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al plaer d’una investigació profunda, han estat recobrats, si més no, per al patrimoni cultural. Quan
fullejava els originals d’aquesta obra vaig pensar que, literalment i amb tota justícia, els autors podien
aplicar-se aquelles precioses paraules del nostre Raimon: “Hem viscut per salvar-vos els mots, per
retornar-vos el nom de cada cosa”. Perquè és així.
I no vull acabar sense fer esment de la meva admiració i agraïment a Ramon Amigó per la introducció que encapçala tota l’obra, és una peça mestra d’història i de toponímia, de lingüística i
d’erudició profunda en les ciències auxiliars, que serà una delícia per a qualsevol interessat per
l’onomàstica.
Benvingudes planes de noms nostres recuperats o recordats que ja romandran per sempre encastats en el tresor de la nostra llengua escrita.

Joan Roig i Montserrat

Paraules preliminars

Només l’amistat amb què m’honoren els autors d’aquest llibre, i l’amor que professo a aquesta vila
on he arribat després de gairebé vint anys de ministeri sacerdotal, pot disculpar la meva gosadia
d’escriure aquests mots d’inici, i que només volen servir de llindar a una obra tan ben treballada i
estructurada.
Estic més que convençut que l’estudi que teniu a les mans, Onomàstica del terme municipal
d’Ulldemolins, no necessita cap padrí ni cap mena de presentació. En Ramon Amigó és un veterà,
ja un clàssic, en el camp de la ciència onomàstica, que a més té el do de viure-la i de fruir-hi, i ha
encomanat el seu entusiasme a un reguitzell de noves generacions. Coneix la llengua pam a pam,
se l’estima amb passió i ho ha comunicat ensenyant-la llargues anyades amb una fidelitat i una
dedicació poc usuals ja en els anys tèrbols de prohibició i de persecució idiomàtica.
D’altra banda, un dels coautors és ben novell, en Ramon Pere i Anglès, de cal Xiquet, que s’estrena
en aquesta obra i presenta ja les credencials d’una tasca arrodonida i ben feta, i es manifesta com
un infatigable i pacient recercador de mots i un hàbil transcriptor de vells documents. Aquest jove
sensible al món de la pagesia —un amor que professa activament i devotament—, ecòleg militant
i entusiasta de les nostres muntanyes, s’ha complagut de rabejar-se en la mar de l’onomàstica
d’aquests terrenys d’ocres i verds, dels nostres carrers revellits i d’unes cases pairals sense pretensions. El seu treball, el primer —i ho vull remarcar—, sota el guiatge del mestre Amigó, és tota una
revelació: les mans avesades als mànecs polits de les aixades són aptes per acaronar la ploma i els
llibres, i amb quina sensibilitat!
Poques coses s’estrenen als nostres pobles. Estrenar un llibre és tot un bell esdeveniment, i quan
aquest és una part de la seva història, de la seva lingüística, en definitiva, de la seva essència,
encara ho és més. Quants de mots ja perduts que, gràcies a l’esforç d’una recerca pacient i tenaç i
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Consells 1672

Llibre dels consells y deter[...] Pt. vila de Ulldemolins co[...] llibre per mi Jaume
Angl[...] Dels consells esent jurats Pere Jua[...] Monlleo Mateu Amigo Josep Beso
vuy als 12 de setembre de l·any 1672. Conté anotacions fins al 6 de setembre de
1692. Fulls sense numeració. Sense cap interès toponímic. AMU.

Deutes 1847

Documento que contiene los individuos que estan adeudando pensiones de sensal
hasta el año 1832 inclusive y desde esta á 1841 y hasta el presente de 1847. És
un plec de 12 fulls, que forma part d’Escrip. xviii.

Fonts documentals

DocMun. 1687 Documents municipals. Anys 1687-1691. AHAT. Capsa 33, núm. 194.

Arxius
AHAT
AMU
APU

Escrip. xvii

Un lligall amb documents de diversa mena, com rebuts, cartes, creacions de censal, testaments, capítols matrimonials, etc., majoritàriament del segle xvi malgrat
que estigui anotat com del xvii-xviii. AHAT. Capsa 35, núm. 200.

Escrip. xviii

Escriptures de creació de censals dels segles xvii-xix, predominantment del
xviii. Algunes de les il·lustracions que s’ofereixen són preses de notes escrites
al dors de l’últim full del document i corresponen, doncs, a dates poc o molt més
tardanes. AHAT. Capsa 37, núm. 207.

Estella 1881

Apuntes útiles de hechos antiguos y modernos de Ulldemolins. Extracto de escrituras
y acuerdos del Concejo y Jurados de dicho pueblo y demas documentos que obran en
el Archivo del Ayuntam[ien]to y de varios particulares. Recopilado por el S[ecretar]io
del Ayuntam[ien]to en el año 1881. Jaime J. Estella S[ecreta]rio. 83 folis escrits en una
sola cara. Fotocòpia del ms. dipositada a l’Arxiu Històric Comarcal de Reus.

Interrog. 1803

Interrogatorio político. Gener 1803, a Comptes 1755. És un esborrany de les respostes. Hem pogut saber a quines preguntes corresponen gràcies que l’Interrogatorio
complet, referit a Reus, va ésser publicat per Pere Anguera a Informe sobre
l’economia reusenca del segle xix (Cambra de Comerç i Indústria, Reus, 1985). El
castellà que s’hi utilitza és aberrant; el mal coneixement de la llengua imposada fa
que algunes expressions hi apareguin en català.

Inven. xvi

Inventaris. Segles xvi-xvii. AHAT. Capsa 25, núm. 139.

Inven. xvii

Inventaris. Segle xvii. AHAT. Capsa 25, núm. 140.

Llev. xvii

Llevadors de la renda de causes pies. Segles xvii-xviii. AHAT. Capsa 36, núm. 203.

Llev. 1618

Llevador de les rendes que especten a la Reverend Comunitat dels preveres de la
present vila de Ulldemolins [...] comensant a colectar en lo any 1618. Manuscrit
foliat. AMU.

Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona
Arxiu Municipal d’Ulldemolins
Arxiu Parroquial d’Ulldemolins

Manuscrits corresponents a Ulldemolins
Amill. 1862
Amillaramiento, any 1862. Pàgines sense numeració. Van numerats els propietaris. AMU.
Bapt. 1706

Llibre de baptismes. Comença el mes de març de 1706 i acaba l’any 1751. APU.

Capb. 1558

Capbreu vell. Anys 1558-1620. AHAT. Capsa 31, núm. 182.

Capb. 1589

Capbreu vell. Any 1589. AHAT. Capsa 31, núm. 183.

Capb. xvii

Capbreus del segle xvii. AHAT. Capsa 39, núm. 211.

ComPas. xvii

Compliment pasqual. Conté informació dels anys 1652, 1688, 1689, 1690, 1702,
1781, 1783 i 1820. AHAT. Capsa 30, núm. 176.

Comptes 1755

Llibre de comptes, sense títol. Fulls sense numeració. A partir de 1808, hi ha fulls
en blanc i represa d’anotacions de 1810 i 1813. Un encapçalament de 1820, parla
d’ajuntament constitucional, però només hi ha l’encapçalament. Després de molts
fulls en blanc, hi ha anotacions escarides de presa de possessió d’ajuntaments de
1807 i successius. Hi ha fulls solts amb esborranys d’avaluacions. Al final, conté
Interrog. 1803. AMU.

Consells 1624

Llibre dels consells de la vila de Ulldemolins y comense a 4 del mes de desembre
del ayn 1624 [fet] per mi Mateu Vidal escriva del consell dit any. Comprèn anotacions fins a l’any 1629. Fulls sense numeració. AMU.
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MN 1286

Manual notarial. Any 1286. AHAT. Capsa 11, núm. 55.

MN 1304

Manual notarial. Anys 1304-1307. AHAT. Capsa 11, núm. 56.

MN 1398

Onomàstica del terme municipal d’Ulldemolins

Val. 1563

Llibre de vàlues de l’any 1563 (folis 1r a 69v). Seguit de les vàlues de l’any 1611
(folis 70r a 150v); de les de 1618 (folis 151r a 231v), i de les de 1625 (folis 232r a
314r). Folis amb numeració moderna tota seguida. AMU.

Manual notarial. Anys 1398-1401. AHAT. Capsa 21, núm. 105.

Val. 1577

Llibre de vàlues. Any 1577. 95 folis. AMU.

MN 1422

Manual notarial. Anys 1422-1424. AHAT. Capsa 12, núm. 62.

Val. 1583

Llibre de vàlues. Any 1583. 93 folis. AMU.

MN 1448

Manual notarial. Anys 1448-1456. AHAT. Capsa 21, núm. 106.

Val. 1597

Llibre de vàlues. Any 1597. 44 folis. AMU.

MN 1500

Manual notarial. Anys 1500-1519. AHAT. Capsa 26, núm. 143.

Val. 1611

Vegeu Val. 1563. Del foli 70r al 150v.

MN 1529

Manual notarial. Anys 1529-1530. AHAT. Capsa 30, núm. 175. Els seus onze
primers folis contenen Òbits entre 1528 i 1534.

Val. 1618

Vegeu Val. 1563. Del foli 151r al 231v.

Val. 1625

Vegeu Val. 1563. Del foli 232r al 314r.

MN 1530

Manual notarial. Anys 1530-1533. AHAT. Capsa 21, núm. 114.
Val. sd/a

MN 1585

Manual notarial. Anys 1585-1587. AHAT. Capsa 22, núm. 118.

Llibre de vàlues. Sense data. Per la cal·ligrafia, correspon a mitjan segle xvi. 41
folis. AMU.

MN 1615

Manual notarial. Anys 1615-1627. AHAT. Capsa 22, núm. 121.

Val. sd/b

Llibre de vàlues. Sense data. Per la cal·ligrafia, correspon a la primera meitat del
segle xvi. 40 folis. AMU.

MN 1683

Manual notarial. Anys 1682-1688. AHAT. Capsa 15, núm. 71.
Val. sd/c

MN 1711

Manual notarial. Anys 1711-1730. AHAT. Capsa 16, núm. 75.

Llibre de vàlues. Sense data. Per la cal·ligrafia, correspon a la segona meitat del
segle xvi. 77 folis. AMU.

Òbits 1528

Vegeu MN 1529.

Val. sd/d

Llibre de vàlues. Sense data. Per la cal·ligrafia, correspon a una època a cavall de
la segona meitat del segle xv i la primera del segle xvi. 66 folis. AMU.

Padró 1975

Padró d’habitants corresponent a l’any 1975. AMU. (L’absència sistematitzada d’accentuació alguna vegada no permet d’interpretar la prosòdia d’un
cognom).

Val. 1457

Llibre de vàlues. Any 1457. 53 folis. AMU.

Val. 1465

Llibre de vàlues. Any 1465. 39 folis. AMU.

Val. 1474

Llibre de vàlues. Any 1474. 41 folis. AMU.

Val. 1529

Llibre de vàlues. Any 1529. 94 folis. AMU.

Val. 1535

Llibre de vàlues. Any 1535. 83 folis. AMU.

Bibliografia
Cartas

Cartas de población y franquicia de Cataluña, per José Ma. Font Rius. Consejo
Superior de Investigaciones Científicas. Madrid-Barcelona, 1969.

Cartulari

Cartulari de Poblet. Edició del manuscrit de Tarragona. Institut d’Estudis Catalans.
Barcelona, 1938.

DECat

Diccionari Etimològic i Complementari de la Llengua Catalana, per Joan Coromines, volums I-IX. 1980-1991.

Epíleg

Epíleg a Lladonosa, per Modest Montlleó, pàg. 105-119.
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Fog. 1496

La població de les vegueries de Tarragona, Montblanc i Tortosa, segons el fogatge
de 1496, per Josep Iglésies, pàg. 220 i 221, corresponents a Ulldemolins. Associació d’Estudis Reusencs. Reus, 1987.

Fog. 1553

El fogatge de 1553, per Josep Iglésies, volum II, pàg. 210 i 211, corresponents a
Ulldemolins. Fundació Salvador Vives Casajuana. Barcelona, 1981.

Genera

L’Ebre final: del Paleolític al món romà, per Margarida Genera i Monells. Dertosa.
Tortosa, 1991.

Guia

Les muntanyes de Prades, el Montsant i serra la Llena, per Josep Iglésies i Joaquim Santasusagna. Associació Excursionista de Reus. Reus, 1960.

Lladonosa

Ulldemolins. Història, costums i tradició, per Josep Lladonosa. Fundació d’Història
i Art Roger de Belfort. Santes Creus, 1981.

Llopis

Inventari i estudi dels noms de lloc i de persona de l’antic terme d’Albarca (el
Priorat), per Isabel Llopis Llort. Societat d’Onomàstica i Institut Cartogràfic de
Catalunya. Barcelona, 1994.

Majorales

Les Majorales del Roser d’Ulldemolins, per Salvador Palomar i Abadia. Carrutxa.
Reus, 1990.

Mapa

Montsant. Escala 1:25 000. Atlas Montañero. Cordilleras Costeras Catalanas,
núm. 22. Edició de 1988.

Montlleó

La vall d’Ulldemolins. Antologia de prosa i poesia, per Modest Montlleó. 2a edició.
1980.

Osona

Guía-itineraria dels llochs més pintoreschs de las serras situadas al noroest, nort
y norest del Camp de Tarragona, per Arthur Osona. Centre Excursionista de Catalunya. Barcelona, 1900.

Perea

La Morera de Montsant i el seu terme municipal. Toponímia, per Eugeni Perea
Simón. Fundació d’Història i Art Roger de Belfort. Santes Creus, 1984.

Toldrà 1990

Ulldemolins en el segle xix, per Montserrat Toldrà i Parés. Quaderns d’Ulldemolins,
núm. 4. Ulldemolins, 1990.

Toldrà 1994

Mig segle d’història d’un poble (Ulldemolins 1900-1950), per Montserrat Toldrà i
Parés. Quaderns d’Ulldemolins, núm. 8. Ulldemolins, 1994.

Introducció
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actual, i matisa la forma documental antiga: “[...] vuitmolins<octo molinos per etimologia popular”
(subratllat nostra). Com es pot veure a l’entrada Ulldemolins d’aquest inventari d’onomàstica,
Cartas assegura haver llegit “Occulo de Molinis” i “Occulum de Molinis”, el 1166, una data força
“antiga”; “Hul de Molins”, el 1175; “Oculi Molindinarii”, el 1286. Directament dels manuscrits
originals, hem llegit també “Occulo Molindinarii” en un manual notarial de 1286; “Oculo Molendinarj”, el 1304; “Ul de Molinos”, el 1448. Es podrien multiplicar els exemples d’Occulo, Oculi, Oculo,
anotats als manuals notarials dels segles xiv i xv. En cap dels molts papers antics que s’han
examinat no hem llegit “Octo”.
El primer mapa a què ens hem referit és el Regni Hispaniæ, d’Abraham Ortelius, del 1602, en
Introducció
Sobre el nom de la vila
Amb referència a la significació del nom de la vila, l’opinió més generalitzada entre la seva
gent és la de Vuit Molins, amb evolució cap a Ulldemolins/Vulldemolins. És una opinió que ja
manifestava Estella 1881, pàg. 16, quan deia que “Había hasta 8 molinos en este término y de
ello tomó el nombre de octomolientibus”. Però un altre sector de la gent entén que això no pot
ésser així perquè vuit molins no hi han estat mai. En aquest mateix estudi, s’arriba a la conclusió
que només n’hi havia hagut set, malgrat la bona quantitat de noms amb què es van designar, al
llarg dels segles. Tanmateix, seria exagerat d’afirmar que un molí més, el vuitè, no ens ha passat
desapercebut, i que aquest que ens falta trobar pogués donar la raó als vuit molins de l’etimologia
popular majoritària.
Que Ulldemolins provingui de “Vedemolins” només hem vist que ho afirmi Jaume Ciurana i Sans
a Aportació a la història. Ciurana. Als 40 anys del VIIIè centenari de la Reconquesta. 8 de maig
de 1993, pàg. 19 i 21. Ho treu d’una comunicació de 1992, de P. Cardoner i Blanch, arquitectearqueòleg, codirector de les obres del temple de la Sagrada Família. Diu que ho ha comprovat “en
els vells documents dels Medinacelli”, però no concreta en quins documents ho va veure escrit
d’aquesta manera singular, no confirmada per cap investigador i que —si més no per això— s’ha
de deixar de banda, per dubtosa, procedent amb tota probabilitat d’una mala lectura del document
o d’un lapsus calami de l’amanuense.
Especialistes en etimologies han opinat sobre aquest nom. Segons el Dr. Pere Balañà i Abadia,
en el llibre Els noms de lloc de Catalunya (Generalitat de Catalunya. Barcelona, 1989), el nom de
la vila és equivalent a “ull”, amb el significat de “font”, i “dels molins”, com a traducció del llatí
vulgar molinorum.
Joan Coromines, a Lleures i converses d’un filòleg, pàg. 249, nota 3, ja va fer notar (any 1971) la
pronúncia Vulldemolins (que hem recollit a l’entrada Ulldemolins d’aquest aplec de noms). També
diu que una altra manera de pronunciar aquest nom és “Villdemolins”, una manera de dir equiparable a tal com l’aporten alguns mapes que anomenarem una mica més enllà; però, ara, no hem
trobat ningú a la vila, ni de poblacions veïnes, que hagi observat aquesta manera de dir, ni que
tingui record d’haver-ne sentit parlar als més vells de temps enrere. Afirma, a més, que la forma
documental antiga —sense dir on se la pot veure escrita— és “Octo Molinos”, cosa que no es pot
confirmar ací, a partir dels documents examinats. A DECat, vol. VIII (any 1988), pàg. 971b, nota
3, s. v. “Ull”, es referma en la pronúncia “Villdemolins” (que no podem ratificar) com a popular

el qual hem llegit “Villa de Midins”, sens dubte per error de copista. El de Gerardus Mercator,
Aragonia et Catalonia, de 1606, també diu “Villa de molins”. “Vildemolins” ho hem llegit —no
sense dificultat, perquè en un cas la primera i pot semblar una l trencada– en els mapes de Vrints
de 1603, de Mercator de 1619, i de Blaeu de 1635. En aquests mateixos mapes veiem escrit
“Vildecona”, “Vlldecona” i “Vil de Cona”, respectivament, de manera que la V no és sinó una
representació corrent de la U en textos antics, perquè és una forma evolucionada de la V amb so
de U. Entenem, doncs, que caldria llegir Uildemolins. Més tard, el mapa del comte de Darnius, de
1705, escriu “Vll d Molins” i “Vll d Cona” i “La Seu d Vrgell”. I els de Placide de Sainte Hélène, de
1707, i de Nicolas de Fer, de 1714, posen “Villmolins” i “Vill de Molins”. Si tenim present que la
llengua antiga representava per Ui el so que després s’ha representat per Ull, queda fora de dubte
que allò que els mapes volien que es llegís era Ulldemolins. Més tard, els mapes d’A. H. Dufour i
de Francisco Xavier de Garma i Duran, de 1835 i 1837, ja escriuen “Ull de Molins”. Aquesta informació cartogràfica la devem a la Gran Geografia Comarcal de Catalunya (GGCC), vol. 19.
Resulta com si diguéssim que el Dr. Pere Balañà ha connectat més o menys amb l’opinió popular —que comentarem tot seguit— dels habitants de Vilanova de Prades —ull, amb la diferència
de significat, de “centre” per als uns i de “font” per a l’altre—, i que el Dr. Joan Coromines ha
connectat amb la d’un cert sector de la gent d’Ulldemolins —vuit—, basant-se en “Octo” d’un
document del qual s’ignora data i localització, que ningú més no diu que hagi vist i que ell mateix
matisa més tard pensant que s’ha deduït d’una etimologia popular, o sia que no s’ha tret d’una
constatació documental.
Amb referència al nom de la vila aplicat al riu, també hem vist escrit “Oculo de Molinis” (any
1168) i “Oculi Molendinorum” (any 1172) i —a més— “Ohil de Molins” (any 1169) i “Oils de Molins”
(any 1182).
Si —segons la proposta del Dr. Pere Balañà— prenem “ull” com equivalent a ‘forat per on neix
aigua’, o sia en el sentit de ‘font’ (és el cas d’Ulldeter, ‘el naixement del riu Ter’), el nom es deuria
haver de traduir per ‘font dels molins’, però es dóna el cas que no hi ha cap surgència notable pel
terme, tret de Fontalba que, tanmateix, només és present després d’una pluja intensa, i una pluja
així és una cosa poc freqüent. Fontalba no és doncs una surgència constant, ans només esporàdica. I la majoria de les altres fonts que hi ha pel terme són fontetes, com les que es troben una
mica pertot en aquestes zones caracteritzades per una hidrologia poc generosa.
L’opinió —que deu compartir la gent de Vilanova de Prades— dels alumnes del curs 1976-77
de l’escola d’aquella vileta veïna, dirigida llavors per Manel Civera Gómez (publicació de 111 folis
ciclostilats, treball escolar presentat amb el títol Vilanova de Prades), és que “possiblement [que
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els de Vilanova donin al seu riu el nom de “riu del Molí”] també ha fet que la vila de més abaix
es nomenara Ulldemolins, doncs es troba a la confluència d’aquest [riu] i del Teix, de manera que
és com un centre o ull dels molins que a ambdós rius hi havia”.
Aquest mateix pensament devia ésser el que va fer dir a Lladonosa, a la pàg. 34, que “Ulldemolins era una dependència del castell i l’església d’Albarca, l’ull dels molins d’Albarca (en cursiva
a l’original) [...]”.
Agafar “ull” com si designés ‘un centre’ de molins potser no seria desencaminat perquè n’hi
havia hagut diversos d’escampats a no gaire distància de la vila, a la vora del riu de Vilanova i
del riuet del Teix. L’apreciació que acabem de comentar, dels alumnes de Vilanova i de Josep
Lladonosa, sembla que sigui la més coherent. “L’ull dels molins” es podria equiparar —si més
no per analogia— a “l’ull de l’escala”, que és el ‘centre’ a l’entorn del qual giren els trams dels
graons; o bé, utilitzant una terminologia meteorològica, a “l’ull del cicló”, que també és el ‘centre’
d’una depressió. “Ull” de molins com equivalent a ‘centre’ de molins, a ‘concentració’ de molins.
Quant a l’existència d’un document en el qual es vegi escrit “octo” ens serà permès de dubtarne, per no haver-ne trobat ni un que digui això entre la gran quantitat de papers que hem tingut
ocasió de llegir; però, encara que aquest document existís, no podríem justificar —si més no a
partir de les anàlisis fetes fins ara— que hi hagués hagut vuit molins. Segons es veu a l’apartat
d’aquesta introducció dedicat a l’examen dels molins: garbellant els vint-i-quatre noms localitzats
a partir del segle xiv, només s’arriba a set establiments moliners; ha de quedar nogensmenys la
porta oberta —és clar— a algun altre que hagués pogut correspondre a algun dels noms que no
hem pogut saber quin designaven, si fos que en designessin un altre, del qual no es veu cap rastre,
ni hi ha record que se n’hagi vist mai cap.

aquesta qüestió tan delicada no és el nostre propòsit i per això ens limitarem a relatar una de les
accepcions que dóna el Diccionari Català-Valencià-Balear (DCVB) en relació a ‘Polleria’: misèria,
escassesa, poquedat. És una idea que concorda amb l’aspecte físic del racó que el nom designa.
El document de Jaume Estella afegeix que hi ha una cova, deteriorada per les aigües. I que, al
segle xv, s’explicava que els moros suposaven que hi havien trobat la filla d’un cavaller del país
que no va voler accedir als requeriments amorosos del moro fill “de luna”, que —per la seva figura
angelical— era l’enveja dels altres moros i que va morir de mal d’amor per la mossa cristiana que
va deixar encantada en aquella cova.
El document, tal com l’hem llegit, diu “de moro hijo de luna”, una expressió que ens queda
obscura. Potser volia dir que era un personatge capaç de produir encanteris.
Avui, ningú no parla de les etimologies llegendàries que relata el secretari municipal de 1881, ni
de la llegenda de la cristiana que es va trobar encantada a la cova.

La preocupació per l’etimologia: la Polleria i una altra llegenda
Estella 1881, pàg. 3, dedica una colla de ratlles a explicar que la Polleria, un fragment de la
muntanya de Montsant, confronta amb la font de la Gleva, el coll de Prat, la Cogulla de Montsant i
Fraguerau. Diu que alguna vegada ha vist en un escrit, “pero no escritura”, el nom de “Pollegaria”,
però que el nom autèntic és Polleria, ‘puel·laria’, i que les ‘puel·les’ eren les “pollas, poncellas,
mozas, doncellas, ninas, noyas y hoy chicas”, de manera que ‘puel·laria’/’pol·leria’ era equivalent a
‘reunió de noies’. Explica que d’un escrit curiós de fra Artigas, monjo d’Escaladei, es desprèn que
un dels reis de Siurana va posar als pobles una contribució consistent a facilitar-li, ‘por la fiesta
de las prendas’, vuit noies verges que havien d’estar reunides i disposades aquell dia. Que l’ordre
es va complir i els pobles van accedir a una contribució tan iniqua i van reunir a Montsant fins
a tres-centes mosses d’entre quinze i vint anys i en algun lloc de la muntanya se’n van sortejar
fins a seixanta-quatre de les més boniques i disposades per fer el lot de les vuit que s’havien de
perdre, i que el lloc on es va fer el sorteig o la rifa es va anomenar després ‘puel·laria’ o sigui
reunió de donzelles.
En aquest manuscrit hi ha una nota —afegida amb lletra i tinta diferents— que discrepa —sembla
que indignadament— d’aquesta afirmació, que diu que és una faula, perquè el nom li ve de pollí,
perquè era el punt on es reunien els animals per anar al pasturatge comunal.
La preocupació per descobrir l’origen de les denominacions resulta evident. En aquest cas, no
creiem que l’encertin ni el secretari Jaume Estella, ni el seu contraopinant més tardà. Tercerejar en

Els habitants, sobretot els de l’any 1803
Les notícies més antigues que hem trobat, les aporta Estella 1881, pàg. 5, parlant de la pesta de
1384. Diu que, després de morir tres-centes dinou persones, les que quedaren van fer un campament en un puig, vora una alzina bifurcada, i hi van instal·lar una campana i una tenda de roba, i
hi deien missa. Allí, el còlera es va encalmar; tanmateix, hi van morir més de cent persones. Diu
que hi havia —sembla que el mateix 1384— cent vint-i-set cases i cinc-cents catorze habitants
i que el poble va quedar reduït a noranta-cinc habitants i que es van buidar seixanta-tres cases,
de manera que el 1403 només hi havia seixanta-dues cases habitades i les altres eren un munt
de runes. Més enllà, diu que s’hi han d’afegir els vuit molins —sens dubte teòrics— i sis masies.
No sabem d’on va treure aquesta informació, que resulta poc documentada, però dóna tanmateix
una idea de la mortaldat que va ocasionar la pesta negra, al final del segle xiv. Es pot xifrar en
una pèrdua de cap al vuitanta per cent dels habitants, una quantitat superior als dos terços de
l’estimació general per a tot el país.
La informació d’Estella 1881 relativa a l’últim quart del segle xiv difereix poc o molt de la de
Lladonosa, pàg. 36, que parla de 82 cases el 1380-82. Però Lladonosa i Estella 1881 coincideixen
a dir que al començament del segle xv hi havia 76 cases amb 342 ànimes, cosa que representa
un índex de 4,5 ànimes per foc.
Amb referència a les èpoques posteriors, entre les aportacions de Josep Iglésies, novament
d’Estella 1881, les de la Gran Enciclopèdia Catalana (GEC), la GGCC i les de Toldrà 1990, i encara
les d’un nomenclator de l’Institut Nacional d’Estadística corresponent a l’any 1950, es pot obtenir
una visió força minuciosa de l’evolució que ha experimentat la població al llarg dels últims cinc
segles.
S’observa que, per a l’any 1830, el total d’habitants de Toldrà 1990 (1300 hab., aproximadament)
discrepa del total de la GGCC (791 hab.). L’estimació de Toldrà l’any 1990 és prou veïna de la
realitat per a l’any 1800 (1000 hab.) en comparació amb el detall de l’any 1803 (919 hab.) que
es comentarà més enllà; però resulta exagerada per als anys 1810 (1100 hab.) i 1820 (1200 hab.)
—sense dades d’enlloc més d’aquells anys— ja que, quan s’arriba al 1840, es troben 1400 hab. a
Toldrà l’any 1990 contra només 783 hab. a la GGCC, el 1842 (i dos anys de diferència no poden
tenir tanta importància). Després, les xifres de les diverses fonts són concordants.
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Evolució de la població d’Ulldemolins
Anys
Cases o focs
1384
127
1403
762

Habitants1
514

Diferència (en %)
–

–
– 40,16
1486
107
–
+ 40,79
1496
74
–
– 30,84
1515
82
–
+ 10,81
1553
106
–
+ 29,27
1563
107
–
+ 0,94
1640
99
–
– 7,48
17183
–
263
–
1763
95
380?
+ 44,49
1773
88
352
– 7,37
1787
–
894
+153,98
1800
–
1000
+ 11,86
1803
–
919
– 8,10
1819
220
880
– 4,24
1830
–
791
– 10,11
1842
–
783
– 1,01
1857
–
1506
+ 92,34
1860
–
1479
– 1,79
1877
–
1098
+ 1,28
1887
–
1596
+ 6,54
1897
–
1450
– 9,15
1900
–
1424
– 1,79
1910
–
1362
– 4,35
1920
–
1289
– 5,36
1930
–
1243
– 3,57
1936
–
1247
+ 0,32
1940
–
936
–24,94
1950
–
869
– 7,16
1960
–
763
–12,20
1970
–
671
–12,06
1975
–
604
– 9,98
1981
–
585
– 3,15
1986
–
557
– 4,79
1988
–
562
+ 0,90
1991
–
524
– 6,76
1. Utilitzem un índex de quatre persones per casa per establir el nombre d’habitants.
2. Corresponents a 62 cases + 8 molins + 6 masies.
3. A partir de 1718, les diferències es computen partint del nombre d’habitants.
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Se’n deriva que entre 1787, amb 894 hab. —segons totes les fonts— i 1840, Toldrà 1990
troba un increment de 506 ànimes (+ 56,60%) i la GGCC fins a 1842 constata una disminució
de 111 individus (— 12,41%). Fa l’efecte que l’estimació aproximada de Toldrà 1990 resulta
excessiva, malgrat que a la comarca hi va haver poblacions que van augmentar molt —segons
les dades de la GGCC—, com Pradell, Torroja del Priorat i la Morera de Montsant. En canvi,
algunes altres van disminuir, com Cabassers, Margalef i Cornudella de Montsant. Deuen ésser
més pròximes a la veritat les xifres de la GGCC, almenys en aquest cas, tot i que no sempre
ha de merèixer prou confiança aquesta font si ens fixem en Albarca, amb 2229 hab. el 1787,
una afirmació que obeeix a un error —probablement tipogràfic— innegable.
El segle xvii quedaria en blanc si no fos per Estella 1881, pàg. 67, que afirma que el 1640
la vila està fogatjada amb 99 cases. Sembla una contradicció, tanmateix, que a la pàg. 17
digui que, al final del segle xvii, es parlava de “300 vecinos”, perquè, si amb ‘vecinos’ volia
significar habitants, queda curt; però si volia dir cases, en resultaria un volum de població
al qual només es va arribar en els bons temps de la segona meitat del segle xix. Sigui com
sigui, el manuscrit —que en aquest sector sembla redactat amb més entusiasme que no pas
objectivitat— fa un crit d’optimisme quan diu que el poble té més habitants que Cornudella i
que se’l considera el primer de la muntanya.
L’augment en el nombre d’habitants s’observa al llarg del segle xviii. Se n’afegeixen 737
entre 1718 (poc després de la derrota que va dur la quietud als fronts) i 1800. L’augment és
tan considerable en els catorze anys compresos entre 1773 i 1787 que fa pensar en alguna
irregularitat en les estimacions.
A la primera meitat del segle xix, fins a 1842, amb la Guerra del Francès i altres bullangues,
va experimentar una davallada de 217 individus. En els quinze anys següents, la població gairebé que es va doblar; l’augment devia venir d’haver evitat ocultacions quan, aquell 1857, es
va fer a l’Estat el primer cens perfeccionat. Després, el recompte marca una lleugera oscil·lació
cap en avall i reprèn en la direcció ascendent fins a 1887, quan arriba a 1596 habitants, la xifra
més alta coneguda, equivalent a +204% dels habitants de quaranta-cinc anys abans.
A partir d’ací, el signe s’inverteix i s’inicia el retrocés. La fil·loxera —que va arribar a Ulldemolins el 1896, al cap de tres anys d’haver-se-la descobert al Priorat, a Porrera— hi va
jugar el seu gran paper malèfic. En la cinquantena d’anys que van de 1887 fins a l’esclat de
l’aixecament franquista, la pèrdua s’estima en el 22%. La guerr a resulta funesta: entre 1936 i
1940 el balanç és de —311 persones. Si s’acumulen les baixes des de 1887, en cinquanta-tres
anys la disminució va ésser de 660 individus, equivalent a un 41% dels efectius. Després, la
regressió ha persistit, amb l’eliminació d’unes altres 412 persones en els cinquanta-un anys
que separen 1940 de 1991. La millora d’un 0,90% entre 1986 i 1988 és irrellevant i esporàdica.
Fins ací, tot això té un interès reiteratiu perquè la majoria d’aquestes xifres ja s’ha publicat
en altres llocs. Allò que no sabem que s’hagi fet públic és la informació obtinguda d’Estella
1881 i la dels habitants de l’any 1803. Aquesta última es va trobar a Interrog. 1803. El detall
quantitatiu de la població és clar i sembla ben fet, i per això el transcrivim a la pàgina següent.
Tanmateix, crida l’atenció que el mateix Interrog. 1803 parli de “90 vesinos” i de “90 casas abitadas y ninguna sin habitar”, amb repetició, més enllà, de “noventa vecinos el mismo
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Edat
		
	  0-7
	  7-14
14-25
25-40
40-50
50-60
60-70
70-80
		

Solters
Homes Dones
91
95
107
104
65
82
30
15
–
2
1
–
–
–
–
–
294
298

Casats
Homes
Dones
–
–
–
–
12
12
48
48
45
45
22
22
10
10
2
2
139
139

Vidus
Homes Dones
–
–
–
–
–
–
3
2
10
12
5
8
2
4
1
2
21
28
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Total
186
211
171
146
114
58
26
7
919

numero de fuegos”; la crida perquè això significa un índex considerablement alt, de més de deu
persones per foc.
El contrast amb el cens de Floridablanca, de setze anys abans, fa veure que la població havia
crescut, de conjunt, en vint-i-cinc persones. El 1803, n’hi havia vuitanta-tres més que no passaven
dels 25 anys i quaranta-dues més que sobrepassaven els 50; però n’hi havia cent menys de les
compreses entre els 25 i els 50.
També Interrog. 1803 diu que a la vila hi havia un noble, però no aclareix qui era; i que un fill del
poble era a l’exèrcit, però tampoc no se sap de qui es tractava.
El terme municipal
Interrog. 1803, de poc abans, doncs, de definir-se els termes municipals d’acord amb el règim
constitucional de l’Estat espanyol, quan s’acabava el primer terç del segle xix, afirma que el terme
“te mitja ora a la redo 650 Jor[nal]s”. Deu voler dir que hi ha mitja hora des del poble fins a qualsevol
extrem del terme, en qualsevol direcció.
Ara, el terme municipal d’Ulldemolins, situat entre 41°17’54” i 41°21’52” de latitud N i 0°47’45” i
0°54’36” de longitud E del meridià de Greenwich, amb una extensió estimada en 3 792 ha, participa físicament de dues comarques: el Priorat i les Garrigues, tot i que administrativament és adscrit
a la del Priorat.
La part que correspon al Priorat és la més important, amb un 70% del territori, aproximadament.
És compresa entre Montsant, que li queda al sud, la serra de la Llena, que ocupa el sector nord, i
les muntanyes de Prades, a sol ixent. És una vall centrada pel riu de Prades, que ve de Vilanova,
i el riu de Montsant, que n’és la continuació cap a ponent. Entre els dos, recorren cosa de dotze
quilòmetres en línia recta, que serien alguns més si es mesuraven les giragonses notables que fan,
amb un desnivell de cap a 240 m entre el mas del Moliner (quan el riu passa a un nivell d’uns 660
m sobre el de la mar) i les cadolles del Comte (a uns 420 m).
La muntanya que el condiciona per l’esquerra té unes alçàries de 1042 m a la punta del Peret, i
1059 m als pins Carrassers (probablement la Cogulla dels documents antics), que són els llocs més
enlairats de la carena de Montsant, al llarg de la qual n’hi ha alguns altres amb uns valors altimètrics
només lleugerament inferiors, amb unes depressions no gaire més baixes que els separen. La serra
de les Obagues, al llarg d’una mica més de cinc quilòmetres, es manté doncs a una altura constant

que voreja els mil metres sobre el nivell de la mar i els quatre-cents damunt el nivell del riuet del Teix
quan passa per sota de l’ermita de Santa Magdalena, un desnivell que s’ha convertit a cinc-cents
metres quan el riu de Montsant arriba per allà al racó de Sant Bartomeu. Aquesta compacitat mineral
de Montsant es manté fins als Ventadors, mesurats en 990 m, i forma una gran muralla, ratllada
verticalment per alguna canal i al peu de la qual hi ha una vegetació abundant de roures, corniguers
i pins. A partir dels Ventadors, cap a ponent, la serra perd altura ràpidament. Tan sols a cosa d’un
quilòmetre escàs dels Ventadors, una punta que hi ha damunt la plana del Forn del Vidre només té
678 m i uns 750 m més enllà ja passa el riu, a un nivell poc o molt per sota dels 500 m sobre la mar.
El vessant dret del riu és clos per la serra de la Llena, formada per una cresta de roca aspra i trencada, de trànsit dificultós, a l’altra banda de la qual s’estenen les Garrigues. Una bona part de la serra
fa de separació amb el terme de la Pobla de Cérvoles. S’allarga en una direcció OSO des d’una punta
que hi ha damunt del mas del Moliner, mesurada en 891 m i que correspon al trifini UlldemolinsVilanova de Prades-la Pobla de Cérvoles, i va fins a les crestes del Blai, a una distància de cap a
cinc quilòmetres i a uns 800 m sobre la mar. En aquest recorregut, hi ha algunes puntes més amb
altures que sobrepassen els 800 m i dues de mesurades en 923,6 i 909 m. Dos camins antigament
importants travessen la serra: el de Lleida i el de la Pobla, aprofitant unes depressions lleugeres. No
és, doncs, una barrera tan robusta com Montsant. Els vessants meridionals de la serra de la Llena,
sense que es pugui dir que són amables, no ofereixen tanta dificultat d’accés i la diferència de nivell
entre el llit del riu de Prades i el capdamunt de la serra varia entre els 250 i els 325 m, en lloc dels
400 i 500 m de Montsant. A partir de les crestes del Blai, cap a occident, l’encrespament de pedra
s’aplana i representa el límit meridional de les Garrigues. Vista des d’aquest estadi —que és aiguavessant del riu de Set— la grisor de la roca és homogènia i monòtona i conforma un paisatge adust
del qual es parlarà més enllà. L’aspecte canvia considerablement quan es baixa a examinar el sòcol
de conglomerats que aguanta el pla de l’extrem de migdia de les Garrigues, aiguavessant del riu de
Montsant. La geologia hi agafa unes formes bombades originals. El vessant pinyolenc s’esbadella
en una barrancada principal, espectacular, la de Sant Bartomeu, pobra d’aigua i rica de formes,
amb grans roques despreses dels cingles i estimbades pertot, i balmes de dimensions diverses, amb
vegetació abundant, sobretot pels fondals. I en un altre racó, el de la Pastera, que li fa costat, més
modest d’extensió i amb una bravesa paisatgística semblant, si no superior.
Els grans cingles de Montsant a l’esquerra del riu i els vessants de conglomerats esculpits per
l’erosió, amb formes arrodonides i panxudes del basament de les Garrigues, a la vora dreta, són
pròxims i conjuntament formen el congost de Fraguerau, d’una bellesa molt gran però molt poc apte
per a cap explotació agrícola.
L’extrem occidental de les muntanyes de Prades ocupa el sector de sol ixent del terme, allà on
s’estableix el contacte del terme d’Ulldemolins amb els d’Albarca i Vilanova de Prades, amb terres
més dòcils, amb argiles i pissarres, sense cingles pinyolencs, amb una orografia més benigna, transitable amb facilitat.
El poble és construït en un tossalet que s’aixeca entre el riu de Prades i el riu de Montsant, ara
dit riuet del Teix, al centre de terres més aptes per als conreus. Al capdamunt del turó —mesurat
en 651 m— hi havia hagut el castell, allà on s’aixeca l’església. És a una seixantena de metres per
damunt del riu de Vilanova, que li passa pel nord, i a una cinquantena per damunt del riuet del
Teix, al sud. Per ponent, el tossal conegut per collet de l’Arçons, vint metres més alt que el pla de
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l’Església, separa la vila d’un bocí de riu, el qual ha canviat la direcció E-O per una de N-S, s’ha
apregonat quasi cinquanta metres més i passa gairebé a un quilòmetre i mig de la vila. Pel cantó est,
no hi ha cap solc hidrològic notable i el nivell de la terra del Cap de la Vila quan, per allà al Loreto,
s’acaba el levíssim pendent iniciat a l’església, es manté en un pla regular fins als Quatre Camins,
des d’on s’inicia una pujada suau d’aproximació cap a terres que es deuen poder classificar com la
manifestació extrema del sistema muntanyós de Prades.
La tercera part del territori municipal no és en el Priorat, sinó a les Garrigues, “dellà la serra”, tal
com diuen sovint els documents antics que s’hi refereixen. És una gran falca de terreny, de forma
trapezoïdal, que s’endinsa cosa d’entre tres i quatre quilòmetres cap al nord, que és allà on aquella
figura geomètrica té la cara més estreta, entre els termes de la Pobla i de Juncosa.
Una part important —per allà a dos terços— de la base d’aquell trapezi, d’una extensió de cap a
cinc quilòmetres —entre la punta mesurada en 847 m d’alt, pel peu de la qual passava el camí de
Lleida, i Colldemònecs— guaita, cap al sud, damunt de la fossa del riu de Montsant, amb les puntes
Planes i les coves Roges com una taca lluminosa de color posada al començament d’aquell fragment
situat més en direcció cap a ponent. A partir d’allí, aquell extrem meridional de l’altiplà de les Garrigues perd sobtadament l’horitzontalitat, es trenca, cap en avall, al llarg d’una línia irregularment
ondulada, si fa o no fa seguint la corba de nivell dels 700 m, amb sortints notables, i sota d’aquesta
línia de trencament apareixen els grans cingles de conglomerat que formen el vessant dret del riu,
un vessant de parets amb bombaments superposats.
La carretera de Juncosa ha aprofitat aquesta vora de l’altiplà, a la qual no s’estenen les depressions dels múltiples brancs de comellars que més avall s’acaben en les dues grans raconades. És
com si marqués la ratlla de separació de dos paisatges: el de Fraguerau, amb l’aigua del riu, els
penya-segats, l’abundància de vegetació salvatge, les formes capricioses de les pedres; i el de les
Garrigues, d’un gris monòton, el gris de la pedra calcària i els olivers, amb els bassots disposats a
recollir i retenir aigua si mai en cauen quatre gotes del cel, amb alguns comellars i amb abundància
de coves que havien servit de corral. A l’extrem de ponent, encarada al riu de Montsant, hi ha la més
considerable de totes, la de Colldemònecs, oberta al cingle vermell. Les altres són grises, al vessant
contrari, tributari del riu de Set.
Hem assajat una visió geogràfica del conjunt del terme municipal i hem procurat no caure gaire
en divagacions poètiques, a les quals es pot tendir sobretot davant els espectacles grandiosos que
ofereix el congost de Fraguerau.

Al costat de Pla, hem de parlar de la forma femenina singular, la Plana, sense cap especificatiu i,
a més, acompanyada de determinatius, en quatre ocasions amb unes paraules que ara ja no es fan
servir per a aquell propòsit i, en altres dues, amb substantius encara vàlids, com del Forn del Vidre
i del Navarro. La forma masculina també es fa present en plural, els Plans, una vegada sense cap

L’oronímia
Posada com està la població al mig d’una vall que s’obre entre dues manifestacions orogràfiques
notables, els noms de lloc relacionats amb el relleu —o que s’oposen a la idea de relleu— són
nombrosos.
Si comencem pels que indiquen que no hi ha relleu —uns noms que es produeixen sobretot quan
els llocs que designen són pròxims a sectors accidentats, o que s’utilitzen per establir un contrast—
caldrà parlar dels llocs plans, que es designen amb una colla de derivats de la paraula bàsica, el
Pla, utilitzada —dintre la vila— com equivalent de plaça, ara referida a l’església, abans referida al
castell; i pel terme anotada en companyia dels especificatius del Boter, del Coll del Prat, de Gardeny,
de la Junça i de Madrid.

acompanyament i dues més amb determinatiu de pertinença: del Frare, del Nebot. I en plural, també
en femení, les planes d’Abella, un nom caigut en l’oblit.
Uns altres derivats són diminutius: el Planet, la Planeta, amb alguns especificatius, i les Planetes i
el Planell, sense cap adjutori. I encara n’hi havia hagut dos més, dels quals no es parla, que tenen
un valor augmentatiu: lo Planàs i la Planassa.
En contrast amb les zones planes, hi ha les parts enlairades, les parets i les costes.
Hi ha una colla nombrosa d’indrets sobresortint designats amb el genèric punta. Són llocs que es
distingeixen al capdamunt de les serres, sobretot a la de la Llena, en la qual se n’anoten una colla,
entre noms que encara es diuen i noms exclosos perquè han experimentat substitució. Algunes més
—però no tantes— són a Montsant i una altra —si hem aconseguit de situar-la correctament—, a
la banda de la muntanya de Prades. Totes van especificades amb un nom de propietari, tret d’una
—amb el genèric en plural— que porta el nom del lloc, dels Ventadors, i de dues que hi van amb
un adjectiu: la punta Grossa i les puntes Planes. Aquestes últimes, també en plural, i tal com diu el
qualificatiu, no sobresurten cap en amunt, ans en un sentit horitzontal.
Ha estat nombrosa la utilització del genèric tossal, una paraula amb la qual es designa una partida
de terra que no se sap on era, o potser el nom corresponia a més d’una. Se sap que, en temps passats, el Majoral s’havia qualificat de tossal i que també es parlava del tossal d’en Gorgera. Se n’han
anotat tres més, entre els quals el de na Balaguera, que ja no s’anomena, i també s’han vist alguns
tosssalets, dels quals tampoc ja no es parla.
Serra es fa present quatre vegades, amb els corresponents especificatius, però només es parla de
dues: de Montsant i de la Llena. Les altres denominacions havien de correspondre també a la serra
de la Llena, o a fragments seus. També hi ha Serrall, el del Dugo i el del Mig, recollits de viva veu,
i un altre, del Foguet, tret d’un document.
Només s’anoten tres puigs, de cap dels quals ja fa temps que no es parla. Un d’ells ha evolucionat
cap a Pigrossos, un altre només s’ha vist escrit una vegada, en un document d’ara fa més de vuitcents anys, i el tercer —el de l’Estepar— era —o és— fora d’aquest terme. L’apel·latiu puig, doncs,
ara no existeix per ací.
En el camp de les denominacions que expressen terrenys elevats, queda per comentar morral, que
designava un territori que no s’ha pogut saber cap on queia; els turons dels Eixarts, prou coneguts,
i els Ventadors, uns estrats de roca que criden l’atenció, tant si se’ls veu des del barranc dels Pèlecs
com des de Fraguerau.
Encara es pot parlar de coll, collet i colls com a designadors d’unes elevacions del terreny, d’un
tossal. És segur que correspon a aquest significat el coll (o collet) Blanc. També és quasi segur que
hi corresponen els Colls, i el collet de l’Arçons, que és una denominació moderna del tossal de na
Balaguera, i segurament també el collet i el coll de na Balaguera. Colldemònecs forma una lleu
protuberància —en una careneta— que no és ben bé un tossal, ans com una moleta, amb una depressió petita i brusca, com un portellet, vora seu; per això es pot pensar que ací “coll” no s’hauria
de prendre ben bé en el sentit de ‘tossal’ i potser més aviat en el de ‘serrat’. Tots els altres colls i
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collets corresponen a depressions, tret potser del collet de les Pedrenyeres, que no se sap on era i
que podria haver designat un pujol, a no ésser que s’hagués referit al puig Gros, ara Pigrossos, que
li queda prop.
Els terrenys inclinats es coneixen per la Costa i pel seu diminutiu la Costeta, algunes vegades

El genèric racó, seguit de sengles especificatius, s’ha anotat moltes vegades. La majoria dels racons són excavats en els cingles, endins dels quals fan penetracions lleus, com el de la Polleria, o
profundes, com el de Sant Bartomeu. Quasi sempre són vorejats de grans penyals. N’hi ha alguns
a Montsant, tributaris del riu per la vora esquerra, i uns quants més a la serra de la Llena, que hi
són tributaris per la vora dreta i un —que ara ja no s’anomena— afluent al riu de Vilanova. Diversos
altres són en territori de les Garrigues, i un és en territori de les muntanyes de Prades, el de la Frau,
sense cingles que l’encaixonin, però que és una barrancadeta tancada i esquerpa, tal com ja dóna a
entendre la presència de la paraula Frau.
Al capítol del nom de les depressions s’han de posar les canals, al fons dels racons, un pas estret

amb un especificatiu o amb un genèric, com en el carrer de la Costeta. També s’havia anomenat la
Costanella i, dintre la vila, hi ha la Costereta. Hi devia haver un cas de tautologia a la costa del Lloar,
del segle xvi, si ens guiem per Pere Balañà, Els noms de lloc de Catalunya, pàg. 188, on en parla
referint-se a la vileta del Lloar, igualment prioratina.
També els cingles corresponen a l’apartat del relleu. Tants com n’hi ha, tant a Montsant com a la
serra de la Llena, i, en canvi, amb el genèric cingle només se n’anomenen dos, el de les Obagues i
el de la Creu, que és —aquest últim— un nom de creació recent, que n’ha substituït un d’anterior,
dels Boixos. Sense que vagi acompanyat de genèric, es parla de la Cadireta, un dels cingles de Sant
Bartomeu, i de cap més, tret del cas de l’Escambell, que correspon a una cinglera.
De les cingles, en femení, se’n pot parlar igualment com formant part del relleu. Avui no se
n’anomena cap, perquè s’ha perdut el record de dues que surten a la documentació antiga.
També els noms de les depressions formen part de l’oronímia. Exclosos els colls quan la paraula
coll és equivalent a tossal, hi ha coll designant una depressió que s’aprofita per passar d’un vessant
en un altre. Se n’han anotat uns quants, però hi ha algunes d’aquestes denominacions que s’han
perdut. Entre les depressions, també hi ha baixest; balç, equivalent a timba, que ara només serveix
per a denominar un carrer però que abans era el nom d’una partida de terra; i clots i el clot Rodó,
i el singular diminutiu clotet, que ja no s’anomena. Hi ha la Coma i una abundància de casos amb
la paraula presa com a genèric d’una colla d’específics; i en plural, Comes, i derivats com comellar
i comelles.
En aquest inventari d’onomàstica, es recullen una colla de torrents i barrancs, dues paraules que
volen dir la mateixa cosa. Torrent es va fer servir a Ulldemolins fins al segle xvii —el torrent de
na Jordana encara s’ha trobat en papers de 1653— i, a partir d’aquella època, aquest apel·latiu es
va anar substituint per barranc. A part d’aquest que hem dit, s’han trobat diversos torrents més, de
cap dels quals ara no es parla, abstracció feta del de Fontalba, que ha canviat l’apel·latiu antic —torrent— per l’apel·latiu modern —barranc. La mateixa cosa passa amb el de la Falconera que, encara
que s’hagi trobat en un document d’Ulldemolins, es deu referir al terme de la Morera. Els Torrents,
com a designador d’una partida de terra, es conserva perquè s’hi ha fossilitzat. Això no vol dir que
la paraula barranc fos desconeguda; se sap que no ho era perquè ja s’ha trobat, tota sola, en un
document de mitjan segle xv, designant una partida de terra o un lloc d’anomenada del qual ara
no es parla. També hem vist el barranc d’en Llaurador, referit a 1558, en un text de Lladonosa i és
de suposar que aquell autor va respectar l’apel·latiu del document que va examinar —o potser no?
Altrament, barranc no s’ha fet present fins al principi del segle xviii, però només dues vegades en
aquella època, amb noms que ja no es fan servir. De viva veu, s’han recollit una colla de noms de
barranc amb un d’ells, a les Garrigues, que —tanmateix— la gent prefereix qualificar de racó. Cap
d’aquests torrents i barrancs no porta aigua d’una manera constant, ans només en èpoques plujoses.
Probablement que la Bena quatrecentista també es referia a una petita conca, a una petita depressió del terreny. I la Culla, anotada com a partida de terra al llarg de moltes dotzenes d’anys i ara
desconeguda, també s’hi podia relacionar, com a paraula més o menys equivalent a ‘clotet’.

i molt inclinat per on s’escorren les aigües de pluja; se’n parla entre els segles xiv i xvii, i també
avui, amb la canal del Descarregador, la del Vall i la del Xirín; i les Canaletes actuals, un nom testimoniat també de segles enrere. Dintre el concepte de depressions estretes, però ara en un sentit
horitzontal, es va parlar del Congost, entre el segle xiv i el xvi.
Com a designador d’un indret que només coneix esporàdicament el pas d’aigua, hi ha el castellanisme cantarilla, d’aplicació molt recent.
En el camp de les depressions, el genèric més abundant és cova, utilitzat per designar unes cavitats
poc profundes, que no són sinó balmes. Els cingles n’estan plens i la majoria han servit de corral
i de dormidor de persones. Es parla de cova, coveta, coves i covasses. N’hi ha tant per l’obaga de
Montsant i pels cingles de la vora esquerra del riu com per la solana de la serra de la Llena, a la
vora dreta del riu, i per les Garrigues i encara de situades al terme de Juncosa i al de la Pobla de
Cérvoles, molt conegudes de la gent d’Ulldemolins. Constitueixen una gran quantitat de cavitats que
ara la gent anomena; però aquest recull de noms anota també denominacions caigudes en desús,
particularment a les Garrigues, a Montsant, al vessant dret de Fraguerau, a la serra de la Llena, a la
Pobla i algunes més que no hem pogut saber on eren situades. S’hi ha d’afegir la Coa Rasa, perquè
s’interpreta que Coa és una reducció de cova. I, encara, una que es coneix per la balma del Sapo.
També en aquest epígraf de denominacions relacionades amb les depressions hi ha els Avencs,
un nom desaparegut que per alguna raó es donava a un sector de territori, i tres noms més que
designen tres galeries que penetren cap a sota terra, dues a Montsant i una d’enlairada en un serrat
a l’altra banda del riu. Falta, encara, parlar de la Bòfia, que hem trobat en papers antics; era el nom
primitiu que servia per a designar un dels avencs que ja s’han comptabilitzat, perquè això, avenc,
és el que significa bòfia.
S’hi han d’afegir les Solsiades i la Solsida, que indiquen esllavissades de què ja es parlava durant el
primer terç del segle xvi i al xvii, respectivament, i l’Ensulsida, que s’ha produït fa poc.
Depenent del relleu orogràfic, hi ha la insolació que a Ulldemolins es coneix pel Solà o els Solans,
i la Solana o les Solanes. Si bé el pas de singular a plural no modifica la significació, el pas del
masculí al femení comporta un canvi d’emplaçament: la forma masculina designa terres situades a
ponent de les que es designen amb la forma femenina. Antigament, també es parlava del Solanàs,
cap a les ermites.
Les contrapartides són els Obacs, algun d’ells particularitzat amb especificatius corresponents a
noms de propietaris i, llavors, amb el genèric en singular, l’Obac; i les Obagues, que també es troba en singular, l’Obaga, igualment amb un específic que ho complementa, quan es fa referència a
una fracció concreta. El nom utilitzat en masculí tampoc no expressa el mateix indret que quan se
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l’utilitza en femení. En qualsevol dels dos gèneres es refereix a sectors redossats a Montsant, mentre
que solà i solana corresponen a la serra de la Llena. Al llarg dels segles xvi i xvii s’anomenaven
els obacs de la Serra, que se suposa que era una expressió que designava la part ombrejada de la
serra de la Llena. I, en aquella mateixa època, es parlava del bac de la Torre, referint-se, ara sense
cap dubte, a aquella serra.

No es parla actualment de cap bassa, tot i que se n’han anotat tres en els segles xv i xvi;
però es parla de dos bassots, importants en una zona com les Garrigues, tan poc afavorida amb
aigua viva. Dintre d’aquesta mateixa línia de dipòsit per a la conservació d’aigua de pluja, hi ha la

La hidronímia
Seria igualment raonable d’incloure barranc, canal, clot, coma, racó i derivats, i torrent i cantarilla, a l’apartat de la hidronímia, perquè pels llocs que designen aquests apel·latius també s’escorre
aigua, però no sempre, i això ha induït a col·locar-los a l’oronímia, perquè allò que els caracteritza
invariablement és una depressió. Reservem a la hidronímia els noms que designen indrets amb
majors possibilitats d’aigua permanent, com és el cas de riu. Només n’hi ha un; rep, tanmateix,
cinc noms diferents, a part d’haver-se dit d’Ulldemolins quan se’n parlava en pobles veïns de més
per avall. Un altre que se li reuneix es qualifica de riuet des de no fa gaire temps, quan se’l va
deixar de conèixer per riu de Montsant, tal com s’explica quan se’n parla a l’entrada corresponent.
La particularitat més notable que ha produït el pas de l’aigua pel seu llit de roca es troba a les
cadolles; no sols les cadolles Fondes —que s’havien dit de la Gleva i probablement també d’en
Balç— i les del Comte i del Bessó, sinó també —amb el genèric en singular— la de Fontalba i de
les Olletes, una de les quals devia haver estat la d’en Segur.
Ara no es coneix cap gorg, tot i que s’havia parlat dels de na Pallaresa, i que les Gorgeres fan
pensar també en la paraula gorg.
L’hidrònim amb més variants especificatives és font, que surt una quantitat considerable de vegades. Entre font i compostos seus, Fontalba i Fontanelles, s’han anotat cap a seixanta noms que
es distribueixen en quasi quaranta fonts actuals (una meitat de bastant abundants i l’altra meitat
amb aigua escassa), algunes que se sap que hi havien estat perquè van deixar el nom incrustat
en sengles partides de terra, la majoria d’elles oblidades i només la font Busqueta conservada viva
en el record; quatre que s’han descobert perquè hi ha documents que en parlen i vuit noms més
que s’han aplicat —i alguns encara s’apliquen— per designar fonts que també es coneixen amb
altres denominacions.
La zona amb més noms de font és l’Obaga, on n’hi ha setze, amb dos que ja no es fan servir i
un que representa una duplicació. Per la conca del riuet del Teix hi ha cinc fonts per a les quals
s’han trobat nou noms, perquè n’hi ha una que en té dos i una altra per a la qual se n’han trobat
quatre. Per la del riu de Montsant, dintre el Fraguerau, n’hi ha vuit, una d’elles molt abundant,
en el vessant esquerre i, en el mateix vessant, tres més d’aigua escassa i una de desapareguda;
i altres tres pel vessant dret, també esquifides. En el llit mateix del riu, no fa gaire que n’ha reaparegut un altra de la qual ja quasi s’havia perdut el record, per tant de temps que feia que no
se la veia brollar. Pels aiguavessants del riu de Vilanova, n’hi ha sis a la part dreta, una d’elles
desapareguda i oblidada, i vuit noms a la part esquerra, dels Pigrossos per avall, però només se
n’anomenen quatre, una de les quals havia tingut dos noms i una altra —desconeguda de la majoria de la gent— n’havia tingut tres. A les Garrigues, hem anotat set noms de font, però ara només
se n’hi coneixen quatre. Se n’anomenen dues més fora terme, al d’Albarca, i una última que no
hem pogut saber on s’esqueia.

Codina, des de segles enrere, també a les Garrigues.
S’anomenen tolls, llocs del riu on l’aigua —més profunda— té poc moviment. Se n’han detectat
tres, de cap dels quals ja no es parla, i sis més, majoritàriament al riu de Prades, però un d’ells al
de Montsant, tots amb un especificatiu que els particularitza.
Amb aigua viva, però estancada, hi ha pou. Només se n’anomenen tres, dos d’ells a les Garrigues, en terres on l’aigua s’ha de buscar amb esforç.
Unes darreres referències a l’aigua són la Canonada, una construcció antiga per a conduir l’aigua
dels safareigs cap al barranc de l’Olla, i la cantarilla del Minguet, la modernitat de la qual queda
expressada pel castellanisme.
No es pot parlar de cap abundància d’aigua, pel terme. Ja ho reconeix Interrog. 1803, referint-se
a la vila. En el primer esborrany de resposta, diu lacònicament “es faltat de Aiguas”; la redacció
final, traduïda al castellà, és més explícita: “Aunque el pueblo es escaso de aguas”, i comenta que
se li’n podrien fer arribar algunes que surten mitja hora lluny (es deu referir a la font de Santa Magdalena, ara —almenys en part— ja conduïdes cap al nucli urbà), però que no hi ha prou recursos
econòmics, perquè seria una obra d’un cost elevat. Més enllà diu, sens dubte referint-se novament
a l’aigua, que “es de fuente de rio y toda de muy buena calidad”.
La conducció d’aigua cap a la vila es va començar a fer realitat a partir de 1867, segons deixa
comprendre l’establiment, aquell any, d’una concòrdia per a portar a la vila les aigües de les fonts
de Sant Antoni i “de la Villa”, segons relata Estella 1881, pàg. 26, que diu que ha vist una còpia de
l’escriptura. La “de la Villa” devia ésser la que s’havia conegut per font Nova, ara del “Rossito”. La
primera que va arribar canalitzada va rajar al carrer Baix de la Vila, en una fonteta —amb abeurador al seu costat— que portava esculpit el nom de Sant Antoni i segurament l’any que resulta,
però, il·legible. Més tard, el 1910, una segona font pública es va instal·lar al pla de l’Església, i s’hi
devia fer rajar l’aigua de Santa Magdalena. Després, n’hi ha hagut d’altres.
L’apartat que segueix és dedicat exclusivament a les primeres fonts de què s’havia servit la gent
de la vila al llarg dels set segles compresos entre el xiii i el xix.
El proveïment d’aigua per als vilatans
No hem aconseguit de localitzar la font que —en temps antics— proveïa aigua per als habitants de
la població. No hi ha notícia que en ragés cap dintre el recinte urbà. És un tema que afecta sobretot
la investigació històrica, però —en general— els noms de lloc hi acostumen a conduir i, algun cop,
fins i tot hi aporten clarícies. Però, a Ulldemolins, no és aquest el cas. Més aviat ens sembla observar
alguna contradicció a partir de l’examen de la documentació exhumada.
Hem llegit ‘carrer’ de la Font a MN 1286, sense que el context permeti d’endevinar on s’esqueia
aquell “carrer”, que no ha tornat a sortir en cap altre paper. Arribem a dubtar de la bondat de la
lectura que vam fer de “carrer”; però, encara que hagués hagut de dir —o que haguéssim hagut de
llegir— “carrero”, com hem llegit en papers dels segles xvi, xvii i xviii, la cosa no variaria quant a
allò que principalment ara ens interessa, que és la constatació de la presència d’una font cap al final
del segle xiii. El mateix MN 1286 cita el torrent de la Font, que es torna a trobar al segle xv i al xvi.
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Les anotacions del segle xiii testimonien que una font ja hi era —com és raonable que hi fos— abans
de 1391, que és quan es té notícia de “la construcció” de la font (Lladonosa, 36), al camí de l’Arboçar.
La font ja feia més de cent anys que hi era i suposem que el 1391 se’n devia fer una reconstrucció, se
la devia endreçar i deixar amb la volta de pedra —si ja no hi era— que ha arribat fins ara, quan ja no
raja. Que aquesta va ésser la font Vella, ara del Silvestre, a poca distància del poble, és fora de dubte.
Allà on les coses no són clares és a la font Nova, que no s’anomena per escrit fins al 1627, quan
hem trobat que se’n parla complementàriament per designar un tossalet que llavors es deia “de
la Font Nova”. La indicació de la font Nova referint-se a l’any 1561 la fa Estella 1881 quan —per
iniciativa pròpia— afegeix “és la font Nova” a continuació d’allà on explica que, el 16 de febrer de
1561, “acordaren se vegés de posar mà en fer la font”, però no dóna tanmateix cap indicació d’allà
on se l’havia de fer, de manera que no és guia que orienti cap a la font ara dita del “Rossito”. Com
a complicació addicional, hi ha la presència d’un indret anomenat de la font del Mig la Vila, del qual
es parla tres anys abans, el 1558; i la del carrer i el carreró de la Font, ara passatge de la Font Vella.
Quina va ésser la font Nova és una interrogació que no té una resposta fàcil.
Hem vist que el 1561 es parla per primera vegada de fer la font i Estella 1881 diu que és la font
Nova —ja ho hem dit. El mateix document afirma que la font s’ha de fer “al endret de una frexera
que y á en la roca”, mentre que Lladonosa, pàg. 51, quan en parla, diu que es va acordar de fer-la
“sota el camí de les Olletes, o sigui vora el gran saüquer —que llavors encara no s’havia plantat— i
prop de la cadolleta de Fontalba”; però no diu d’on va treure la informació i potser la va obtenir
d’algun vilatà, per via oral.
Estella 1881 parla de “frexera” —no pot parlar de “saüquer” perquè encara no hi era—, i també diu
que és “en la roca”, cosa que es pot interpretar volent dir “en el cingle”. Malgrat que pel terme hi
ha altres freixeres, la “frexera” fa pensar en la Fréixera actual i això connecta amb la sort del Llurba,
on —segons l’opinió d’algun vilatà— hi havia hagut una font primitiva; que en aquest indret no hi
hagi grans cingles planteja una dificultat petita, perquè per allí, abans d’arribar al barranc, hi ha un
cingletó de llicorella que podria equivaler a “la roca” del document.
Un paper de 1558 —tres anys anterior a l’acord de “construcció”— parla de la font del Mig la Vila.
Potser es referia a la mateixa font i, en aquest cas, l’acord de “construcció” de 1561 devia voler significar la posada en bones condicions de l’indret, amb una font ja existent. Al nostre entendre, encara
que li diguessin del Mig la Vila, havia d’ésser extramurs i si, com creiem, era a la sort del Llurba,
era en un punt més o menys intermedi —del Mig— dels darreres de les cases del carrer Major o, si
es vol, entre l’extrem oriental del carrer Major i el capdavall del carrer de Sant Roc. MN 1585 (vegeu
la sort de l’Abadia) anomena “la sort de la Font de dins la Vila”, que confrontava amb el torrent

Quan, el 1598, es parla de la font de la Vila, havien passat gairebé quaranta anys de l’acord de
fer una font “al endret de una frexera” i és quan decideixen que “se tanque la font Vella y se gire el
agua a la font de la Vila”, segons Estella 1881, pàg. 46.
Si la font de la Vila —que segurament era la mateixa que la del Mig la Vila— era la font que hi
havia a la sort del Llurba, que tenia un pati conegut com de la Font, l’aigua de la font Vella hi podia
baixar per gravetat —potser per mitjà d’aquella canonada que el Veya va desfer el 1632—, cosa que
no hauria pogut passar si la font hagués estat la del Saüquer, ara del “Rossito”, perquè l’ondulació
del terreny no ho havia de permetre.
Aquest és un argument en contra de la possibilitat de relacionar la font que hi havia a la sort del
Llurba amb la del Saüquer. Tampoc no es pot donar per argument a favor d’identificació de la font
Nova amb la del “Rossito” que els jurats, el 1627, s’oposessin a la proposta del batlle de penjar un
condemnat en una forca a instal·lar en el tossalet de la Font Nova, i s’hi oposaven perquè les dones
anaven cada dia al riu, a buscar aigua i fer bugades. No és un argument vàlid perquè no queda clar
a quin riu anaven, si al de Montsant (riuet del Teix) o al de Prades. Si ens deixàvem guiar per un
costum de cap a més de mig segle enrere, ens decantaríem pel riu de Prades, perquè hi ha record
que les dones anaven a rentar vora la Palanca. En aquest cas, el tossalet de la Font Nova del document de 1627 seria allò mateix que un altre paper d’aquell segle xvii designa amb el nom de colls
de la Font Nova, uns tossals visibles per allà a la proximitat del punt de coincidència del barranc de
l’Olla —que era el barranc de la Font Nova d’aquella època— amb el riu de Prades.
Coincideix que aquell any 1627 és el mateix que els jurats determinen d’alienar el pati de la Font.
No hi ha base per a pensar en un trasllat de la font, des de la Freixera al Saüquer, i que fos a partir
de la instal·lació d’aquesta última —que no sabem quan es va produir— que una font s’hagués dit
Nova en substitució d’una de més antiga que s’havia dit del Mig la Vila (1558) i de la Vila (1598).
Que potser durant un temps tant es coneixia per font Nova la de la sort del Llurba com la que
després s’ha dit del Saüquer ho pot fer pensar que el 1632 —cinc anys després d’haver venut el pati
de la Font— es digui —segons Estella 1881— que el Veya ha desfet la canonada de la font Nova i
només s’acordi d’obligar-lo a pagar els canons, cosa que sens dubte vol dir que aquella font Nova ja
no servia, que era, doncs, la de la sort del Llurba.
Una altra informació toponímica que s’encavalla amb el proveïment d’aigua per als vilatans anteriors al segle xvii és la via urbana des de fa poc temps retolada passatge de la Font Vella. Hem vist
que el 1589 es parlava de la partida del carreró de la Font, i potser ací ‘carreró’ equivalia a ‘camí
estret’, ‘carrerany’, i podia ésser el mateix significat que podia tenir el carrer de 1286; quan veiem,
més tard, el 1615, “lo carrero que va a la font”, no hi ha dubte que és aquell que ara es diu passatge,
perquè és pròxim a la plaça —segons el document— i el tornem a veure citat el 1711, vora el carrer
Major. Un carrer o camí que sortís del nucli urbà per allí, justament pel lloc ara conegut per la sort
del Llurba, permetia d’accedir fàcilment a la font Vella (ara del Silvestre) i igualment podia conduir a
la font “de la freixera” construïda (o endreçada) el 1561, que quedava més prop i es pot pensar que
per això —perquè era més pròxima— hi van fer brollar aigua, segurament aprofitant la mateixa vena
de la font Vella, o conduint-la-hi, que d’una font fins a l’altra l’aigua hi pot baixar per gravetat. Ja hi
devia ésser el 1558, quan se li deia del Mig la Vila.
Es pot pretendre que la de la sort del Llurba s’havia eliminat, probablement per insuficiència per a
atendre una població que entre 1515 i 1563 havia augmentat fins a arribar als cent set focs.

de la Font. És una manera de dir semblant a la que acabem de comentar. Si era dins la Vila, costa
d’entendre que confrontés amb el torrent de la Font, una mica apartat del nucli urbà. No arribem
a endevinar per què en deien “del Mig la Vila” i “de dins la Vila”, si sembla que era extramurs. O
potser la nostra hipòtesi de localització és desencaminada?
La mateixa font devia ésser la que, el 1577 —quasi vint anys més tard de quan hi ha coneixement
de la font del Mig la Vila—, donava nom al pati de la Font, que tenia un alberg i un corral que hi
confrontaven. El 1593, Antoni Romeu volia obrir una porta en aquell pati i prometia de posar piques
noves a la font. I, un parell d’anys després, Pere Amigó de la Saltadora demanava indemnització pels
danys que se li havien fet a la sort de la Font, i es devia referir a la sort ara dita del Llurba.
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La font havia donat nom a un barranc i això ajudarà a defensar la presència d’una nova font, la
segona, a la sort del Llurba. Els documents medievals parlen del torrent de la Font, un nom que
utilitzen sobretot per designar una partida de terra, però també se l’ha trobat més tard, el 1558, per
confrontació d’una terra que també tocava al camí de Prades.
Posteriorment, el 1711, els papers parlen del barranc de la Font Nova, també per designar una
partida de terra i un barranc, i tenim el convenciment que es tracta del mateix barranc, encara que
potser d’un sector situat més per avall, més cap al NNO, que ara es coneix per barranc de l’Olla.
Els papers poden desorientar una mica quan diuen “lo tros del Segalar alla Font Nova” si no es té
en compte que vol dir el tros amb segalar, o sigui plantat de sègol, i no pas que sigui a la partida

ara— de la història local. La porta queda oberta perquè qui pugui adquirir a l’entorn d’aquest tema una
visió de conjunt més afinada i millor documentada faci les correccions adequades a les nostres hipòtesis.

del Segalar, perquè la partida és la Font Nova. La mateixa terra que toca al barranc de la Font Nova
toca, per tramuntana, al riu de Vilanova, cosa que no ha d’estranyar si es considera que era una terra
situada al sector final i a la vora dreta del barranc de la Font Nova (que després s’ha dit de l’Olla)
i que no calia que fos una hisenda gaire gran perquè, per l’altra banda, arribés al riu de Vilanova.
En aquesta època ja no es parla de la Font Nova com a font, sinó com a partida de terra, és a
dir, que se’n parla com d’un sector de territori en el qual el nom de Font Nova va quedar adherit i
fossilitzat, i s’hi va conservar quan ja no hi havia la font.
Un resum de les fonts —i d’indrets que hi han estat relacionats— que han servit de proveïdors
d’aigua a la vila, abans dels voltants de 1867, que és quan se n’hi fa arribar de les ermites, pot ésser
el següent:
1a font
font Vella, ara del Silvestre
		

La paraula “font” consta en documents de 1286 i
la font Vella, el 1558; va ésser suprimida el 1598.

2a font

font del Mig la Vila
font Nova
		
		
el pati de la Font
la sort de la Font
font de la Vila

1558, segurament equivalent a la font de la Vila.
”al endret de una frexera”, 1561, i, doncs, no és la
del “Rossito” o del Saüquer. El nom més tard de
signa un barranc i una partida de terra (1577).
Entre 1577 i entorn de 1627.
El 1595.
El 1598, s’hi gira l’aigua de la font Vella.

3a font
font Nova
		
		

D’una data no descoberta fins a l’entorn de 1867.
Més tard, ha estat del “Rossito” i el 1915 s’hi va
plantar el saüquer.

4a font
a la vila mateix
		

A partir de cap a 1867, quan hi arriba aigua a 		
l’ermita de Sant Antoni, al carrer del Sòl de la Vila.

Amb la informació que hem trobat disponible —tant documental com oral— les conclusions que resulten d’aquest assaig sobre el proveïment d’aigua per als vilatans en temps antics no són gaire concloents
i resulten més aviat poc satisfactòries. Per això les aportem amb circumspecció, només com un primer
intent d’aproximació a l’anàlisi d’una faceta desconeguda —que no sabem que s’hagi investigat fins

El territori
Alguns noms donen clarícies sobre el material amb què està format un sector de territori, o els
que hi predominen. És el cas de l’Arenal, a la vora del riu de Vilanova, un nom antic; la cova de
l’Argamassa, un que sembla modern perquè no hem vist cap paper que en parli, i que potser es
va originar per via metafòrica; l’Argela, equivalent a argila; el Fangar; la Gleva, com a específic de
font; les Guixeres, amb abundància de pedra de guix; les Pedrenyeres, amb sílex que surt pertot
arreu, i les Pedrisses; i tres més que s’han oblidat: els Pedrissos, el Roquer i les Terrades, aquest
últim expressant abundància de terra en contrast amb el predomini de roques en molts altres punts
del terme, com en els Enllosats, ple de lloses, amb què es determina un barranc. També hi ha els
Marrocals, que ara no hem trobat que s’anomenin per designar una partida de terra, tal com passava
abans, sinó que és un nom comú, indicador d’un amuntegament considerable de roques grosses.
Es podria gosar d’afegir-hi els Carrocs, una paraula la primera síl·laba de la qual devia ésser “quer”
(‘penya’, ‘roca’) quan se la va començar a utilitzar en una època molt més remota que finals del segle
xiv, que és quan l’hem vista escrita per primera vegada.
Interrog. 1803 posa de manifest la gran abundància de terreny rocós i de terreny que l’agricultura
no pot aprofitar. Responent “A que estan destinadas las tierras concejiles y si pudieran ser mas utiles
al público?”, en el primer esborrany de resposta es diu que “es terra treballosa” i el text perfeccionat
de la mateixa resposta explica que “Casi es todo rocas”. Poc més enllà, el qüestionari vol saber “Si
los propios del pueblo estan bien administrados o no” i s’aclareix, successivament, “no y·a propis”
i “No los hay útiles”. I quan pregunta “Que cantidad de tierras concejiles [...] tiene el pueblo”, es
concreta que són “20 jornals de rocas”.
Les pedres i les fites
Sobretot pel sector de Fraguerau, hi ha una bona colla de blocs de pedra, o bocins de cingle, que
criden l’atenció per la forma que tenen, que fa córrer la imaginació del visitant perquè la compari
amb objectes i els apliqui un nom metafòric que hi correspongui. Hi ha uns quants noms d’aquests
que tenen una certa antiguitat, com els Tres Jurats i els Tres Jurats Petits, el Cap de Mort, la Cadira,
els tormos dels Pontarrons, la cinglera de l’Escambell, la Roca Balladora, la Trona. Uns altres noms
podrien ésser d’invenció recent, de quan Fraguerau ha estat transitat per excursionistes nombrosos:
el Bisbe, el racó de Buda, el Camell, el cap de Turc, el Formatge, la Sella. Fora de Fraguerau, però
encara a Montsant, es parla de la Bitlla, també coneguda per la roca del Frare; de la Campana, la
Lleona, la Mola, la roca del Llençol, el Trenet. Enllà de Montsant, s’anomena la cadireta del Metge,
als Carrocs; i el Piró, que és un peiró, o sia un pedró, però en aquest cas no és una creació de la
naturalesa, sinó una manufactura humana. També hi ha tormos: el del Camarada i el de la Drecera,
a les Solanes, i el del Magre, a les Obagues. Se n’havien anomenat uns altres que ara no hem trobat que s’anomenin. En els documents on n’hem vist notícia, del segle xv, el genèric és “torm” i
“torms”, sense o final, en tots els casos. Ens referim als torms de na Bellvera, que sembla que eren
a les Garrigues; al torm del Cirer, que no sabem on era; i al de l’Edra, que es pot suposar –o afirmar
i tot– que era el tormo que hi ha a la coveta de l’Heura.
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Si fins ara hem parlat de pedres creades per la naturalesa, sense cap intervenció de l’acció humana, tret del Piró, ara també es pot parlar d’un nom força antic, trobat per primer cop en un paper
de mitjan segle xv però sens dubte designant una realitat ja existent des d’abans d’aquell segle,
indicador de pedres preparades i col·locades pels homes: els Mollons, que s’havien anomenat cap al
camí de la Granadella: servien per a marcar límits, probablement els del terme d’Ulldemolins amb
el terme veí de ponent.

Dels quatre arbustos que donaven nom a una font, a un cingle i a dues partides de terra, no se’n
parla: l’Avellaner, els Boixos, el Ginebre i la Romiguera, que és una paraula —aquesta última—
amb la qual es designa l’esbarzer en alguns sectors del territori de llengua catalana, i que també
s’utilitzava ací —pel que es veu— en el curs dels segles xv i xvi. Si bé era una partida al terme
d’Albarca, al segle xvi hi havia propietaris d’Ulldemolins a la font de l’Avellaner. L’avellaner ja es
devia cultivar de temps ençà, perquè ja es parla d’avellaners a la Culla el 1563, i, a mitjan segle
xvii, la producció d’avellanes devia tenir alguna importància perquè Gabriel Bonastre va fer servir
aquesta mercaderia per atendre compromisos pecuniaris i el document que en parla (Estella 1881,
pàg. 81) diu que el preu d’aquesta fruita era de vint-i-vuit rals la quartera.
En el grup de plantes i herbes encara es coneix la coveta de l’Heura, la font del Fonoll (a part

El color
Els elements que intervenen en la formació del terreny, les pedres i altres factors, contribueixen
sovint a donar al territori uns colors predominants determinats, que expliquen el perquè d’algun dels
noms, si no de tots. Els que hem recollit a Ulldemolins no anuncien cap abundància cromàtica. El
blanc es fa present al Coll o Collet Blanc i als Blanquers i, amb l’aglutinació d’un adjectiu arcaic, Alb,
que també vol dir blanc, que avui no s’utilitza si no és en textos literaris, hi ha Fontalba. La presència
d’aquest adjectiu és un indicador de la considerable antiguitat del nom.
El negre ara no surt enlloc del terme. Se l’ha trobat en un document molt antic, escrit en llatí, Podio
Nigro, i no se l’ha tornat a veure.
El roig es troba a les coves Roges i es fa present en dues altres ocasions, aglutinat amb sengles
substantius i formant noms que han experimentat transformació, de manera que si bé no és gaire
difícil de detectar-lo, no és tanmateix tampoc que salti directament a la vista. Es tracta de les Sarroges, que són les Sorts Roges; i dels Carrocs, que és —probablement— un equivalent de Quers Roigs,
o sia ‘penyes’ o ‘roques roges’.
El gris, que intervé en la denominació d’un bassot, en aquest cas no expressa el color de res, perquè correspon a un renom de propietari, que ha passat també a nom de casa.
La flora
La toponímia d’Ulldemolins ha estat rica en noms relacionats amb el regne vegetal, però se n’han
perdut tants que només queda una mica més de la tercera part dels que hi havia hagut.
Entre els llocs coneguts amb noms de vegetals, hi havia un predomini dels que procedien de noms
d’arbre silvestre. Encara es parla del pi de la Carabasseta, dels pins Carrassers i dels pins Pinyers, del
Saüquer, de la font de la Savina, del riuet del Teix i de les Garrigues. Però han passat a l’oblit el pi
Ver, el tros dels Albes, els albes d’en Faure, la vinya de l’Alzedar, l’alzina del Terme, el comellaret del
Roure i el Rourell, les Savines, les Serveres i, en singular, la vinya de la Servera, i la sort dels Xops.
I el Reboll, un tipus de roure que és fama que només es conserva a Prades però el nom, extret d’un
document del segle xiv, testimonia que també a Ulldemolins existia aquesta espècie.
També hi ha noms d’arbres fruiters que designen llocs del terme: els Noguerets i l’Oliver Gros.
Els noguers devien haver tingut importància, si més no segons Estella 1881 que diu (pàg. 16) que
“hasta el siglo 15 [...] la cosecha de nueces era grandiosa”. Ho referma que els Noguers d’en Pasqual
s’haguessin anomenat per designar una costa. Hi havia hagut igualment el Cirer i els Cirers, el Magraner, la cova del Presseguer i el tros del Pruner, que ara no s’anomenen. Però una partida de terra
es coneix encara amb el nom d’una fruita, les Bresquilles, equivalent a préssec, o corresponent a un
cert tipus de préssec. Tanmateix, a Ulldemolins avui Bresquilles no té cap sentit i ningú no relaciona
la paraula amb la designació d’una fruita.

del Fonollar, un col·lectiu oblidat), l’hostal del Tomaca i els Canyemassos i, una mica fora terme,
les Mates, el pla de la Junça i la punta de la Pelicana; però no se sap res de les Falgueres ni del
tormo de l’Edra, ni de l’Espinagar ni de l’Espinagaret.
També hi ha hagut una colla de noms col·lectius, que indiquen grups d’arbres o plantes. Es
conserven l’Albereda, l’Arboçar, la Cornereda i la Freixera, els Segalassos i els Seglarets, però
s’han perdut l’Alzedar (equivalent a ‘l’Alzinar’), l’Argilagar, l’Estepar, el Fonollar, la Rebolleda, la
Rebollosa i la Roureda. En aquest grup de col·lectius s’insisteix a testimoniar la presència d’albes,
de rebolls i de roures, i del fonoll, que ja s’han vist com a noms unitaris.
Una de les respostes d’Interrog. 1803 explica que —en altres temps— hi havia alguns arbres “de
poco provecho” que s’han anat tallant “para lena para el horno de cocer pan y para fogata de los
vecinos”. No diu quina mena d’arbres eren, ni on eren; però s’entén que no donaven cap fruit i
que formaven part de l’arbreda espontània.
La fauna
Els animals més representats per la toponímia i l’onomàstica ulldemolinenques són els ocells. Se
n’ha detectat una dotzena de casos, el més curiós dels quals és l’astor, anotat així, amb alguna
variant ortogràfica, entre 1398 i 1585; després, com que els astors havien desaparegut i no es
devia saber què es volia dir amb aquesta paraula, es va passar a Rastors, tal com es diu ara, tot
i que —almenys al nostre enteniment— tampoc no vol dir res i, per tant, és una paraula buida,
sense sentit.
També s’anomenen, i són anotats des de fa pocs o molts centenars d’anys, com designadors d’un
territori o especificadors del genèric “cova”, àguila, colom, corb i perdiu, quatre ocells ben coneguts. Amb el substantiu “àguila” també es designava antigament una roca. Als coloms, també s’hi
fa referència amb el Colomer, un nom de partida de terra, caigut en desús, que hem trobat entre
1448 i 1618; devia ésser una partida pròxima a la vila, perquè la cria de coloms es feia per ajudar
l’alimentació. Igualment hem trobat la Falconera, amb referència als falcons; el nom correspon al
terme de la Morera, on encara se’n parla, però se l’anota perquè ha sortit en un document molt
antic, corresponent a Ulldemolins.
Uns altres ocells només hem trobat de viva veu: bitxac, cucuc (cucut) i xau, utilitzats per renom.
“Dugo”, una manera habitual de designar el duc, és l’especificador d’un serrall. La miloca, un ocell
de presa ara desconegut, però que hi devia haver estat en èpoques pretèrites, designa un bocinet
de territori.
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Els mamífers són també bastant representats. El boc, present a banya de Boc i la cova del Boc, era
un nom ja constatat al final del segle xiv i encara anotat en papers del començament del xvii, però
avui desaparegut. La mateixa cosa passa amb la vinya de la Vaca, de la qual no hi ha més notícies

mallol, com el de n’Obrera i de l’Agramunt, però podria ésser que aquests fossin fragments de la
partida del Mallol.
La vinya també va generar, per designar partides de terra, les tires de l’Obaga i les tires del
Solà, igualment en aquells períodes de temps. Així mateix s’inclouran uns noms de partida o de
parada, designadors d’una especialitat: el Moscatellar, un nom ja antic d’unes terres, anotat a
partir del segle xvi (a no ésser que es volgués referir a una certa varietat de pruna coneguda per
Moscatell), i les Parres, una altra denominació territorial que només hem vist anotada al primer
quart del segle xvii.
L’Artiga havia estat el nom d’una altra partida que hem vist anotada entre 1474 i 1611. Dintre
d’aquesta mateixa idea que dóna la paraula artiga, de transformació de terres incultes en terres
conreades, hi va haver els Novals, una partida l’existència de la qual testimonien documents que
van del segle xiii al xviii; era cap a les Obagues, per allà al camí de Cornudella i al camí de Santa
Magdalena a Albarca; terres que es començaven a conrear, quan es van començar a conèixer per
aquell nom.
Hi ha una abundància d’hort com a apel·latiu concretat amb sengles específics, i una sola vegada
apareix horta. Caigut en desús, hem vist Hortals, anotat al llarg de quasi tres segles. També hi ha
les Vegues com a topònim actual, un castellanisme que equival a terres de regadiu, terres fèrtils.
La Fanecada, una mesura agrària, s’havia anomenat, fins fa quatre dies, per allà al camí de Sant
Antoni i el de Santa Magdalena.
Els conreus poden haver generat la Panada (que s’aplicava a una pineda) del segle xvi, que podia ésser una manera de designar els formiguers. Dintre d’aquesta mateixa conveniència d’adobar
les terres, hi cabria la cova del Fem, que també es fa constar a l’apartat dedicat a la ramaderia.
Queda per comentar el Tornallet dels segles xvi-xvii, que devia ésser a la vora del poble, perquè era “davall lo Farreginall de la Lantia”. El significat de tornall variava segons allà on s’usava
la paraula, però sovint volia dir un espai de terra més o menys limitat o extens, o un conreu, un
guaret, i bastants vegades la paraula està relacionada amb la feina de llaurar, i també pot designar
una certa mesura de superfície (DCVB i DECat, vol. VIII, 610a, 17-49). Desapareguda d’aquest
terme des de fa tant de temps, no es pot endevinar en quin sentit se la utilitzava quan va quedar
fixada, en diminutiu, com a nom de partida.
Ens tornarem a servir d’Interrog. 1803 per veure com anava l’agricultura al bell començament
del segle passat. Tots els ulldemolinencs eren pagesos: “No y·a sino paigesos” i, ampliat: “No se
ocupan á otra cosa u oficio que a las labores del campo”. Totes les terres eren cultivades directament per llurs propietaris —se’n declaren cent vuit— amb l’ajut d’onze “criados de labranza” i es
parla també de trenta-sis jornalers. No hi ha cap terra cultivada “por arrendadores”, ni n’hi ha de
“mayorazgos”, ni de capellanies, ni de comunitats religioses.
Els 650 jornals del terme eren utilitzats així:
105 amb sembrats de cereals
105 en repòs cada any
	   3 amb horts
227 amb vinya
	  10 amb olivers
200 sense conreu, “perque son rocas”.

a partir del primer quart del segle xviii. El bou no ha deixat rastre a la documentació examinada;
potser caldria consultar la de la Pobla de Cérvoles o de Juncosa per trobar-ne anotacions, perquè
la partida correspon també a aquells termes veïns. El pas de l’Egua i el toll de la Mula, deuen ésser
uns noms moderns, que tampoc no s’han vist escrits. Fins ací, els noms d’aquest paràgraf s’haurien
pogut classificar com a pertanyents a la ramaderia.
També deu ésser un nom modern les Guineus, i ho suposem per la mateixa raó que hem dit fa
un moment. De l’altra salvatgina, el llop, que, des d’una època antiga, ha donat nom a una colla
de llocs en molts termes, encara se’n parla per designar dos indrets apartats entre ells. I el nom
d’aquest animal —suggeridor de tantes desgràcies— havia especificat tres genèrics més per formar
uns sintagmes caiguts en desús. Dos mamífers més, Mostela i Rata, són noms de casa i, doncs,
procedents de renoms.
Hi ha un exemple, documentat des de mitjan segle xv, d’un lloc que encara s’anomena, relacionat
amb les abelles: els Seguers. Un altre insecte representat és l’Escarabat, que hem vist anotat en
papers d’aquella mateixa època; però quan —al lloc corresponent— parlarem d’aquest últim farem
constar que el topònim podria procedir d’un antropònim.
I es parla també d’un amfibi, el sapo, un mot que no és recomanable de considerar com un “mer
castellanisme sinó heretat del mossàrab” (DECat, VII, 669a-57).
L’agricultura
La resposta a la llarguíssima pregunta núm. 19 de l’”Adicion o preguntas politicas sobre la poblacion”, d’Interrog. 1803, sobre “Si los habitantes del Pueblo son aplicados al trabajo, etc.” diu així:
“son muy aplicados al trabajo y se cultiva todo lo que permite el terreno”. I la pregunta núm. 24,
encara més llarga, per saber “Si los habitantes de este pueblo acostumbran a dexarlo, etc.”, rep
per resposta que “pocas veces dejan el pueblo para trabajar á otros lugares”.
L’aspecte agrícola més representat per la toponímia en aquest terme és el corresponent als
cereals. Això és raonable, tenint en compte que, el 1862, el 50% de la superfície conreada era
destinada al gra i que només el 33% ho era a la vinya (Toldrà 1990, 25). I en èpoques antigues, la
proporció dels cereals devia ésser semblant, o superior.
Hem anotat deu eres amb el genèric determinat per un especificatiu corresponent a nom de casa,
a més de les Erasses, l’era Vella, les Eres com a partida de terra, i les eres Enrajolades. En aquest
mateix capítol correspon la Batedora, un nom de creació moderna designador d’una instal·lació
que ja ha deixat de servir per a batre-hi. Antigament, el sègol devia abundar; a part de posar-ho
de manifest les partides denominades els Segalassos i els Seglarets, hem vist sovint que es parla
d’un seglaret en altres partides de terra que no són aquelles.
La paraula vinya ha quedat adherida a una dotzena d’específics, cap dels quals no correspon a
un nom de casa. Els noms que s’aporten de les vinyes són antics: dels segles xv i xvi i només
la vinya de la Vaca és anotada també al xvii. Hi ha, a més, la vinya Mitjana, del xv, i el coll de
la Vinyassa, del xviii, però fora terme. Més tard, ja a la segona meitat del xix, s’han trobat les
vinyes del Riu. A part de les vinyes, hi havia la partida del Mallol, també al xv-xvi, i algun altre

43

44

Onomàstica del terme municipal d’Ulldemolins

Onomàstica del terme municipal d’Ulldemolins

Si cada any es deixa en repòs una part de les terres, això vol dir que s’utilitzava el sistema de
guaret. En efecte, “No se conozen otros abonos q[u]e el estiércol y los hornillos vulgarm[en]te formiguers pero muchos carezen aun de esto”. No hi ha gens de terra de primera classe; cent cinquanta
jornals de les que es cultiven són de segona i es dediquen a “mescladiso”, que deu voler dir ‘mestall’,
barreja de diverses menes de cereals. I els altres tres-cents jornals són de terres “arenosas, ligeras y
floxas o de tercera suerte” i s’hi posen “Segalás y sevada y espelta vinas y oliveres”, sense gens de
regadiu perquè no hi ha “maquinas hidraulicas [...] para elevar las aguas”. Explícitament es diu que
no es fa cap llegum, ni fruita ni hortalissa (malgrat que abans s’hagi parlat de tres jornals d’horts);
ni cap producte que es pugui destinar a manufactura (malgrat que més enllà s’afirma que “todos se
dedican a la filasa de canam per lo consum de sa casa”). També es manifesta que no hi ha prats, ni
boscos d’arbres, ans només boscos de “maleza”, volent dir bosquina o brossa, que són els dos-cents
jornals no cultivats. S’ha dit que no hi ha boscos: “Aunq[u]e en otros tiempos havia algunos arboles
de poco provecho se han cortado para lena para el horno de cozer pan y para fogata de los vecinos”.
Quan s’interessa per saber què es pot fer “para el bien del pueblo aumento de su agricultura,
etc.”, les respostes són desoladores: “no y·a forsas per aumentár” i “No se consideran prov[idencias]
conven[ien]tes para el aumento de la agricultura atendida la maleza del terreno” (i, en aquest cas,
entenem per “maleza” el contrari de ‘bona qualitat’). Tanmateix, “Aunq[u]e la agricul[tur]a tiene
algun adelantam[ien]to no se hazen mejores cosechas y los instrum[en]tos son los mismos y se han
roto algunas tierras incultas, pero dejando otras q[u]e se cultivavan por inútilas”.

Hi ha un últim topònim referit als corrals: la Pleta, que només hem trobat anotada al tercer quart
del segle passat i que no se sap on era l’indret que designava.
Interrog. 1803 confirma aquesta regressió ramadera de què parlàvem perquè —referint-se a aquell
any— diu que no hi havia cap ramader que al mateix temps no fos pagès i que només hi havia nou
pagesos que tinguessin ramat. Aquesta xifra coincideix amb la que es declara corresponent a pastors
(majorals inclosos).
Lamentablement, a l’arxiu municipal d’Ulldemolins no s’han trobat les respostes a les preguntes,
que sabem que formaven part d’Interrog. 1803, corresponents a “sobre las producciones naturales”,
on s’haurien especificat i quantificat les menes de bèsties en explotació econòmica que hi hagués
hagut pel terme.

La ramaderia
Al quart paràgraf de l’apartat de la fauna, hem anomenat uns quants mamífers que es podrien
haver inclòs en aquest apartat que dediquem a la ramaderia.
Hi ha múltiples testimoniatges toponímics d’activitat ramadera, al llarg dels últims set segles.
L’anotació més antiga correspon a l’Abeurador, de finals del segle xiii, com a lloc d’anomenada,
sense cap pista que permeti de saber cap on s’esqueia.
En aquella mateixa època, just començat el segle xiv, es parla del Freginal, que encara s’anomena
i que, durant un període que va de mitjan segle xvi al final del xviii, es va preferir de conèixer
per Farraginal. Per a l’alimentació del bestiar, també hi ha la Devesa i s’havia d’haver parlat del
Prat, un recordatori del qual ha quedat adherit al coll del Prat, tan conegut, i al Prat de l’Aguda, que
s’anomenava entre el segle xvi i el xviii.
Per al trànsit de les bèsties, es va parlar —modernament— de la carrerada del Coll del Prat, i el
Majoral també fa pensar en l’encarregat de conduir els ramats, tot i que amb aquest nom igualment
es podia designar el capatàs d’altres activitats agrícoles o gremials.
També la Carnisseria es relaciona amb la ramaderia. És present al carrer i la plaça d’aquest nom i,
probablement, s’hi deu referir la cova del Fem, de la qual ja es parlava fa quasi mig mil·lenni.
Allí on es veu millor la importància que havia tingut el bestiar és en l’abundància considerable de
corrals, un dels quals el segle xv i xvi s’anomenava l’Atans. A part d’aquest, se n’anoten una gran
quantitat d’escampats pel terme i uns quants dintre del poble, a més dels que s’havien dit del Cap de
la Vila i del Sòl de la Vila, que cal pensar que també hi eren. Dels escampats pel terme, no en queda
cap de sencer i això és una dada que il·lustra la regressió dràstica que ha experimentat l’activitat,
una regressió que ja devia venir d’un parell de segles abans.

La indústria
Interrog. 1803, quan parla de la indústria, no pregunta mai per cap dedicació concreta, ans
només planteja els temes en termes generals: “fabricantes y artesanos”, “las Fábricas”, els gremis i els aprenents, “màquinas y utensilios”, però mai no es refereix a una activitat determinada.
És curiós que els encarregats de donar les respostes només pensessin en l’aiguardent. Potser
interpretaven que els molins —perquè els havien vistos tota la vida— no formaven part de la
indústria. O potser la paraula “indústria”, amb el significat d’activitats destinades a transformar
matèries primeres amb maquinària, era una novetat i encara no se li donava aquest sentit, que
després s’ha generalitzat. Quan l’enquesta pregunta “Si en algun otro tiempo se ha conocido en
este Pueblo algunas otras fábricas, o algún otro ramo de la industria, etc.”, la resposta és concreta: “No se ha conocido otro ramo de industria ni otras fabricas”. De manera que consideraven
que la conversió del gra en farina no era un procés industrial.
Costa d’admetre que en aquell inici del segle xix no funcionés cap molí, quan el vapor encara
havia de tardar algunes dècades a arribar i l’electricitat, algunes més. A tall d’exemple, a Reus
la primera indústria moguda amb vapor es va fundar el 1843 i l’electricitat no s’hi va començar
a instal·lar fins quan ja s’acabava el segle passat.

Els molins. La indústria molinera accionada amb energia hidràulica —sobretot la dedicada a
moldre gra— és la més antiga i la més documentada a través dels noms.
Quant a l’antiguitat, si fos encertada la hipòtesi que el nom de la vila fos equivalent a ‘centre’
de molins, és a dir, ‘concentració’ de molins, els molins ja hi devien ésser quan es va crear
aquest nom, no més tard de 1166, que és quan l’hem vist escrit per primera vegada, sinó molt
abans, durant l’ocupació musulmana del territori, o abans d’aquella ocupació, en període protohistòric.
Hem trobat vint-i-sis noms de molí, inclosos el Molinàs i el Molinet, i exclosos els molins
del Bo i del Marian, perquè un era d’oli, accionat amb energia animal, i l’altre era un molinet
modern, de guix, i treballava amb energia elèctrica. Aquests vint-i-sis noms es redueixen a vinti-quatre si simplifiquem en un de sol —el molí del riu de Montsant— el que també hem trobat
designat amb el nom de molí de Montsant i de molí de la Vila del riu de Montsant, perquè salta
a la vista que són tres denominacions ben semblants per a un mateix molí.
Al costat d’aquestes vint-i-quatre denominacions que queden, només hi ha constància de set
testimoniatges d’establiments moliners partint de l’observació de ruïnes encara presents.
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Se sap o —millor dit— se suposa que d’aquests vint-i-quatre noms de molí n’hi havia sis que
corresponien a molins situats aigües avall de la confluència del riuet del Teix (riu de Montsant)
amb el riu de Vilanova, o sia per allà a Fraguerau; sis, al riu de Montsant (riuet del Teix); sis
més —o potser nou—, al riu de Vilanova; i queden tres noms que no se sap en quin sector
eren els molins que designaven, perquè la documentació que hem vist no dóna cap pista que
permeti de proposar una localització.
Dels sis noms localitzables al llarg del riu a partir del punt on el riuet del Teix s’ajunta amb
el riu de Vilanova, n’hi ha tres d’identificats: el d’en Vaquer , el d’en Veà i el molí Nou . Queden

Un comentari a afegir és que la idea que expressa la locució “d’Amunt” és coincident amb
la que expressa “de Dalt”, totes dues indicant una situació més elevada per contrast amb una
altra, cosa que podria reforçar el convenciment que amb totes dues maneres de dir es designés
la mateixa construcció.
Hi ha tres noms més que en cap cas no hem vist acompanyats d’una indicació que pugui
donar una pista locativa, ni tan sols permeti d’intuir a quin corresponien dels tres sectors
examinats. N’hi ha dos, el d’en Mateu i el de n’Ossó que només s’han trobat en documents

sense elements per a fer cap proposta el molí de Fraguerau, que podia haver estat el que va
donar nom a la partida del molí Nou, o el que es va dir d’en Veà. Per al d’en Porta, a l’entrada
corresponent fem un assaig de localització en aquell sector però no sabem veure amb quin
altre nom hauria pogut tenir correspondència, si és que en va tenir amb algun. Potser també
amb el de Fraguerau, o el d’en Veà. Al de l’Adroguer no li trobem coincidència amb cap dels
altres, tot i que va ésser un nom modern que n’havia d’haver substituït un d’anterior.
Dels sis noms —reducció de vuit, pel que s’ha dit més amunt— que localitzem al riuet del
Teix, n’hi ha cinc que corresponen a un sol molí que hem començat trobant que es coneixia
per molí de n’Anglès, que es va dir del riu de Montsant, va ésser el d’en Domènec i de la
Vila i –finalment– de l’Espasa. La cronologia dels documents ajuda a proposar-ho per als dos
primers noms, perquè no hem trobat notícia del molí de n’Anglès després del segle xv i del
del riu de Montsant no n’hem començat a trobar fins a l’últim any del xv i n’hem trobat tot
el xvi. Que el de la Vila era el del riu de Montsant ho deixa clar que, en una ocasió, l’escrivà
ho hagués manifestat obertament quan l’anomena molí de la Vila del riu de Montsant. Quan
el va comprar l’Espasa, de Vilanova, ho hem trobat ben especificat. Queda només un nom,
el molí Draper, que també ens sembla que corresponia al mateix molí, si no fos que el nom
hagués correspost a algun d’una mica més avall, de Fraguerau.
Dels sis noms de molins (o potser nou, segons es dirà de seguida) que aprofitaven l’aigua
del riu de Vilanova, n’hi ha quatre de localitzats: el del Pont, que durant un temps curt es va
dir molí de la Bovera; el d’en Roger i el Molinet. Els altres dos —el d’en Blanc i el Molinàs—
podien haver correspost a l’un o a l’altre dels dos últims. No sembla probable que també
haguessin correspost al del Pont, tot i que no tenim arguments per a rebutjar-ho plenament,
malgrat la importància d’un referent tan destacat com el pont. Potser aquells altres dos —tal
com hem suggerit— corresponien al d’en Roger, que no hem trobat documentat, cosa que
pot voler dir que va ésser un nom tardà, que abans es podia haver dit d’en Blanc , el segle
xvi i, després, el xvii, i encara el 1862, podia haver estat el Molinàs . Es pot pensar que el
molí d’Amunt —i ara es parla d’aquells tres sobre els quals hem manifestat dubte— era el
situat més aigües amunt del riu de Vilanova i, en aquest cas, correspondria al d’en Roger.
Una possibilitat addicional seria que el de Baix i el de Dalt s’haguessin dit així relacionant la
denominació a partir del molí del Pont. El de més avall del pont podia haver estat el de Baix, i
hauria pogut correspondre al Molinet; i el de més amunt del pont podia haver estat el de Dalt,
i hauria correspost novament –i per quarta vegada– al d’en Roger, que hauria tingut quatre
altres noms abans de dir-se d’en Roger. La cronologia s’hi conforma: d’Amunt 1457-1577, d’en
Blanc segle xvi, de Dalt 1598-1618, i el Molinàs 1611-1862.

del segle xv; un altre, el d’en Feixes , trobat per primer cop el mateix segle xv i per última
vegada entrat el xvi.
Les conclusions no són gaire satisfactòries d’aquest exercici encaminat a saber quants noms
havia tingut cadascun dels set molins les romanalles o algun senyal dels quals s’han pogut
localitzar. O potser, per començar, n’hi havia hagut més de set si d’algun altre no hagués
quedat ni rastre, ni record de cap rastre? En aquest cas, algun dels noms que queden sense
una correspondència nominativa amb cap altre nom podria
haver correspost a un edifici del qual no ha arribat cap senyal fins als temps actuals. Però,
com que això per ara no s’ha pogut saber, hem d’admetre que els molins havien estat només
set.
A tall de resum, una hipòtesi de les correspondències i de les ignoràncies és la següent:
d’Amunt 1457-1577 / d’en Blanc xvi / de Dalt 1598-1618 / el Molinàs 1611-1862 / d’en
Roger;
de n’Anglès 1465-xvi / del riu de Montsant 1500-1599 / d’en Domènec segle xvi / de la
Vila segle xvi / (Draper segle xvi-1611) / de l’Espasa 1692-1820;
de la Bovera 1598 / del Pont 1398-ara;
de Fraguerau segle xvi / d’en Veà / d’en Porta 1530-1560 / Nou 1711;
de Baix 1611-1682 / el Molinet 1862.
A aquests cinc grups, cadascun amb un molí del qual s’ha vist algun vestigi, van correspondre dinou noms. Dels cinc que queden, un —el d’en Vaquer— no se sap que en tingués cap
més, i els altres quatre —de l’Adroguer, d’en Feixes, d’en Mateu i de n’Ossó— no hem pogut
descobrir amb quins altres noms podien haver compartit la missió designativa.
El lector ja deu haver comprès que els anys que se citen corresponen als dels documents
examinats. Una consulta a altra documentació podria fer modificar les cronologies. Tot seguit
es presenta una relació dels molins agrupats segons l’emplaçament.
Altres indústries. Examinant les activitats industrials a partir de la toponímia, salta a la
vista que no hi va haver cap altra indústria que tingués la importància que va tenir la que es
dedicava a moldre gra o —molt més poc, a Ulldemolins— a realitzar l’operació encaminada a donar
consistència a les teles.
La notícia industrial més antiga que hem vist és una de serveis, la Fàbrega, o sia la ferreria, que
acostumava a ésser un monopoli del senyor i tots els vilatans hi havien d’anar a ferrar els animals
i llossar (llussiar, segons la manera de dir de la vila) les eines. N’hi ha constància a partir del final
del segle xiii.
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Sector

Nom del molí

Datació

Fraguerau

de l’Adroguer
de Fraguerau
* Nou
d’en Porta
* d’en Vaquer
* d’en Veà

–
xvi
1711
1530-1560
1465
—

1
2
3
4
5
6

Al riu de Montsant
(riuet del Teix)

de n’Anglès
d’en Domènec
Draper
* de l’Espasa
del riu de Montsant
de la Vila

1465-xvi
xvi
xvi-1611
1692-1820
1500
xvi

7
8
9
10
11
12

Al riu de Vilanova

d’en Blanc
de la Bovera
* del Pont
* d’en Roger
el Molinàs
* el Molinet
d’Amunt
de Baix
de Dalt

xvi
1598
1398-ara
–
1611-1862
1862
1457-1577
1611-1682
1598-1618

13
14
15
16
17
18
19
20
21

1457-xvi
1457-1474
1457-1474
en queden.

22
23
24

Sense confrontacions

d’en Freixes
d’en Mateu
de n’Ossó
* Amb testimoniatge material a partir de les ruïnes que

Núm. d’ordre

De la canal del Descarregador se n’han vist testimoniatges escrits d’una època gairebé igualment antiga, de quan tot just s’havia entrat al segle xiv. La interpretació popular deu ésser
correcta: s’hi devia fer baixar la fusta obtinguda en els boscos de més amunt i destinada a la
construcció. Devia ésser la fusta que —juntament amb la que devien extreure d’altres boscos—
devia possibilitar l’existència de la Serradora (entrada per Serreria de la Vila, segons hem vist
en el document ) de què parla el MN 1585, situada vora el fossar, o sia per les proximitats del
pla del Castell, o pla de l’Església. També en aquest sector de la construcció, hem localitzat la
Teuleria, el forn de la Teula, el forn Teuler, el forn de la Calç i la Pedrera, uns noms que procedeixen d’èpoques que s’han de situar entre els segles xv i xvii; i, més modern, el forn del
Delfí Marino, també teuler, ensorrat, del qual encara es parla. Aquestes activitats dedicades a

proveir materials per a la construcció són les que han generat més noms de lloc, en el camp
industrial, després de la molineria.
També hem anotat l’Adoberia , una dedicació emparentada amb la ramaderia. Els Blanquers
n’eren un equivalent. Estella 1881, pàg. 17 i 33, afirma que al segle xv hi havia dos establiments que es dedicaven a adobar pells i que el 1561 en Miquel Martí volia fer l’adoberia al
comellar de la Font Nova. També la gent afirma que hi havia hagut assaonadors a la partida
coneguda amb el nom de Blanquers.
Una altra producció industrial antiga la recorda el forn del Vidre.
El barranc de l’Olla rememora una activitat moderna: l’obtenció d’aiguardent. La cendrosa la
va perjudicar molt notablement quan s’era cap a mitjan segle xix, bastant abans de l’arribada
de la fil·loxera, que havia d’eliminar els ceps. És d’interpretació conflictiva la resposta que es
dóna a la pregunta —llarguíssima, marcada amb el núm. 4— d’Interrog. 1803 que s’interessa
per saber quines fàbriques, oficis i indústries hi ha a la vila. Aquesta resposta diu que hi ha
“nueve fabricas ó ollas de aguardiente que van poco tiempo a uso de su casa de sus dueños
algunos anyos no van algunos oficios y solamente trabacan [sic] para el consumo y abasto
del pueblo”.
El conflicte interpretatiu el planteja el significat de la paraula “oficios” perquè la resposta que
va a continuació de l’anterior deixa clar que no hi ha sinonímia entre “ollas” i “oficios” quan
diu que “las ollas de aguardiente menos dos se han establecido de 50 añyos a esta parte y los
oficios á [que deu voler dir “hace”] unos 25 añyos”.
Amb “oficios” es devien referir a algun tipus d’oficina, confraria o gremi encarregat de la comercialització fora vila dels excedents dels diversos destil·ladors locals. S’hi deu poder aplicar
la definició que en fa el DCVB, a l’accepció 3-a) de l’entrada “ofici”.
Quan, a la resposta 4, es diu que alguns anys les olles treballen per al consum local i que
alguns oficis no funcionen es pot entendre que no funcionen perquè no queda mercaderia a
enviar cap a fora. S’hi parla de “algunos oficios”, en plural, com si no n’hi hagués prou amb
un de sol per a exportar la producció del petit nombre de fabricants; potser cada “oficio”
s’encarregava d’un sola “fábrica”, o d’un grup format per un petit nombre de fàbriques.
Per algunes altres respostes se sap que les olles només treballaven amb vi produït en el terme i que no se’n rebia d’altres pobles; que l’aiguardent es transportava cap a Reus “que dista
de este pueblo 8 oras”; que els camins per a arribar-hi eren pèssims; que tots els pobles de la
comarca tenien olles d’aiguardent; que a Ulldemolins no hi havia cap altra mena d’indústria ni
record que mai n’hi hagués hagut cap altra, i que no hi ha cap idea referent a quina altra mena
d’activitat industrial s’hi podria engegar. Preguntes destinades a saber quin tipus d’edificis
alberguen les olles i si són dintre del poble o als afores reben “nada” per tota resposta.
La resposta segons la qual hi havia “16. No. Diez y seis” homes dedicats a feines de les
fàbriques, arts i oficis, i que no fan de pagesos ni de pastors, no aclareix si treballaven a les
olles o si tenien altres dedicacions (potser fusters, o paletes, o pintors, etc., que algun n’hi
devia haver encara que no es vegi expressat en aquell interrogatori).
L’última creació toponímica en aquest sector de la indústria és la Farga , record d’un cobert
rudimentari construït per a llossar-hi les eines dels treballadors que van obrir la carretera de
Lleida, entre el final del segle passat i el començament de l’actual.
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La defensa militar i sanitària
La defensa no va aportar a la vila més senyals toponímics que en qualsevol altra població: el castell
i els portals —ara quasi tots esborrats de la memòria— que pressuposen l’existència d’un recinte
emmurallat, que els historiadors afirmen que ja existia a mitjan segle xv, durant la guerra entre la
Generalitat i el rei Joan II, però cap rastre del qual no hem sabut trobar entre els noms de lloc. Estella
1881, pàg. 15, afirma que el poble es va emmurallar el 1317 i que les muralles anaven del castell cap
a ponent, pel carrer del Balç, passaven pel davant de l’església i tornaven al castell. Una explicació
poc clara del recorregut, que devia ésser de molt poca extensió.
De portals, se n’anoten vint-i-un, que es poden reduir a disset si s’exclouen els que també es
coneixen per portalets, és a dir, el del Nebot i del Llurba, no documentats i que —segons l’opinió
generalitzada— eren simples portes d’accés a les sorts d’aquells noms. També es pot excloure el del
Blai, dit igualment del Roser, perquè no en sortia cap camí general, ans només donava accés a unes
poques sorts d’alguns veïns. És cert que aquests tres forats en el perímetre de la vila, amb quatre
noms, podien permetre d’accedir al nucli urbà venint del camp i per això se’ls devia instal·lar una
porta; però eren accessos particulars i la porta privava també —i potser sobretot— que des del poble
es pogués accedir a hisendes que no eren públiques. En tot cas, eren unes proteccions de doble
sentit: de fora cap a dins i de dins cap a fora.
El del Cap i del Cap de la Vila es pot considerar un sol nom, i també era un de sol el de les Eres
i del Cap de les Eres.
Després d’aquestes simplificacions, queden encara quinze noms de portal, una quantitat desmesurada en una vileta com aquesta, cosa que vol dir que un mateix portal havia tingut més d’un nom,
al llarg dels temps.
Trobem que hi havia vuit carrers que eren continuats fora vila per sengles camins generals, i per
això no hi podia haver hagut més de vuit portals. Amb poc risc d’error, podem proposar algunes
multiplicacions nominatives, tals com que el portal del Cap, de 1557 —que era el mateix que el del

Que el del Cap de les Eres de 1607 —equivalent al de les Eres de 1611—, obturant el carrer del
Balç, quan ni aquest carrer ni el de la Creu encara no s’havien allargat fins a trobar-se, era el de
Sant Antoni del segle passat.
Finalment, queda el portal de Santa Magdalena. No l’hem trobat documentat fins molt tard. La seva

Cap de la Vila de 1588, com ja s’ha dit— també va ésser el del Loreto, al segle passat. Defensava
l’entrada venint del camí de Prades i del d’Albarca i, doncs, pel carrer Major. És raonable de pensar
que el portal era allà on el carrer de l’Hostal es troba amb el Major, perquè així amb una porta sola
es defensava l’accés a tots dos carrers. L’ermita quedava extramurs.
Hi ha un carrer que tenia sortida als afores, el de la Font Vella, i dos més, el de Sant Roc i el de la
Carnisseria, que encara n’hi tenen, i la comparació de diverses anotacions documentals ens fa pensar
que al final del de la Carnisseria hi havia el portal de n’Eixalana, constatat el 1615, malgrat que no
tenim altres elements que permetin de fer afirmacions en aquest sentit.
El que es pot conjecturar que va acumular cinc noms, o potser sis, és el del Sòl de la Vila, de 1564,
que devia ésser el de Baix del final del segle xvi, dit del Riu al final del xviii, de Lleida a l’últim terç
del xix i també de l’Empedregat i, probablement, d’en Llaurador, en papers de 1557-1597.
El carrer de la Costa també sortia cap al camp, pel camí de Juncosa. Potser el carrer de la Creu
quedava tancat cap al sud quan trobava aquell camí, i que un dels tres portals —dels més antics— que no sabem on corresponien, el de la Cunya, de 1529-1577, el d’en Guasc, de 1535-1597,
i el d’en Vidal, de 1553-1611, havia estat en aquell cap de carrer. Si no fos que algun d’aquests
noms s’hagués de situar en algun dels altres dos carrers que ja hem anomenat, de la Font Vella
i de Sant Roc.

situació no ofereix dubte.
Cronològicament, s’observen diversos períodes: el segle xvi, amb sis noms; un a cavall entre el
xvi i el xvii i un altre, entre el xvi i el xviii; el segle xvii, amb tres; el xviii, amb només un; el
xix, amb quatre més, i altres cinc noms sense data documentada.
Sovint els jurats es veien obligats a tancar els portals, i a vigilar-los, per tractar de protegir la vila
d’infecció de pesta o d’entrada de bandolers, uns perills més freqüents que no pas els produïts per
una guerra. El novembre de 1557 van decidir de tancar les portes i deixar obert només el portal d’en
Llaurador. Al començament de l’any següent, van sentir a dir que hi havia pesta a Tarragona, i van
determinar de no deixar entrar ningú de fora a la vila.
Enllà de la població, devia ésser una defensa la Barrada que s’anomena al camí de Lleida, i la torreta del Moro, que s’entén que correspon a la torre de la Llena, que devia servir de punt de vigilància
i transmissor de senyals, des d’època molt antiga.
La religió, els tributs i alguna superstició
El senyal més notori dels efectes de la religió catòlica damunt de la toponímia a Ulldemolins és la
presència de cinc noms que designen quatre ermites: del Loreto, de Santa Magdalena, de Sant Antoni/Santa Bàrbara i de Sant Bartomeu, uns noms encara vius, que es fan servir molt, a la vila i fora
de la vila, tret de Santa Bàrbara, que es pot donar per abandonat, des de fa relativament poc temps.
Aquesta divulgació del nom de les ermites s’ha produït sobretot des que a l’Obaga de Montsant es
van instal·lar campaments d’infants i jovent que han contribuït a difondre’l fins a una bona distància.
També s’havia anomenat Santa Maria, referint-se a la Mare de Déu de Montsant, i sobretot —dintre
el terme— el camí que en prenia el nom perquè hi conduïa.
Tornant als noms que encara es fan servir i que se sap d’on vénen, hi ha l’Església i l’Abadia, com a
designadors d’unes realitats físicament notables, i un parell de carrers, de Sant Roc i de la Creu. Encara es parla d’altres creus, totes físicament desaparegudes: les Creus Velles i el cingle de les Creus.
I de la Creueta, que és el nom d’una peça de terra, i del camí de la Creueta al començament del
qual hi havia hagut una creu, allà on el camí de Sant Antoni arrenca del dels Canyemassos. Hi devia
haver hagut una altra Creueta, que devia ésser la mateixa que alguns papers vells designen com de
la Serra i que ara ja no s’anomena, a les crestes del Blai. El record d’una última creu antiga, testimoniada des de fa quasi cinc-cents anys, es conserva al Piró. Es podria afegir la cova dels Ermitans als
noms de significació religiosa, un nom actual a l’entorn del qual no hi ha cap explicació coneguda.
Les altres referències a la catolicitat van lligades amb els tributs, tret de la retolació recentíssima
del carrer de Bonrepòs com a recordatori del convent de monges de vora Escaladei en època medieval, i tret del portal del Roser, que també s’ha de tenir per una denominació moderna perquè no
hem trobat cap document que en parli. Però la immensa majoria d’aquells noms ja no es fa servir.
Només hem trobat vigent l’Obaga de les Misses, designant una peça de terra que estava subjecta
a una aportació econòmica per a sufragar la celebració —”perpètuament”— de misses per l’ànima
d’algun ex-propietari difunt.
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Les altres nominacions —que hi havien estat— són caigudes en desús. Uns papers del segle
xv que parlen de l’Abadessa, i del terme de l’Abadessa, es referien a l’abadessa d’aquell convent que hem dit de Bonrepòs, que devia tenir alguns drets per allà al coll del Prat.
La cartoixa d’Escaladei tenia casa i botiga a la vila i això —sobretot la botiga— s’ha d’entendre

Bruixa fa de mal classificar sense haver vist documentació de Juncosa, terme veí al qual correspon
el sector de territori d’aquest nom. Potser procedia d’una tradició supersticiosa, si no venia d’un
renom de propietari, o es referia a un ocell nocturn, l’òliba, en algun lloc conegut per la bruixa perquè
és portador de mals presagis; en aquest cas, caldria posar la paraula en el grup de la fauna. També
podria anar lligada a una superstició la cova del Diable, un nom que potser procedeix de la sensació

com a magatzem, en aquest cas segurament destinat a rebre-hi i guardar-hi els tributs en
mercaderia procedents de pagesos que tenien terres gravades amb censos a favor del convent.
Santa Anna, que el 1682 donava nom a una placeta no localitzada, però que se sap que era
al costat del castell i de l’església, tenia altar a l’església ja des de temps molt antics, de quan
encara faltaven molts anys perquè es construís el temple actual i el benefici de Santa Anna o el
cens a favor de santa Anna de què parlen papers del segle xv i xvi, era un tribut que estaven
obligats a satisfer alguns pagesos per sufragar les despeses del culte a la santa. Fra Llorenç Julià, traspassat el 1580, pocs anys després d’haver estat ordenat, va ésser afavorit amb el benefici
de la capella de Santa Anna, i va ésser enterrat en aquella capella.
La mateixa cosa passava amb sant Jaume; fins i tot hi havia un tros de terra que es coneixia
com de Sant Jaume, el segle xvi, i el nom venia del fet que aquella hisenda estava sotmesa a
un tribut per a les despeses del culte al sant.
Hem vist moltes terres de la llàntia i unes altres que, sense que portin aquest nom, s’especifica
que “fan llàntia”. L’impost que les afectava era destinat a la il·luminació del temple i es devia
materialitzar sobretot amb l’aportació d’oli o de cera.
No hem trobat que la paraula rotlle figuri com a nom especificador de cap terra, però hem vist
moltes vegades que la hisenda “fa sens al rolle”, és a dir, que està obligada a tributar perquè es
puguin encendre els llums del rotlle, una roda penjada del sostre i voltada de llums o també un
salomó, per a il·luminar l’església.
La roca d’en Censal —si s’admetés que l’específic no procedia d’un renom sinó que hauria
d’anar introduït per l’article definit— també recordaria un tribut, encara que no obligatòriament
a favor de l’església. No ha de quedar exclòs un altre tribut de tipus civil —o militar— en el qual
pot fer pensar el coll del Carlà –que s’anomenava entre el final del segle xiv i el final del xvi—,
el carlà havent estat el governador responsable d’un castell.
Una anotació a MN 1529 és significativa per dues coses que no tenen caràcter onomàstic però
que ens han cridat l’atenció perquè dóna a entendre que els testaments —si no tots, almenys
alguns— estaven sotmesos a un tribut de croada —del qual els historiadors deuen tenir bona
notícia— i testimonia que el jutge comissari apostòlic se servia de la llengua castellana a les
acaballes del primer terç del segle xvi. La copiem textualment, com a curiositat: “Nos el doctor
Santillan Juez comisario app[ostóli]co de la Cruzada visitamos los testamentos y intestados asta
la presente jornada que son asta 27 de noviembre de 1532 y fueron todos dados por libres de
todo el derecho de la Cruzada de la villa de Ulldemolins die et ano ut supra. Ut comissarius
predictus”.
Al costat dels tributs, hi havia l’exempció tributària, representada per una peça de terra coneguda per la Franquesa.
La connotació religiosa de dos renoms, Frare i Frarona, pot tenir un origen irònic o humorístic.
El Purgatori no deu tenir un significat directament religiós sinó que deu ésser una paraula usada
metafòricament per designar un indret amb dificultats per al conreu.

de por que pot generar la foscor de l’entrada, com la genera en la tradició catòlica l’infern i els seus
habitants. Si no fos que ‘Diable’ hagués estat el renom d’un propietari i, en aquest cas, li podia haver
vingut —per exemple— de fer de dimoni en una representació dels Pastorets.
De la superstició de què parla Estella 1881, pàg. 15 (sense dir d’on ho ha tret), no n’hem trobat
rastre onomàstic, ni d’altre mena. Explica que la bruixa d’Ulldemolins es coneixia per la Llusca,
segles enrere, i que es reunia a la Solana amb les seves col·legues d’Albarca, Siurana, Margalef i
Castelldans i hi tenien llurs conciliàbuls per organitzar tronades i pedregades. D’altra banda, a La
dolorosa, Ventura Gassol fa dir al lladre Malhivern, en una conversa amb Fra Llorenç, que “a la
Lluerta em vaig donar tot jo perquè el diable li entrés a dintre” i posa una nota a peu de pàgina
per informar que la Lluerta era una de les bruixes de Montsant. En relació amb aquestes històries
procedents de certs pactes amb el dimoni, a la vila hi ha ca la Bruixa i s’explica un cas de bruixeria
que afectava el mas de l’Espasa.
Les comunicacions
Els punts propicis per a travessar llocs encinglats es coneixen per grau quan el camí s’ha hagut d’obrir —poc o molt artificialment— a la roca. Els graus són a Montsant. Hi ha el del Belart,
el de la Cova del Corb, el del Llop, el del Peret, el del Pi de la Carabasseta i el de Sant Antoni.
Quan Artur Osona parla del grau dels Portalets, per allà al pi de la Carabasseta, fent camí cap
a la punta de la Serra Major de Montsant, es deu referir al de Sant Antoni o, potser, al de la
Cova del Corb. Un altre grau que també s’anomena en aquest aplec és el de Prades, que no se
sap on era. Si hagués estat cap a la banda de la Carraca, o del corral del Llurba, podria ésser
que la paraula “grau” no fes referència al lloc de pas, sinó a un antropònim; però també podria
ésser que hagués estat un grau per la zona de Fraguerau, i que servís igualment per a pujar a
Montsant, o a la serra de la Llena.
Hem trobat una colla de llocs coneguts per pas. Alguns es refereixen a camins o llocs situats
muntanya amunt i alguns altres, a llocs apropiats per a travessar un corrent. A Montsant, el pas d’en
Rabassa és un bocí de camí per allà als pins Carrassers. També s’hi parla del pas de la Post, cap als
Ventadors, perquè només col·locant-hi una post que fes de passarel·la es podia travessar per dalt el
buit d’un clivell considerable que hi ha en una cingla. Igualment hi deu correspondre el pas de Sant
Antoni, la memòria del qual s’ha esvaït. A les puntes Planes, al cantó de la serra de la Llena, hi ha el
pas de les Barretes, un grau pel qual només es pot transitar quan hi ha uns barrots que hi ajuden, i
el del Llop, de trànsit compromès. En aquella serra també hi ha el pas del Boronat i el dels Seguers,
tots dos utilitzats per travessar aquella muntanya i amb els camins que hi condueixen passant per
entre una abundància de roques.
Els passos referits al lloc per on es travessa un riu tenen també abundància de noms. Se
n’anomenen als tres corrents que circulen pel terme. Al riu de Montsant, a Fraguerau, hi ha el
pas de l’Egua. Al riu de Vilanova, el del Boter, a les “Vegues”, i el del Quadrell, del qual gairebé
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ja no parla ningú, per allà als Arenals. Al riuet del Teix, ara no se n’anomena cap però molt probablement que s’hi havia conegut el pas d’en Segur, si la cadolla d’en Segur era –tal com pensem
que havia estat– la de les Olletes, al segle xvi. I n’hi havia hagut un altre que havia tingut quatre
noms: de Nostra Senyora, de les Planes, de Santa Maria i de la Verge Maria. Hi passava el camí

D’aquests camins que hem relacionat, excloent-ne el Reial i el de les Voltetes, en resulten set
vies de comunicació si se les compta quan surten del poble; donen un gavadal de noms a causa de
duplicacions denominatives i de subdivisions.
També hi ha hagut camins que s’han anomenat i que ara ja no s’anomenen, com el dels Colls, de

que conduïa a l’ermita de la Mare de Déu de Montsant, que hi devia pujar pel grau de la Mare de
Déu, que és al terme d’Albarca.
També hem inscrit un pas de carro, és a dir, un camí carreter: el pas del Bou, a les Garrigues.
A Montsant, es parla igualment d’un portell: el del Peret.
Un altre factor important per a les comunicacions és el representat pels colls i els collets, quan
aquests genèrics equivalen a depressió que facilita el pas d’un vessant de la muntanya cap en un
altre. Només sabem veure dos colls actuals: el del Prat i el de la Vinyassa; i dos collets: el del “Jaio”
Rafel i el del Parral. I tres noms més que ara no es fan servir: el coll del Carlà, que suposem que
havia estat el del Prat, el coll de la Creueta i el de Juncosa. Encara es pot fer notar que el collet del
Parral és en un extrem del terme, i que el coll de la Vinyassa, també dit del Mas d’en Blanc, és fora
del terme. A Ulldemolins, doncs, es pot dir que quasi que no hi ha colls prenent la paraula com a
designadora de depressions, malgrat que sigui un territori muntanyós; però com que en gran part
és escabrós, hi predominen els passos, els graus i els portells, i també es parla d’un baixest dalt, a
Montsant. Uns altres accidents que es diuen —o es deien— coll, collet i colls no són indicadors de
depressions, sinó d’eminències. Se n’ha parlat a l’apartat dedicat a l’oronímia. I també hi ha Colldemònecs que no sabem veure que sigui una depressió.
Un indicador que els rius que passen pel terme porten poca aigua, en general, i a vegades no en
porten gens, és que hi hagi diversos passos i que només es parli d’un pont. Que al llarg del segle xv
i xvi hi havia hagut un pontet, ho testimonien diversos documents que permeten de pensar que era
damunt del riu de Montsant (riuet del Teix) i que facilitava de travessar-lo al camí dels Canyemassos,
que anava al molí de la Vila. N’hi devia haver hagut un altre més riu avall, segons es pot deduir d’un
nom que serveix per a designar un bocinet de país: els Pontarrons.
Per accedir a la majoria d’aquests punts i a bona colla d’altres, una nombrosa xarxa de camins ha
permès el trànsit. Els noms amb què es designen són presos del que duen els llocs de destinació o
de pas, tret d’un parell que porten un nom especial: el de les Voltetes, que s’enfila a Montsant, i el
Camí Reial, del qual ja ningú no parla. N’hi ha que reben diversos noms, com el de la Canonada, que
és el de la Font Busqueta, de les Gorgeres, dels Rastors i dels Seglarets, perquè pot conduir a tots
aquests indrets. Sobresurten amb denominacions múltiples, que a vegades afecten només una part
del recorregut, els que duien a poblacions i comarques veïnes: d’Albarca –del qual arrenca el de les
Olletes, també dit de Fontalba, i el dels Masos (d’Albarca) i del qual últim també surt el de la Cova
d’Abella– el del Camp i de Cornudella; del Riu, de Cervià, de Lleida, de la Pobla de Cérvoles i de
Vilanova; de la Granadella i de Juncosa —també dit de la Creueta, al començament, i dels Marges,
més tard; de Prades, del qual arrenquen el de l’Arboçar i el de Siurana.
La majoria dels que encara no hem anomenat duen noms d’altres partides de terra: dels Canyemassos —que al començament correspon a un dels de la Creueta— del qual arrenca el de les Parades i
el de Sant Antoni, que és continuat més enllà de l’ermita pel del Coll del Prat; i el dels Obacs, que
acaba convertint-se en el dels Eixarts. També falta anomenar el de les Marradelles, el de l’Ermita de
Santa Magdalena, el de la Cornereda i el del Pas d’en Boronat.

la Culla, de la Fanecada, de les Planetes, del Mas de n’Abelló, del Mas d’en Franch, del Mas d’en
Llurba, del Mas d’en Segrià. Tampoc no s’anomena el camí de Santa Bàrbara, ni el de Santa Maria,
ni el de Sant Bartomeu ni el del Loreto. Els dos primers corresponents a dues ermites que ara es
coneixen per altres noms. El de Sant Bartomeu encara existeix, i també existeix l’ermita, però no
hem sentit ningú que parli del camí. I el del Loreto ha desaparegut perquè el poble ara ja arriba a
l’ermita. Del camí de la Font i del Tossal ningú no en sap res. El de la Font Vella devia ésser el de
l’Arboçar; i el del Pont que conduïa a la Palanca ha experimentat un canvi d’orientació: ara aquest
nom encamina el pensament cap en un altre lloc: al pont de la carretera.
Fa estrany que s’hagi anotat el camí de la Vila, el 1711, i més aviat pensem que, quan es va fer
la inscripció, l’escrivent es va deixar una paraula al tinter i que hauria hagut de posar del Molí de
la Vila.
Interrog. 1803 diu clarament que les comunicacions —referint-se lògicament a les interurbanes—
eren pèssimes i que aquell mal estat dels camins era un gran obstacle perquè es pogués portar
l’aiguardent fins a Reus, i recomanava que es prengués “una providencia” sobre aquest punt, “conveniente para aumento de este pueblo y comarca”. També informa que hi havia quatre traginers.
Això no obstant, Estella 1881, pàg. 17, referint-se al final del segle xvii, comenta que per Ulldemolins passava una gran quantitat de mercaderies procedents sens dubte de les Garrigues i del Segrià
i destinades al Camp de Tarragona, i a la inversa, en el viatge en sentit contrari. Diu que en una
setmana van passar dos-cents disset traginers amb cinc-centes quaranta-set cavalleries menors, que
van transportar set-centes vint faneques de blat. Segurament que portaven pesca salada i alguna
manufactura, a la tornada. Afegeix que, llavors, a la vila hi havia cinquanta cavalleries destinades al
transport i que en vivien quinze famílies.
Dintre el terme hi ha tres carreteres que es designen amb cinc noms: la carretera de Reus, que
devia arribar a la vila ben entrat l’últim quart del segle passat. Fins fa poc, va tenir un traçat i un pis
no gens aptes perquè els automòbils hi transitessin lleugers i segurs; últimament, ha millorat però
encara no és allò que podria ésser. La continuació d’aquesta mateixa carretera cap al NO i, després,
cap a l’O, és una mica més tardana; no va arribar al cap del terme fins als primers anys d’aquest
segle. És la que es coneix com de Lleida o de Juncosa. D’aquesta, n’arrenquen dues més: la de Vilanova de Prades i la de la Pobla de Cérvoles. Fins fa ben poc temps, totes tenien unes característiques
com les que hem comentat parlant de la de Reus i ara també estan en millors condicions.
La zona urbana
Hem localitzat vint-i-cinc noms actuals de vies urbanes dintre el perímetre del nucli de població
tradicional. Corresponen a disset carrers —dos dels quals amb duplicitat nominativa—, dues places,
una placeta, un passatge, una avinguda i un antic camí a l’inici del qual s’ha imposat fa poc un nom.
Uns quants d’aquests noms són comuns a la majoria de les poblacions: el carrer Major, el de la
Carnisseria, del Castell, del Cementiri, de la Costa, de la Creu, de les Eres, de l’Hostal, de Sant Roc,
el passatge de la Font Vella, la plaça de l’Església una plaça Nova i una Placeta. El carrer del Balç
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no es troba tan sovint, però no significa una originalitat perquè algun poble veí també té aquest nom
aplicat a un carrer prop d’on hi ha, o hi havia, alguna timba. I el del Sòl de la Vila tampoc no és una
novetat. També hi ha carrers que reben el nom d’una ermita a la qual condueixen, com ací el del
Loreto i el de Santa Magdalena.
Uns noms criden l’atenció: la Saltadora i el Solaçar, documentats des de mitjan segle xv i al tercer
quart del segle passat. No tenim dades que permetin d’endevinar què va originar la Saltadora, però
en formulem una hipòtesi a l’apartat dedicat a alguns noms de mal classificar. El Solaçar devia ésser
un derivat de ‘Solaç’, un substantiu arcaic, equivalent a ‘entreteniment, diversió’. Un nom de carrer
d’atribució recent és Bonrepòs, que en comença a eclipsar un altre —del Portalet— que tanmateix
encara es coneix. I també es parla del carrer de la Carretera.
De sempre, només hi havia hagut una plaça, coneguda abans per pla del Castell i, més tard, per pla
de l’Església. I la Placeta, la minúscula dimensió de la qual és expressada per la forma diminutiva del
nom. És una raconadeta en una confluència de carrers, cap a l’extrem nord de la vila. La plaça Nova
es va obrir quan s’acabava el segle passat, a no gaire distància del pla de l’Església; van aprofitar
l’espai que havia deixat lliure la desaparició —a causa d’un incendi— del forn de la Vila.
Els carrers més poblats, amb gairebé el mateix nombre de cases en l’un que en l’altre, són el del Sòl
de la Vila i el Major. Altres dos carrers amb una quantitat només lleugerament més petita de nombre
de cases són el de la Saltadora i el del Loreto. El del Balç, el de la Carnisseria i el de la Creu, quant
a quantitat de cases que s’hi anomenen, se situen un bocí més enrere. Els altres que queden —amb
places incloses— tenen un nombre més reduït d’edificis que es coneguin amb un nom.
Antigament, s’anomenaven carrers que ara es desconeixen. Un d’important era el del Forn, no pas
per la seva magnitud, que més aviat es devia distingir per ésser poqueta cosa, fins al punt que algun
cop se’l designava per “carreró”, sinó perquè tothom havia d’anar al forn del senyor a coure el pa.
Un altre nom significatiu era el de l’Hospital, una casa d’acolliment de malalts i també de pobres,
que devia ésser al carrer del Sòl de la Vila. També es parlava del carrer del Cap de la Vila, del de
la Costeta, del de Dellà i del de la Presó, que no sabem a quines vies actuals equivalien. Sabem, en
canvi, que el carrer Nou havia estat —si més no en part— el del Balç. Al començament del segle
xvii, hem trobat el carrer del Volateres i el d’en Fort, uns noms que corresponien als cognoms d’uns
veïns. Suposem que el carrer de la Font del segle xiii devia equivaler a camí de la Font, fora vila.
Ja s’ha vist que les places no abunden; però hem sabut que s’havia anomenat la de la Carnisseria,
al començament del segle xvii, i un es pot preguntar si no havia estat el petit espai que després
s’ha conegut per la Placeta. De la placeta de Santa Anna, només n’hem sabut que era vora l’església,
per allà al castell. La devoció a la santa —segurament amb altar al temple— la testimonia la creació
d’un benifet, fundat cap a mitjan segle xiv.
Ara no es parla de carrerons. Antigament, quan se’n parlava, moltes vegades s’entenia que un
carreró era un camí estret, és a dir, un camí de ferradura. La documentació en cita diversos que no
cal tractar de localitzar dintre de la vila, sinó pel terme: el de la Drecera, d’en Pere Ferrer, de les
Marges, de les Parades. El de la Font, no queda clar què era, si un carrer o un camí. El del Sòl de la
Vila sí que devia ésser en el nucli urbà, com també hi eren el del Castell, el del Cementiri, el de la
Costa, el del Forn i el de Sant Roc. Uns altres, se’ls coneixia amb el nom o renom de veïns que hi
vivien i que per qualsevol motiu devien ésser distingits: el carreró del Blai, del Boter, del Llurba, del
Moliner, del Romualdo, del Rosset.

L’acolliment
De l’Hospital, no n’hi ha record. Existia a mitjan segle xv i, sens dubte, des d’abans. Un
farraginal, un tros de terra i un verger es coneixien com de l’Hospital, als segle xvi i xvii.
Devia ésser al Sòl de la Vila perquè, al final del xviii, un notari afirma que el carrer del Sòl de
la Vila es deia de l’Hospital. En aquella època, l’Hospital no era només un lloc d’acollida de
malalts sinó un lloc on es practicava l’hospitalitat i on s’acollien també —a més de malalts—
tota mena de transeünts i pobres. Interrog. 1803 s’interessa dues vegades per l’hospital. A
l’apartat destinat a dades perquè es pugui “presentar el censo de población del año 1802 que
le ha encargado S.M.”, amb una resposta que diu que hi ha “una casa por los pobres pasajeros
sin renda alguna”, que entenem que vol dir que és la casa —no pas “los pobres pasajeros”—
que no té cap renda, i que ens ha fet pensar en la caseta dels Pobres actual —potser indegudament, perquè no estem segurs que aquesta caseta ja existís en aquell tercer any del segle
passat. I també a l’apartat retolat “Adición o preguntas políticas sobre la población” amb una
resposta que informa que “Hay una casa infelis que sirve para hospital pero sin renda alguna
ni medios para establecerla” i suposem que totes dues respostes es van donar pensant en la
casa coneguda per l’hospital.
També hem vist l’Hospitalet i els Hospitals, a la mateixa època, a coma de Pampa, és a dir,
cap al cantó d’Albarca, i ben segur que aquests noms designant terres cap en aquella coma
no es referien a l’hospital del paràgraf anterior.
S’anoten hostals, tots desapareguts. Dintre del poble, n’és un record el carrer de l’Hostal, cal
Tomàs de l’Hostal, uns noms vius, i la memòria de l’hostal del Viana i el del Gravat. El carrer té
una antiguitat constatada que només es remunta a l’any 1820. Encara que no se’n tinguin proves
documentals, pensem que les altres denominacions recollides es devien generar més modernament. Una major antiguitat es manifesta a partir del renom de l’Hostal, que el 1530 s’aplicava
a Joan Amigó i el 1585, a Mateu Anglès. Però no se sap a quin hostal es feia al·lusió amb el
renom, si a algun de dintre al poble o a algun dels que hi havia al llarg del camí de la Granadella.
Quan Pascual Madoz, en el seu Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y
sus posesiones de ultramar, publicat a mitjan segle passat, diu que hi havia “tres mesones”,
però no aclareix on eren situats, si al nucli urbà o fora d’ell. Pensem que es devia referir als
que hi havia establerts a la vila mateix, malgrat que alguns hostals havien funcionat fora vila,
encara que dintre el terme: l’hostal i l’hostalet de la Serra. Les parets que queden de l’hostal
de la Serra donen una idea que havia tingut una certa magnitud. Era estratègicament situat a
bona distància d’agrupaments humans: a més de set quilòmetres d’Ulldemolins, a uns deu de
Juncosa i de Bellaguarda, i a més de catorze de Margalef (distàncies actuals per carretera),
de manera que la població més pròxima era a quasi dues hores de camí. Devia ésser antic,
segurament molt anterior a la notícia documental que se n’ha trobat, d’un segle i quart enrere;
a les seves acaballes, segons l’apreciació d’Artur Osona, estava pobrament proveït.
L’hostalet de la Serra, que també es deia del “Galeno”, sens dubte segons un renom de
l’hostaler, que devia ésser vingut d’Albarca, havia estat per allí mateix, tot just una mica més
prop d’Ulldemolins. La forma diminutiva del genèric fa veure que era més poqueta cosa. No
sabem si havien funcionat tots dos alhora. Es podria pensar que sí, atès que per aquell camí,
que anava de Lleida a Reus, hi devia haver una certa intensitat de trànsit.
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No hem vist que Interrog. 1803 parli de cap hostal entre les activitats econòmiques de la vila,
cosa que pot voler dir que —si més no en aquella època— era una dedicació amb poca transcen-

Crida l’atenció el Pescater, anotat des del segle xv, a les Garrigues, en terres seques i gairebé
despoblades, des de sempre. I la crida igualment el punt Escapat, un terme que no hem trobat
fins a mitjan segle xix i arran del qual no circula cap hipòtesi significativa.
Es podria pensar que el Quadro, modern, i el Quadrell, del segle xiv, podrien procedir d’una

dència lucrativa.
Modernament, entre el poble i el pont de la carretera, es recorda l’hostal del Tomaca, que devia
tenir una vida efímera, mentre va durar la construcció del bocí de carretera comprès entre el poble
i les crestes del Blai.
Un altre senyal de lloc d’acolliment va ésser la caseta dels Pobres, una denominació que parla
per ella sola i que fa pensar en els trenta-sis captaires que Interrog. 1803 diu que hi havia (que
representaven el 3,92% de la població). La immensa majoria era formada per vint-i-set nenes i cinc
nens que no tenien més de catorze anys. Després, hi havia dues noies d’entre catorze i quaranta
anys, i dos homes de més de quaranta. Enlloc no es diu quants es trobaven en aquesta situació
per malaltia o per impossibilitat física o mental. Una resposta de més enllà d’aquell Interrogatorio
afirma que “son muy pocos los que piden limosna, menos los niñyos”, i és cert, perquè el percentatge es rebaixa al 0,44% si només es compten els dos homes i les dues dones adults. Cap
d’aquests mendicants no es devia acollir en aquella caseta, per la senzilla raó que tanta gent no
hi hauria cabut i que la majoria devia tenir casa seva, si més no les trenta-dues criatures. També
perquè —com ja s’ha dit abans— aquella caseta segurament que ni tan sols existia el 1803.
L’esbarjo
S’ha trobat notícia del joc de la Pilota al primer quart del segle xvii. La pràctica d’aquest joc en
altres llocs és més antiga, però les notícies que en coneixem per aquest sector de país són d’aquell
segle xvii, a Reus, i més tardanes, en una colla d’altres pobles.
Si el joc de la Pilota no es pot afirmar que fos un veritable topònim, sí que ho era el Solaçar, una
paraula que no hem vist en cap document, excepció feta de Toldrà. No se sap de quina manera
s’hi “solaçava” la gent, ni en quina època va començar a fer-ho; però, fos com fos i fos quan fos,
el nom correspon a l’esbarjo.
Alguns noms de mal classificar
Hi ha uns quants noms que no gosem classificar, encara que la paraula que els expressa alguna
vegada sigui clara, com en el cas de l’Acarrerador, del segle xvi; què s’hi acarrerava? Potser el
bestiar? Fins es pot arribar a qüestionar si era usat com a topònim o si no ho era.
L’Aixol, no documentat, se sap que és un cert tipus de destral, però ningú no endevina per quina
raó la paraula s’usa per designar un bocí de territori. A no ésser que s’hagués d’escriure l’Uixol,
tal com sembla que es pronuncia al terme de Juncosa, on correspon la terra que es designa amb
aquest nom; en aquest cas, significaria ‘una mena de parany’ per a caçar, segons el DECat.
No s’explica res de la coveta de l’Amor, malgrat que deu ésser un nom modern, potser recent
i tot.
Bromassers, que hem trobat entre el segle xv i el xvii, potser era un derivat de “broma”, amb
l’infix —ass—, com a designador d’un lloc propici a la producció de bromes, boirós. Els Fornassos, del segle xvi i principis del xvii, podrien significar forats en una roca. Però fa de més mal
encarar-se amb l’antiquíssim Fumades, malgrat que tothom sap que una fumada és un bon gruix
de fum; però també és el nom d’un ocell roquer.

transformació de “còdol”, tal com hem trobat que passa en altres indrets allunyats d’Ulldemolins;
però no se sap que per allí s’hagi vist una pedra significativa, un còdol, tal com es fa present a
l’antic terme de la Mussara, al Quadro Gros.
Davant de la Saltadora tampoc no es veuen arguments justificatius del nom. Es podria insinuar
que la Saltadora —un nom antic almenys de quasi sis segles, a Ulldemolins— hagués estat influït
per la proximitat del Balç, testimoniat des de la mateixa època. O potser es va dir perquè el
lloc havia estat a propòsit per a instal·lar-hi una saltadora perquè els cavallers d’aquell temps
—potser de la primera meitat del segle xv, o d’abans– es poguessin exercitar a fer salts amb
llurs cavalcadures.
De la Baraga, d’Estuells, dels Garjols (Girigarjols i Llirigarjols), així com de la Gorgera, los
Marrocals, la Pastera, el Pedrís Aragonès, la Racana, la Socarrada i els Tiradors, se’n parla
breument a les entrades corresponents.
Queda encara lo Filer, del segle xvi, com a nom que es resisteix a deixar-se entendre.
Els castellanismes
Únicament les “Vegues” (terres fèrtils, de regadiu) hem observat com a topònim amb paraula
castellana —que es comporta morfològicament com si fos catalana— constatada ja en un document de l’últim quart del segle xviii.
Amb referència als termes genèrics, només hem anotat quatre castellanismes, i tots quatre
moderns: “venta” en substitució d’hostal, que és tal com es demostra que es deia fins molt al
final del segle passat; “cantarilla”, per “alcantarilla”, una paraula que es va importar quan es va
fer la carretera de Lleida, volent significar ‘canonada subterrània’ de desguàs; al segle xvii, es
va recórrer precisament a la paraula “canonada” per expressar el mateix concepte. I “fondo”,
substantiu, en lloc de fondal, o alguna altra paraula que expressi una depressió del terreny. I
també “Jaio” per terme introductori d’uns pocs renoms.
Els altres castellanismes corresponen a renoms o noms de baptisme moderns, tret de “Pedro”,
que es fa present com a nom de fonts aplicat al llinatge Llorenç al segle xvi, i al llinatge Roger,
als segles xviii i xix. Ja al segle xviii se l’utilitzava per renom d’un Anglès i ha passat a nom
de casa. Se sap que “Pedro” va entrar a Catalunya i s’hi va instal·lar en època medieval com a
prenom de personatges aragonesos. Val. sd/a, que estimem del segle xvi, i novament Fog. 1553
i Val. 1563, també anoten el prenom en la forma castellana.
Alguns prenoms femenins són masculinitzats arbitràriament. Ben segur que a la família les
dones corresponents tenien una personalitat acusada, i es presenten com a renoms, formats
amb paraules poc genuïnes, aplicats als marits o als fills: Avel·lina devia donar Avelino; Brígida,
Brígido; Caterina, Caterino; Flora, Floro; Llúcia, Llúcio; Marina, Marino i Pepa, Bepo i Pepo.
Probablement que Blanco es troba en el mateix cas, procedent de Blanca, com també s’hi deuen
trobar Amado, Bernardo, Cándido, Quelo i Tono, per masculinització d’Amada, Bernarda, Cándida, [Mi]quela i [An]ton[i]a.
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Pataco potser també és una masculinització de “Pataca”, que no hem vist en femení, però
que podia haver existit com a renom equivalent a ‘persona poc primmirada’ o ‘malgirbada’; si
no hagués estat una manera de tractar de reconduir “Pataquet” de la forma diminutiva a una
d’hipotèticament primitiva. Uns altres renoms que es presenten com si procedissin d’una masculinització són Coixo, probablement amb relació a Coixet, perquè no s’ha trobat Coixa, i el seu

Uns quants noms que, amb el temps, es transformen
Es fan notar a continuació algunes transformacions que s’han observat en la manera de designar alguns llocs, segons es veu per la manera d’escriure els noms en temps antics i la manera
d’escriure’ls més cap ençà i de referir-s’hi ara, oralment.

compost Mestrecoixo; Covero, Rosso, tot i que no hi ha Rossa, ans només Ros i Rosset; i Xavo,
segurament emparentat amb Xau i Xavet.
I tres més es masculinitzen ja a partir de formes castellanes femenines: Caterina, passat a
Catalina per arribar a “Catalín”; Roseta, transformat a Rossita per desembocar a “Rossito”, i
Teresina, deformat cap a Teressita per acabar a “Teressito”.
Hi ha els prenoms masculins amb terminació castellana: “Aniceto”, “Gaietano”, “Isidro”, “Mariano”, “Mílio”, “Ricardo”, “Romualdo”, “Toríbio” i “Victorino”, tots ells tan corrents encara avui,
pertot. Francisco es considera una variant —no castellanisme— de Francesc, i tampoc no són
doncs estrangerismes la seva forma reduïda hipocorística Fracisquet, i la contreta Cisco. També partint d’un nom de fonts, en aquest cas de Joan, es van crear els castellanismes “Quan” i
“Quano”, que expressen la dificultat per realitzar el so fricatiu velar (gutural sord), estrany a la
nostra fonètica.
S’ha trobat també el diminutiu “Tonillo” i el femení “Inès”, així com els hipocorístics castellans
“Conxa”, “Pepito” i “Tano”.
Dos llinatges han estat afectats per castellanització: Anglès, molt tardanament, es troba deformat cap a “Inglès”, una forma que tanmateix no ha persistit. I l’antiquíssim Navarra, transformat
a “Navarro”.
A “Aiguado”, que també té un to foraster, no intuïm quina procedència se li pot atribuir. També
desconeixem la que va donar origen a “Gambardo” i no estem segurs de com es va generar
“Aquel”.
Quan, una mica més enllà, parlarem d’alguns noms que amb el temps s’han transformat, sortirà “Selucano”, un castellanisme cert, i també “Sobrino” que ja es veurà que —almenys per la
procedència [“Ceferino”]— no ho és de ple, ans només per la terminació castellanitzant, tot i que
l’ús actual l’interpreta equivocadament com una traducció de “nebot” al castellà.
No han de causar sorpresa els cognoms castellans Enríquez i Rodrigo, del segle xvii, perquè
eren funcionaris establerts transitòriament a la vila: un d’ells era notari i l’altre, nunci, segurament nomenats pel comtat.
Altres renoms que s’observen són “Canastrilla” i “Canastrillo”, “Ditxosa”, “Farruel”, “Farruela”,
“Galeno”, “Madrina”, “Manco”, “Manon”, “Mieto”, “Miracielos”, “Otxo” (suposant que sigui —
però no hi ha elements per a proposar-ho— la traducció castellana de l’adjectiu “vuit”), “Panderillo”, “Pelleco” i “Tocaio”.
Aquests són els estrangerismes que ens han cridat l’atenció, majoritàriament corresponents a
noms designadors de cases, o sigui uns noms de creació moderna.
Posarem entre cometes els castellanismes, però no considerarem que ho siguin —encara que
en tinguin l’aspecte— els antropònims masculins, generalment hipocrístics passats a renoms,
que procedeixen d’un femení al qual s’ha incorporat una terminació amb o àtona a fi de masculinitzar-los, sempre que el femení de procedència sigui genuí.

Navarre, de 1190, passa a Navarra el 1577 i 1611, a Nabarra el 1597, i es castellanitza a Navarro
a partir de la segona meitat del segle passat.
La torreta del Moro és un nom modern, que no s’ha fet present en cap escrit. En canvi, ja a partir
de mitjan segle xii, s’anomena la torre de Lena, o la Thorra i la Tora, sense especificatiu, al segle
xv, perquè devia ésser un punt tan important que no calia determinar-lo; i la torra de la Gariga i
la torra de la Sera, al segle xvi i, finalment, la torre de la Llena, al segle xvi mateix.
El puyt Gros de 1286 es manté Puggros al segle xiv i xv, Puygros i novament Puggros al xvi;
poc després, escriuen Pujgros i, abans d’acabar-se aquell segle, passen a Pigros, aviat pluralitzat, Pigrossos, tot i que amb vacil·lacions, perquè el 1618 encara es torna a llegir pug gros. La
presència del puig és tan dominadora en el paisatge del voltant de la vila que és comprensible
una resistència a passar a Pi.
Belver de 1286, 1398 i 1448 i encara 1535, passa a Bellver el 1583, Bellve el 1711, Vallvé el 1862
i desemboca a Maibè, segons la pronúncia actual.
Les Bresquides del final del segle xiv es mantenen així fins al 1625 en què es troba el nom
transformat a Bresquilles.
Els Canemas de 1398 i fins a 1583, anotats com Canimasos el 1862, han passat a Canyemassos,
i s’hi han quedat.
Els Carrocs/Escarrocs s’han vist escrits Carrochs el 1398 i una colla d’altres anys, Carochs i Quarochs al segle xvi, Carrog el 1563. Hi ha motiu per a pensar que procedeix de ‘Quer(s) Roig(s)’,
encara que aquesta ortografia no s’hagi vist en els documents examinats.
Restos no s’ha vist fins a l’any 1625 i Restós (amb accent) fins a 1753. Des de la primera anotació, treta d’un document de 1398, fins en aquesta que hem dit de 1625, mai no hem trobat la
paraula començada amb R. Les dues primeres notes del segle xiv i del xv ja donen la clau de
l’enigma del nom: Açtors i Astors. O sia, un ocell de presa que els cavallers medievals feien servir
quan anaven a caçar. Després, la paraula apareix escrita de diversa manera, perquè ja es devia
haver perdut la noció del que representava: Estos, Stos, Stors i encara, molt tardanament, el 1682,
Hestos.
Perquè les dues paraules Sorts Roges, de finals del segle xiv, s’aglutinin en una de sola –Sotroges, de moment– s’ha d’esperar fins al segle xvi, i fins cap al final d’aquell segle no es troba
l’aglutinació tal com s’ha consumat: les Sarroges. No és, doncs, cap nom estrany, en el seu origen.
Quan la combinació es fa de significat difícil de penetrar és a partir de l’aglutinació que en desfigura el primer element, Sorts.
Marges, com a nom d’una partida de terra, des del segle xiv hem trobat que havia rebut sempre
un tractament femení: les Marges. Encara ho feien així el 1789. No és fins en un paper de 1862
que hem observat el canvi de gènere: els Marges.
Una particularitat és la pèrdua del nexe “de”, indicador de pertinença, i de l’article de distinció
personal, de la coma de na Ribera de 1398, que es troba com de la Ribera el 1625 i per fi Comaribera, el 1862.
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La mateixa transformació es constata a la font d’en Laura de 1448, i de Laura, el 1529, i d’en Llaura
el 1563 i 1583, que desemboca a font Llaura el 1597, i fins ara.
Un fenomen idèntic experimenta la font de na Busceta i de na Busqueta del segle xvi, que apareix

El major contingent d’aquests noms que designen indrets de termes veïns correspon a l’antic territori d’Albarca, en el qual els propietaris d’Ulldemolins han abundat, es veu que des de sempre. Hi
ha molts d’aquests noms albarquins que s’han oblidat —si més no a Ulldemolins—, entre els quals

com Font Busqueta el 1615, que és tal com encara es diu ara.
A fer notar que el cognom Bosquet és documentat el 1286; Laura, el 1304, i la coma d’en Laura
també al segle xiv i al xv. En canvi, Ribera —si era un cognom— no s’ha trobat, en aquelles èpoques, independitzat del conjunt que hem indicat.
La forma Segalassos per expressar el plural de Segalar és moderna. Fins a l’últim terç del segle
xvi només hem trobat Segalar, en singular. La primera anotació en plural, als Segalars, correspon
a 1585 i no hem vist Segalasos fins a la darreria del segle xvii; però, així i tot, al començament del
xviii els escrivans insisteixen a posar Segalars i, fins i tot ben entrat el xix, encara escriuen Segalàs.
Igualment la documentació antiga que hem vist a partir del segle xv i fins al segle xix parla repetidament de Segalaret i Segalarets. S’ha d’arribar a 1862 per trobar la reducció a Seglaret.
La Coa Longa del segle xvi —sense any concret— i de 1563, es presenta com cova Llonga el 1577.
Paral·lelament, es parla de “coves” a la partida de Coarasa de 1618. Se’n pot deduir que coa era
equivalent a ‘cova’, una transformació que s’observa entre el segle xvi i el començament del xvii.
En cap document del segle xviii no hem trobat la paraula Peiró, ni Piró. Peiró, la més genuïna, en
aquest cas (equivalent a Pedró, de Pedra), s’ha vist al segle xvi i al segle xvii i quan se l’ha tornada
a trobar, el 1862, ja s’havia convertit a Piró. L’evolució cap a la supressió de la e i, doncs, del diftong,
es devia produir durant el segle xviii.
Les Saubanes actuals podria procedir de les Aubanes, una forma que tanmateix no hem vist documentada.
Dintre de la vila, hi ha la transformació de Solaçar cap a Salazar, una desviació que no tenim
elements per a datar, però que deu ésser moderna, de quan la gent va perdre de vista el significat
de la paraula solaç.
Una alteració per enllaç fonètic s’observa quan es compara ca l’Eloi i cal Pere Eloi amb cal Caloi
i el corral i l’era del Caloi, amb l’article definit traslladat de davant d’Eloi cap a davant de ca, i amb
supressió de la vocal inicial del nom, amb què es passa a un substantiu nou, Caloi, que es devia
veure com una catalanització del castellà “caloyo”, equivalent a ‘recluta’.
Quan, procedent sens dubte del prenom ‘Joan’, denota una castellanització incompleta per la dificultat —que fins fa poc era general entre la majoria dels catalans— de realitzar el so fricatiu velar
sord, que es tendia a pronunciar oclusiu, per comoditat articulatòria.
Dues modificacions més afecten uns renoms que s’han produït per inconvenients de pronunciació
de dos noms de fonts, poc corrents a la vila: Fortugós procedent de ‘Fructuós’, i Sobrino, procedent
de ‘Ceferino’, o ‘Severino’.
Per acabar, queda Selucano, deformació de “cirujano”, un barber antic.

els masos de n’Abelló, de n’Anglès, d’en Lluçà, d’en Mir i de les Planes, i el corral del Mig, la font
de l’Avellaner, el tros de les Serveres i la partida de la Plana. La coma del Miet i la mata Redona
devien ésser bocins particularitzats de les Comes –una partida que els dos termes comparteixen– i
de les Mates, que encara s’anomena. Sobre l’Hospitalet i els Hospitals, hem bastit una hipòtesi a
l’entrada corresponent.
Encara hi ha gent de la vila que té terres al mas de l’Arruïno, als Colls, a la Devesa, al forn Teuler,
als Masos, als Plans i als Segalassos; i tothom sap on és el barranc dels Enllosats, que comença al
terme Albarca i se’n va cap al de Vilanova. I encara hi ha algú que recorda la font del Guitarreta.
També hi ha un bon sector de la Pobla de Cérvoles amb propietaris d’Ulldemolins que hi transiten
i el coneixen, i en fan servir un bon assortiment de noms, corresponents a les Garrigues: el mas d’en
Blanc i el coll del Mas d’en Blanc, també conegut per coll de la Vinyassa; la Fumada, les Covasses i
les coves de les Meravelles, de la Perdiu i del Pixador; i el serrall del Dugo, el pla de Madrid, la Miloca, el Pescater, les Saubanes, Xauxa i la canal del Vall, a part de les canals, la cova i el torrent de na
Comtessa i el mas d’en Pasqual, que són caiguts en desús o desconeguts, si més no, a Ulldemolins.
La penetració cap al terme de Juncosa és més escassa: només es parla de l’Aixol, la Bruixa, la roca
d’en Censal, el Colom, la Cova Badada, els Noguerets i les Vidales com a noms vius; i hem trobat el
mas d’en Franc, el coll del Guerau i el toll del Vidal, anotats en documents antics.
S’han recollit molt pocs noms que designin indrets del terme de Vilanova: la Carraca i el toll del
Rata, i el barranc dels Enllosats, que també correspon a Albarca. I, entre els oblidats, la Borjassa, la
cova d’en Gomis i el racó de la Petxina.
S’hi podria afegir una altra dotzena de noms que corresponen al terme de la Morera, en el qual no
hi ha activitats agrícoles practicades per ulldemolinencs. Són noms de coves com la de l’Àguila, la de
l’Arena i la del Pilar, també dita de la Columna; de pedres distingides com la Bitlla i la Lleona; de llocs
d’anomenada com la Mola, el pla de la Junça, el Planassot i la punta de la Pelicana; el torrent de la Falconera com a probable; la moleta dels Gorguells com a nom caigut en desús, i el pi de la Carabasseta.
La inclusió d’aquestes quatre dotzenes de noms actuals i quasi dues de caiguts en desús corresponents a llocs situats fora terme completa el conjunt onomàstic en ús —actual o pretèrit— entre
els habitants d’Ulldemolins.

Alguns noms de llocs situats en termes confrontants
La documentació d’Ulldemolins ha ofert una colla de noms de lloc que corresponen a termes veïns.
Alguns d’aquests noms són encara avui coneguts i designen llocs transitats per propietaris de la vila.
Alguns altres només s’han vist escrits i són desconeguts actualment, però els papers on s’han trobat
anotats indiquen el terme on eren aquelles terres.

Els noms de les cases
En aquest recull hem comptabilitzat quatre-cents tres noms de casa. S’hi inclouen tots els noms
dels quals s’ha trobat record; n’hi ha fins i tot alguns —encara que pocs— que ja no es fan servir
perquè han estat substituïts per uns altres. Com que hi ha noms que es repeteixen en més d’una
casa, aquests que es repeteixen es completen amb l’afegit d’un prenom, o d’un adjectiu, per evitar
confusions. Si ens limitem a agafar els noms originaris, en resulta una disminució onomàstica perquè
d’aquests noms primitius només tres-cents trenta-un han estat comptabilitzats.
La diferència de setanta-dos noms, entre els tres-cents trenta-un sense complements i els quatrecents tres quan s’hi inclouen els que porten complementacions, procedeix de diverses causes. Una
que ja s’ha insinuat, o sia que el nom es repeteix ajudat amb un distintiu, que és un prenom o un
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adjectiu, com passa amb Bessó que, a part d’una casa coneguda per aquest cognom a soles, n’hi ha
quatre més amb el llinatge precedit per Baptista, Jaumet, Josep Baptista i Pere. I com també passa
amb Marino, un renom que tot sol designa una casa i que en designa quatre més quan es presenta

Els renoms
La quantitat de renoms que el poble inventa és ingent. El camí de la malnominació és sempre obert
i transitat, i condueix a l’enriquiment de l’idioma, i això és bo encara que —de vegades— la formació
espontània d’alguna paraula s’allunyi de les estructures normals de la llengua culta. És una aportació
popular —sovint plena de fantasia i no pas exempta d’ironia i mordacitat— al bé comú del llenguatge
i si bé —com dèiem fa un moment— algun cop en resulten paraules o expressions filològicament
malgirbades, altres vegades surten neologismes admirables per llur genuïnitat i riquesa expressiva.
Un dels inventaris de renoms més considerable que s’hagi publicat mai és Renoms, motius, malnoms

precedit de Delfí, Jaume, Joan i Maria. La mateixa cosa, amb l’afegit d’un prenom o un altre element
diferenciador, en dues ocasions, amb què partint d’un sol nom principal es dóna lloc a designar tres
cases, passa catorze vegades, amb Agna, Belart, Boli, Covero, Eloiet, Gatet, Marramau, Mestrecoixo,
del Molí, “Panderillo”, Pereblanc, Perevinyes, Sastre i Vell. I encara hi ha trenta-sis altres noms que
només es dupliquen amb l’afegit d’un prenom o d’una altra marca aclaridora, en una sola ocasió.
Fins aci s’ha establert un recompte dels noms —designadors de cases— que no tenen necessitat
d’anar complementats i d’aquells mateixos principals ajudats amb complements. Els mateixos noms
es poden examinar tenint en consideració altres factors com, per exemple, els que creen distinció
amb un canvi de gènere. Alguna vegada, a més d’aquest canvi, el primitiu, o el derivat, o tots dos,
van precedits també d’un prenom. Es dóna aquest cas d’alteració del gènere en Biel - Biela, Brígida - Brígido, “Canastrillo - Canastrilla”, Covero - Covera, Estivill - Estivina (a no ésser que procedís
d’Esteve - Estevina), “Farruel - Farruela”, Gaspar - Gaspana, Marineta - Marinet, Serraller - Serrallera,
Xamon - Xamona i Xumac - Xumaca.
Però alguna vegada amb els dos gèneres es designa una sola casa: Diu - Diua, Esclau - Esclava,
Magí - Magina i Vallet - Valleta. En el cas de Paulet, que sembla una masculinització diminutiva de
Paula, no es pot dir si eren dues cases o una de sola, perquè és vague el record que queda d’aquests
noms.
Alguns altres noms deuen procedir de femenins, per masculinització, o per propòsit de masculinització, encara que la forma femenina corresponent quasi mai no sigui present: Amada - Amado,
Avel·lina - Avelino, Bernarda - Bernardo, Blanca - Blanco, Brígida - Brígido, Càndida - Càndido,
Caterina - Caterino, Flora - Floro, Llúcia - Llúcio, Marina - Marino, Marieta/Mieta - “Mieto”, Pauleta
- Paulet, Pepa - Pepo, “Rossita - Rossito”, Tecleta - Teclet, “Teressita - Teressito”.
N’hi ha igualment que procedeixen de masculins que s’han feminitzat: Ernest - Ernesta, Fidel Fidela, Gaspar - Gaspana, Magí - Magina i Romuald - Romualda.
També hi ha els substantius que es presenten una vegada en la seva forma primitiva i, després,
en la forma derivada corresponent, amb una desinència diminutiva, per designar cases diferents:
Atxapanet, Barrullet, Biló (procedent de Biel), Boteret, Casetes, Eloiet, Esclauet, Ferreret, Floret, Fusteret, Gatet, Minguet, Mironet, Mosset, Pataquet, Poncet, Queralet, Rosset, Sastret, “Tonillo” i Xavet.
Igualment com s’ha vist que passa amb alguns canvis de gènere, que amb un nom masculí es
designa la mateixa casa que amb el seu corresponent femení, també passa amb el diminutiu Isidret
que designa la mateixa casa que Isidro.
Ve a tomb de comentar que Xavo (dues cases) i Xavet (una casa) duen un nom derivat de Xau
(una casa), un substantiu primitiu inicial que afecta la denominació —amb derivats— de les tres
cases que s’ha dit.
La majoria d’aquests noms de casa primitius procedeix de renoms. Entenem que formen part del
capítol de la malnominació els noms resultants d’afèresis, apòcopes, aglutinacions, reduccions, canvis de gènere i els que han afegit terminacions per adoptar una forma diminutiva o augmentativa. Els
que no corresponen a renoms, sinó que vénen de cognoms o de prenoms, són una minoria, i només
una quantitat molt petita dels provinents de prenoms són pronunciats en castellà.

i noms de casa, d’Enric Moreu-Rey (Barcelona, 1981). Sembla que conté més de set mil anotacions
obtingudes de totes les terres de llengua catalana. A la vista d’aquesta enorme quantitat de paraules
creades per donar a persones un nom complementari es pot pensar que ja no en poden quedar gaires
que no s’hagin recollit en aquell extensíssim inventari. Hem tingut curiositat de saber quants renoms
dels quatre-cents dos anotats a Ulldemolins es repeteixen en altres llocs, segons les constatacions del
Dr. Moreu-Rey. El resultat d’aquesta compulsació ha estat sorprenent: a Ulldemolins, aproximadament
la meitat dels renoms que s’hi diuen o s’hi han dit al llarg dels temps no se sap (amb el llibre del Dr.
Moreu-Rey a la mà) que s’hagin dit enlloc més. N’hi ha que apareixen pertot arreu, com els que procedeixen de prenoms i cognoms, característiques físiques, particularitats del caràcter, el lloc de procedència i de residència, de noms d’ofici, etc., que s’han repetit en totes les poblacions. Però no hem sabut
trobar en altres llocs uns renoms tan singulars, que resulten tancats a la possibilitat de comprendre quin
podia haver estat el significat d’aquelles paraules, o quina circumstància o anècdota les va originar,
com els ulldemolinencs “Aquel”, Arreat, Colles, “Gambardo”, Mareca, Sabiel, Úsol, i diverses dotzenes
d’altres que anirem examinant a continuació i que s’anoten a l’apartat, d’aquest mateix epígraf, marcat
més enllà amb el núm. 13, dedicat als que no gosem classificar.
A l’apèndix núm. 8, s’ofereix una relació alfabètica dels renoms —actuals i caiguts en desús— que
han servit, i alguns encara serveixen, per a designar persones o que formen la part específica d’un
topònim urbà o d’un de rural. S’han detectat quatre-cents dos renoms la procedència dels quals
comentarem en aquest apartat, tant com ens sigui possible, perquè no sempre s’arriba a aclarir la
gènesi d’un renom, si no s’hi ha assistit.
En els apartats que segueixen, marquem amb un asterisc, al davant, els noms caiguts en desús.
1. 	 A partir de prenoms. La majoria dels renoms que es presenten diàfans procedeixen de prenoms
en llur forma primitiva o després d’experimentar lleugeres alteracions formals. Entre els masculins, hem anotat *Baltasar, Eloi, *Felip i *Vicent. Rafel agafa categoria de renom quan va precedit
del genèric “Jaio”: “Jaio” Rafel. Entre els femenins, hi ha Agna, formant part també dels conjunts
Carreter de l’Agna i Ramonet de l’Agna, i on el prenom conserva la forma fonètica popular; i
*Angela, que no podem saber si era una paraula esdrúixola o plana perquè procedeix d’una
època en què encara no s’usaven els accents. També Baltasana, Gaspana i Montserrada. Hi ha
una majoria de prenoms que han adoptat la forma diminutiva, afectuosa: Antonet, Eloiet, Floret,
procedent de Floro, que és una pseudomasculinització de Flora; Isidret, *Jaumet, Joanet, *Manuelet, Marinet (masculinització del diminutiu Marineta), Marquet, que —d’aquest últim— els
documents diuen explícitament que era el renom d’un Montlleó, i que entenem que era la forma
diminutiva de Marc, nom de fonts; *Pauet, Peret, Roquet —aquest últim procedent de Roc— i
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Salvadoret. Els diminutius afectuosos femenins són *Angeleta, Antonieta, *Clareta i Marineta.
També hem vist, per renom, prenoms precedits de la preposició de: *de Jaume, i dos més de
femenins: *de na Francina i *de na Lluïsa. També actualment hi ha prenoms masculins amb
indicació de pertinença a la muller, o a la mare, etc.: de la Cisca, de la Mònica, de la Munda,
de la Pepa. Igualment ho deu ésser “Dolores”, sense cap element d’enllaç, quan es parla de cal
Josep “Dolores”; i Matildes, amb una s final —probablement eufònica i no marcadora de plural—
que trobem a cal Ventura Matildes. I també a la inversa, pertinença al marit, o al pare, etc.: del
Grau, del Marian; però quan, antigament, es parla de *del Sastre no és aquest el cas.
	‑Una colla d’altres prenoms han experimentat variacions formals quan s’han convertit a renoms:
Bepo, per Josep; Biel, Gabriel; Biló, Gabrieló; Fracisquet, Francisquet; Gargori, Gregori; Jan,
Joan; Jepet, Josepet; Mingo, Domingo; Minguet, Dominguet; Quelo, Miquel; “Tano”, “Gaietano”;
Tonet, Antonet, i Tura, Ventura. Entre els femenins, hi ha *Alaieta (originàriament Eloieta), Biela,
Maleneta (Magdaleneta, precedit tanmateix d’un introductor masculí: cal) i Miana, Damiana. En
el cas de Praxedes hi ha d’haver hagut un trasllat de síl·laba tònica.
També n’hem vist d’augmentatius, tots masculins: Josepàs, Miquelàs, Perot i *Peirot, de Pere. I
n’hem trobat de castellans, o castellanitzats: Amado, “Pedro” (ja des d’antic) i “Tonillo”, a més
del femení “Conxa”.
Uns altres s’ofereixen amb aglutinació: Caloi, Ca + Eloi; Pereblanc, Pere + Blanc; Perejoan, Pere
+ Joan; Perejosep, Pere + Josep; Pere-sastre, Pere + Sastre; Perevinyes, Pere + Vinyes; Pobaia,
Po [Josepó] + Baia; Pobals, Po [Josepó] + Balç; i Povalta (que no queda clar, però que podria
ésser una feminització de Pobals).
Per masculinització amb apòcope d’una reducció de Marieta hi ha Miet.
Una última consideració relacionada amb els prenoms que esdevenen renoms correspon a
aquells noms de fonts que han experimentat un canvi encaminat a fer notar un trasllat de gènere, majoritàriament del femení original cap al masculí, cosa que passa quan la dona de la casa té
una personalitat acusada i l’home (pare, marit o fill) és conegut amb el nom de fonts de la mare,
muller o filla. Aquestes pseudomasculinitzacions es fan substituint la a final del nom femení per
una o, amb què la paraula pren un accent acastellanat. És el cas d’Avelino, Bernardo, Blanco,
Brígido, Càndido, Caterino, Floro, Llúcio, Marino, Pepo i Tono, provinents d’Avel·lina, Bernarda,
Blanca, Brígida, Càndida, Caterina, Flora, Llúcia, Marina, Pepa (Josepa) i Tona (Antònia). I potser
també Fausto, si procedís de Faustina, i Amado, que potser és una masculinització del prenom
femení Amada i no una castellanitzacó del masculí Amat. En aquest mateix camp dels canvis
de femení cap a masculí, hi ha Teclet que, essent un diminutiu femení, es limita a suprimir la a
de la desinència que expressa el gènere. També hi ha Paulet, que deu procedir de Paula passat
a Pauleta i, finalment, amb supressió de la vocal final perquè perdés la connotació femenina.
I Mieto, amb una evolució complexa procedent de Maria, Mia, Mieta, Miet i Mieto. I s’hi pot
afegir Caterí, reduït a partir d’una forma genuïna, i “Catalín”, procedent de la forma castellana
“Catalina” amb eliminació de la a final. I també partint dels castellanismes “Rossita” i “Teressita”, s’han format “Rossito” i ”Teressito”. S’han trobat pocs casos de traspàs del masculí cap al
femení: Ernesta, Fidela, *na Miquela i Romualda. I també Reparata, amb la particularitat que va
precedit per la forma masculina de l’article.

2. A partir de cognoms. Un altre grup de renoms té l’origen en cognoms. És un fet constatat pertot
que un cognom passa a tenir consideració de renom per múltiples raons que no ens entretindrem a detallar, perquè ja han estat posades en relleu en publicacions d’onomatòlegs eminents.
A Ulldemolins, la quantitat de renoms que s’ha trobat que procedeix de noms de família és més
poc important —cosa d’un terç— que la procedent dels noms de baptisme. Han passat a renom,
sense experimentar modificació, Amigó, *Andreu, *Barbado, *Beranger, *Bertran, Blai, Figueres,

*Gras, *Grau, *Pasqual, Ponç, Queraltó, *Robió, *Salvador i *Simó. Diua, *Marceta, Mestrica i
*Romeua vénen de feminització. També en ve Estivina, però amb un altre petit canvi, a més de
l’addició de la terminació a al cognom Estivill; si no fos que procedís d’Esteve-Estevina, amb pas
cap a i de la e de la segona síl·laba, una transformació freqüent de les e en síl·laba àtona. En
uns altres casos, s’ha obtingut el renom amb la formació del diminutiu corresponent: Barrullet,
Casetes, Ferreret, *Ferreró, Mironet, Poncet, Queralet, *Simonet i Vallet (i Valleta, en femení), i,
en una sola ocasió, d’un augmentatiu, que sembla despectiu: *Queralot. Quant a *Ramanyo, s’hi
ha arribat per modificació vocàlica de ‘Romany’, un nom de família conegut; i al de Pacaliu, per
confusió de n per l, partint d’un ‘Pacaniu’ originari.
Queda Maibè, que ve d’una deformació de Bellver, passant per Vallvè.
3. A partir de característiques físiques. Les característiques físiques personals són també una deu
important de renoms.
Les dimensions del cos han donat Gran, *Llarg, Petit, Sec i Secallona. Amb referència a la dimensió d’una part del cos, al segle xv i xvi es parlava d’*en Pixa Longa, amb una clara al·lusió a la
llargada del membre viril. Segons Moreu-Rey (op. cit., IX, 6e, pàg. 75), Tita, trobat a Ulldemolins
com a específic actual d’un hort, també es referia a la part genital masculina, probablement —
afegim nosaltres— expressant una dimensió exigua.
Els defectes físics han aportat Bavós, “*Ciego”, *Coix, Coixet, *Coixo, (creat amb influència
forastera si no va ésser masculinització de Coixa), Garrut, Guerxet, “Manco” (un castellanisme
molt estès), Mut (que tant es pot interpretar en el seu sentit recte, de no poder parlar, com en
un sentit eufèmic, com a recurs per a dissimular que no calla mai), Sord i *Tartamut. També es
pot pensar que Quan i Quano obeeixen a una dificultat de pronunciació de la paraula castellana
“Juan” i, en el segon cas, un derivat seu amb o sufixada, i per això els incloem en aquest apartat
i no al dels prenoms. Peixò podria procedir d’una pronunciació aglutinada de “per això”.
L’aspecte de la pell ha generat Gravat. La calbesa s’ha manifestat a Pelat, a no ésser que s’hagués
d’interpretar com a corresponent a l’estatus social si era una manera irònica de voler dir pobre.
El color ha creat Gris, de la Rogeta, Roig (que també s’ha vist entre els llinatges antics però que
només hem incorporat en aquest apartat, a partir del nom de casa), Ros i Rosset. I qui sap si no
també Rosso, tal com es comenta a l’entrada corresponent.
L’edat ha produït *Nen (però, al cap d’un centenar d’anys, és impossible de dir si el motiu no
tenia una altra causa, potser una particularitat del caràcter), “Jaio” (que es comenta a l’apartat 1,
corresponent als prenoms), *lo Jove del segle xvii, Vell, *Vella de l’Hostal i Xiquet. “Miracielos”
podria procedir d’una certa manera de caminar.
Queda Patxonc, una paraula coneguda en algun lloc, segons el DCVB —però no incorporada als
diccionaris normatius–, per a expressar una idea de ‘mancat d’agilitat en els moviments’.
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4. A partir de particularitats del caràcter. Les particularitats del caràcter no proporcionen tants
elements de malnominació. “Ditxosa”, un castellanisme, condueix a pensar en algú tendent a
expressar felicitat o alegria. Semblantment com hi condueix Saragata, però en aquest cas es

Per un altre cantó, hi ha renoms trets d’activitats continuades no professionals, sinó que corresponen
a dedicacions vocacionals, com *Caçador, *Ermità amb el seu femení corresponent, Ermitana; *Frare i
*Frarona. No queda descartat que aquests últims no es poguessin encasellar en un apartat de religió.

tracta d’una alegria bulliciosa, esvalotada, renouera.
Una idea de vanitat, o de ganes de domini o d’arribar amunt en l’escala social, la poden donar
General, Ministre i *Rei. Però aquests tres renoms podrien tenir altres procedències, com per
exemple haver fet aquests papers en unes representacions teatrals o —quant a l’últim— haver
fet de rei per la festa de Reis, o haver estat elegit rei d’alguna cosa, en algun joc o alguna competició. Hi podem afegir *lo Gallet del segle xvii, que devia expressar una pretensió de domini
damunt de l’altra gent.
Gitano, potser per viu i aprofitat, si no fos que s’hagués de posar entre les característiques físiques per un aspecte propi de la gent d’aquella raça, o si no n’havia estat realment un individu.
Bo i *Mansella fan pensar en la bondat i la docilitat, però també podria ésser que el renom
Mansella hagués vingut per comparació amb una mena de raïm i, en aquest cas, s’hauria de
classificar entre els noms dels vegetals.
La idea de l’amistat sembla representada per *Camarada i la paraula castellana “Tocaio”. Estordit fa pensar en algú una mica aturat, tendent a beneitó. Si Baro correspongués a un antropònim
i no fos una afèresi d’”avaro”, el renom no es podria incorporar en aquest apartat classificatori.
5. A partir de la situació familiar i social. Només hem trobat Avi i Parent que indiquin situació familiar, mentre que l’estatus social l’expressen sens dubte uns renoms —si no és que procedeixin
d’una ironia mortificadora— com *Mossènyer, del segle xvi i xvii, i els encara actuals— si més
no perquè han servit per a designar unes cases— Donya, Senyor Mariano, del Senyor Mestre,
Senyora Mercè i Senyora Sara, uns tipus de tractament que es donaven —o es donen— a persones d’una certa categoria social elevada o que ostenten càrrecs d’altura o que —per qualsevol
circumstància— són mereixedores d’un major respecte. *Pubill (del Pla) i *Pubilla també caben
en aquest encasellament classificador.
6. Segons els oficis o les dedicacions. Molts renoms vénen dels oficis que es practicaven a la vila:
Adroguer, dels Alls, Apotecari, *Barber, Baster, Boter i el seu diminutiu Boteret; Campanera
(l’encarregada de tocar les campanes de l’església, no pas de fondre-les), Carboner, Carnisser,
*Cerer, *Cisteller, Cobrador, Espardenyer, Estanquer, “Farruel” (castellanisme d’origen militar per
Furrier), i en femení “Farruela”; Fuster, Fusteret, “Galeno” (una paraula d’importació que la gent
amb ínfules de saberuda havia utilitzat en lloc de ‘metge’), i Galena, el femení corresponent;
*Hostalera, “*Madrina” (un altre castellanisme equivalent a ‘llevadora’), *del Magiste, Marxant,
*Matabous, *del Mestre, Metge, Moliner, Mosset, Mosso, Notari, Pagès, *Paraire, Pastor, Pellota (segurament trafiquejava amb pells), Sargaire, Sastre i el seu diminutiu *Sastret, Sedasser,
Serraller, i també el seu femení, Serrallera; Teixidor, *del Torroner i Xollador. També n’hi ha
d’expressats amb una metàfora, com Calaixeres.
Queden alguns renoms més: de la Teula, que expressa l’ofici de teuler amb el nom de la peça fabricada; de les Bèsties, per indicar que es dedicava a la ramaderia; “Canastrillo” i “Canastrilla”, un
castellanisme que devia designar qui treballava el vímet en la confecció de cistells (si no designava
algú donat a portar un cistell o a vendre cistells, sense confeccionar-los), i també Tut, que devia
procedir d’una onomatopeia i devia indicar algú que tocava un instrument de buf, potser el pregoner.

Guitarreta pren el nom de l’instrument que devia acostumar a tocar, tal com passa amb “Panderillo”,
un derivat diminutiu castellanitzat de ‘pandero’, l’instrument que habitualment acompanyava les
majorales del Roser.
Molt probablement que Espartero tenia per punt de referència el militar castellà isabelí del qual
l’afectat per aquest renom devia ésser partidari o detractor. Religiós devia expressar una tendència,
potser només a parlar de religió.
Queda, encara, Flaüts, un renom col·lectiu, que deu voler significar ‘sonadors de flauta’.
7. Segons eines i instruments. El capítol de malnoms procedents d’eines i d’instruments és el més
pobre de tots, en general, i ho és particularment a Ulldemolins, on només hem trobat Arçons, Destral
i el vuitcentista *Passa-serres, que interpretem com equivalent de ‘passamuntanyes’, una peça destinada a protegir el cap —amb les orelles compreses— contra el fred, i Sabata, probablement creat
metafòricament per substitut de poc apte. I el castellanisme “Pelleco”, que suposem equivalent a bot.
Hem deixat Madrina entre els oficis perquè pensem que no procedia del nom d’una peça pensada
per separar els musells de dues bèsties junyides juntes, perquè no es molestessin o mosseguessin.
Si tingués aquest origen, hauria d’anar en aquest apartat.
8. Segons els llocs de procedència. Hi ha renoms que indiquen el lloc de procedència de persones
vingudes de fora. N’hi ha que s’expressen amb un gentilici: Albarquí, *Gasconet, Gavatx, Tortosí,
Valencià. Uns altres es troben amb el nom de lloc precedit de la preposició de: *d’Aragó, *de Bonastre, de Bovera, de Cabra, *de Falset, *de Montsó, de Prades, *de Reus i *de Tolosa. De la Garriga no
vol dir que procedeixi d’una població d’aquest nom, sinó que es refereix al territori de les Garrigues.
Amb Cabasseres i Cabasserol interpretem que s’expressa Cabassers com a lloc de procedència. I
amb Piteu, Sant Llorenç de Morunys, també dit de Piteus.
Queda un cas amb una formació gentilícia particular: amb afèresi, Covera, d’Alcover i, amb una
sufixació acastellanada, Covero, en masculí.
Com que els de Montsó i de Tolosa eren jueus, podria ésser que no haguessin vingut d’aquells llocs
per residir a la vila, sinó que hi vinguessin de tant en tant, pels seus negocis, tot continuant residint
en els llocs indicats pel renom.
9. Amb indicació del domicili. També n’hi ha –i no pocs– que donen una idea aproximada del domicili
—generalment urbà, però no sempre—, o del lloc de treball de l’afectat. Tots aquests renoms –tret
d’un que comentarem al final– van precedits de la preposició de. S’observarà que tots —tret de molt
pocs— són caiguts en desús: *del Balç, de la Bòbila, *de Casa la Botiga, del Cantó, *del Carreró, *del
Castell, *de la Costeta, *del Carrer Dellà, *de l’Era, *de les Erasses, *de l’Escaleta, *de la Font, *del
Forn, *de la Frau, *de la Grasa, *de la Graseta, *de les Grases, *de l’Hostal, *del Carrer Major, *del
Mas, del Molí, *de l’Obrador, *del Perxe i Perxe, que en deu ésser una supervivència; *del Pla, *de
la Plaça, *de la Placeta, *del Portal, *del Racó, *de la Saltadora, *del Sòl de la Vila, *de la Casa Vella
(més tard reduït i aglutinat a *Casavella) i *del Cap de la Vila (també amb aglutinació i reducció a
*de Capdevila).
El comentari anunciat correspon a *en Mas del Moliner, de mitjan segle xvi. Crida l’atenció
perquè marxa de la norma de creació d’aquestes expressions designatives.
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10. Els agafats de noms d’animals. Els renoms que s’han creat utilitzant noms d’animal són
d’interpretació complexa i compromesa quan no se sap si el nom es va escollir per l’aspecte físic
de l’animal, per alguna virtut o algun vici que se li atribueix, o per alguna altra causa. Per això
hem obert un apartat per a aquesta mena de renoms, només dos dels quals han caigut en desús.
Entre els ocells, hem recollit Bitxac, Bruixa, Cucuc, *Esparaverot i Xau, amb el seu diminutiu

Xavet. Els mamífers domèstics han aportat Gat i el seu diminutiu Gatet; els salvatges, Guineu i
Mostela. Els rosegadors, Rata. Els mol·luscs, Cragolet, i els aràcnids, *Aranya. D’aquest últim —
desaparegut— podria procedir Caranya, per aglutinació de Ca + Aranya.
Amb referència a Bruixa, creiem que al·ludeix a l’òliba, en alguns llocs anomenada ‘bruixa’.
També hi ha una papallona nocturna, grossa, que en alguna zona del país rep aquest nom. Pensem que el renom no té l’origen en la pràctica de la bruixeria, però tampoc no es pot assegurar.
Quant a ‘Xau’ i ‘Xavet’, ningú no recorda un ocell —el descriu el DCVB— que es conegui amb
aquest nom, ni té coneixement d’una mesura que corresponia a mig porró, i es deia així. Pensem
que el renom ve del nom del moixó.
11. Els agafats del regne vegetal. També hi ha noms de vegetals que han servit per a designar persones. No són gaire abundants. Només n’hem trobat alguns d’individuals: Fesol, Pataco, Pataquet,
Pi, Pomereta, Tomaca, Xumac i Xumaca, el seu femení; i un de col·lectiu: Ceballots.
Amb referència a Pi, Moreu-Rey (op. cit., IV, 10, pàg. 44) pensa que hi pot haver hagut neutralització per eufemisme i dóna per exemple un can Pixa barceloní que —segons va explicar
Francesc Candel— es va reduir a can Pi, perquè desaparegués qualsevol malevolència. Ve a
tomb de recordar l’ulldemolinenc quatrecentista, en Pixa Longa.
Sobre Xumac, pensem que s’ha produït palatització de la s inicial que correspon a ‘sumac’, una
planta que utilitzaven les adoberies.
12. Les adulteracions constatades. Els renoms que procedeixen d’adulteracions considerables en la
pronunciació de paraules poc corrents entre els vilatans són dels que –si la mateixa gent del
poble no hi ajuda– costa d’endevinar com s’han produït. És el cas de Fortugós i Sobrino (amb
dues adjectivacions: del Loreto i del Pla, per evitar confusions), que vénen de Fructuós i Ceferino
(o potser ‘Severino’), uns prenoms exòtics a la vila, i el de Selucano, provinent de la paraula
castellana “cirujano”.
13. Els que queden sense classificar. Hi ha una colla de renoms que no ens atrevim a classificar,
per falta de dades, malgrat que la majoria són actuals i, doncs, deuen ésser de creació moderna, tret d’encara no mitja dotzena de documentats al segle passat. Uns quants més, extrets de
documents, són caiguts en l’oblit.
Els actuals documentats al segle xix són Aquel, Atxapan, Colombrí i Xavo. Els actuals no documentats arriben a quaranta-cinc: Aiguado, Arreat, Arruïno, Atxapanet, Aumaca, Boira, Boli,
Botó, Censal, del Cóc, Colles, Dòmine, Esclau i el seu diminutiu Esclauet, i Esclava en femení;
Fererona, Franjul, Gambardo, Luneta, Manon, Mareca, Marramau, Mestrecoixo, Ningada, Otxo,
Panto, Refeta, Ropes, Sabiel, Sac, Sant, Saramico, Trencacordes, Truitetes, Tupí, Úsol, Valències,
Viana, Xamon, Xamona, Xen, Xetxo, Xinxilla, Xiques i Xirín.
Els oblidats són *Banyeta (segle xix), *Batallons (segle xvi), *Burran (1730), *Cameu (1618),
*Crestall (1618), *Ganxo (1826), *Batlle Ginerós (segle xvii), *Mana (segle xvii), *Patiron (segle
xix), *Roio (1672), *Batlle Vell (segle xix), *Vetetes (?) i *Vidriera (segle xvii).
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Es podrien bastir hipòtesis; però preferim abstenir-nos-en pels desencerts en què hi hauria el
risc d’incórrer.
14. La influència del castellà en els renoms. Els castellanismes tenen una presència moderada.
N’hi ha un de molt antic, “Pedro”, d’influència aragonesa constatada en altres sectors del
país. Amado és un prenom poc corrent que, si mai hem sentit en altres llocs, sempre l’hem
sentit també en castellà; tanmateix —ja ho hem dit abans— ací pot ésser una masculinització
d’Amada. “Conxa” deu ésser recent, perquè en altres poblacions de per ací havíem sentit
Ció per hipocorístic de Concepció i no és fins a causa de la forta pressió castellanitzadora
dels últims cinquanta anys que el castellanisme s’ha introduït. L’apartat 1 d’aquest capítol dóna quatre estrangerismes més: “Tonillo”, pel sufix estrany en català, i “Catalín”, com
a pseudomasculinització del castellà “Catalina”. Els altres dos, “Rossito” i “Teressito”, són
pseudomasculinitzacions formades damunt de diminutius netament castellans, per la fonètica
—ensordiment de la s— i per la terminació —ita—, corresponents a Rosa i Teresa, que haurien
donat Roseta i Teresina, sense la superposició lingüística. I encara s’hi pot posar Fausto, que
pot tenir més d’un origen.
Entre els que manifesten defectes, s’observa “Ciego”, del segle xvii; Coixo, que es pot entendre
com un dialectalisme, però amb influència forastera —si no va ésser una masculinització de
Coixa—, i “Manco”, una paraula estrangera molt estesa. En l’apartat del caràcter, fa una certa
gràcia la presència de “Ditxosa” i sorprèn la de “Tocaio”. I potser també hi té cabuda “Baro”.
Entre els oficis, són vinguts de fora els noms “Farruel” i “Galeno”. Al segle xvii, ja no és
d’estranyar la presència de “Madrina”, i vés a saber si no va ésser l’escrivà que va traduir un
renom que hauria pogut ésser Comare o Llevadora. Amb “Panderillo” i “Canastrillo” tornem a
veure el sufix diminutiu que ja hem vist a Tonillo i que manifesta la influència forastera.
Els indicadors de procedència només han deixat Covero com a nouvingut.
“Selucano” i “Sobrino” sabem que tenen paraules estrangeres a llur origen; eren paraules de
mal pronunciar quan quasi ningú no sabia altra llengua que la de casa i això, aquesta dificultat
expressiva, les va fer derivar cap a la caricatura esperpèntica que se n’ha perpetuat. Mestrecoixo, per la segona part del compost, també té una aparença acastellanada.
Hi podríem afegir aquelles pseudomasculinitzacions que agafen un aspecte castellà, de què
hem parlat al final de l’apartat 1 d’aquest capítol; de fet, només “Rossito” i “Teressito”
s’haurien de prendre com a veritablement castellans, perquè ja ho eren abans que es tractés
de fer-ne uns noms masculins. Per acabar, hi ha les paraules “Jaio”, formant part del conjunt
Jaio Rafel; “Miracielos” i probablement “Pelleco”.
15. Un resum quantitatiu de la presència i distribució dels renoms en l’onomàstica d’Ulldemolins
manifesta que gairebé el 25% de les quatre-centes dues unitats anotades s’ha format partint
de noms de baptisme, majoritàriament masculins, perquè del conjunt de cent d’observats, n’hi
ha una bona seixantena que correspon a homes, a part de deu més en forma diminutiva dels
seus corresponents ja trobats en forma no hipocorística. Hi ha vint-i-tres prenoms femenins
i un de sol que es repeteixi en diminutiu. Només quinze d’aquest grup han caigut en oblit.
Que el segon lloc en importància numèrica dels que s’han pogut classificar correspon als oficis
i les dedicacions continuades no professionals. Ocupen el 15% perquè n’hi ha seixanta-un
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casos, quinze dels quals caiguts en desús, i només nou corresponents al femení.
Segueixen els renoms indicadors de les característiques físiques i els determinadors del domicili,
amb trenta-sis casos cada un; i els presos de cognoms, amb trenta-quatre, equivalents conjuntament a quasi el 26%.
Amb percentatges més petits, en vénen vint que expressen procedència, catorze de presos
del regne animal i tretze més trets de particularitats del caràcter. Els altres, ja es pot dir
que són residuals: nou de trets del regne vegetal, deu segons la situació familiar i la posició
social, i cinc de relacionats amb noms d’eines i instruments. N’hi ha tres més amb adulteracions notables constatades i aclarides.
Una quantitat relativament considerable, que arriba a més de seixanta unitats, que sobrepassa el 15%, queda sense classificar per la impossibilitat de descobrir el significat de les
paraules.
Sobre fonètica i morfologia, i una observació ortogràfica
Si bé en aquest aplec d’onomàstica no donem la transcripció fonètica dels noms, quan hem
observat alguna particularitat la fem notar.
Una tendència generalitzada consisteix a substituir per i algunes e àtones, com per exemple
en el cas de Canyemassos-Canyimassos, General-Gineral, Òdena-Òdina. També Juncosa es pronuncia Gincosa. Aquests canvis són testimoniats per documents antics.
També hem notat Margalet per Margalef.
Si bé amb aquesta aportació al coneixement de l’onomàstica no ens proposem de fer una
anàlisi lingüística, anotem dues constatacions:
Primerament, que l’article definit masculí generalitzat és lo i los. L’hem anotat així en els
enunciats de les entrades de noms obtinguts només per via documental. Com que —tal com
hem fet constar fa un moment— hem omès la transcripció fonètica, hem recorregut al sistema
normativitzat el i els en els enunciats dels noms d’ús actual —encara que també s’hagin trobat
en documentació antiga— i en tota la redacció del nostre treball.
En segon lloc, l’article de distinció personal en na apareix indefectiblement en els documents
fins a èpoques tardanes. Ara, només es troba en conjunts nominatius fossilitzats, com per exemple el mas d’en Blanc, el pas d’en Boronat, i no se sent en el llenguatge corrent, que se serveix
de l’article definit a l’hora d’introduir noms de persona.
Fins ara, els escrits impresos o mapes en els quals s’anomena el gran barranc central de
Montsant l’han designat amb la paraula “Pèlags” o “Pèligs”: el barranc dels Pèlags, o dels Pèligs,
o, senzillament, els Pèlags, o els Pèligs. Encara que aquest barranc sigui al terme de la Morera
de Montsant, en aquest treball sobre el terme d’Ulldemolins surt diverses vegades a causa de
la seva proximitat a diversos indrets que inventariem, i l’anotem amb una ortografia diferent,
Pèlecs, a fi d’ajustar-nos a la decisió de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, presa
en sessió celebrada el dia 15 de desembre de 1995. S’hi va establir que Pèlec és la manera de
designar ‘toll, massa d’aigua embassada, tolla fonda en un riu’, una definició que s’ajusta al lloc
al qual el nom s’aplica a Montsant, ben particularitzat al toll de l’Ou, nom modern d’uns gorgs
que abans —si més no al començament del segle xvii— eren designats amb un nom en plural:
els Gorguells.
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Noms de vies urbanes no inclosos a la llista
No hem fet una entrada individual dels noms generats per entusiasmes de política de partit aplicats
a vies urbanes que ja en tenien un de tradicional. A l’entrada corresponent al nom popular es fa
constar el que havia tingut en substitució, per imposició emanada de les autoritats locals o estatals.
Ara, ací, s’indicaran els noms tradicionals que van experimentar adulteracions oficials, i es dirà
quines van ésser aquelles adulteracions. Tampoc no hem fet una entrada dels noms d’assignació
recent als pocs carrers que no en tenien, o a més nombrosos carrers nous, traçats de molt poc ençà.
Els carrers del Balç, del Cementiri i de la Creu, i la plaça de l’Església, només van sofrir agressions nominatives amb la II República espanyola, el 1931, quan se’ls va rebatejar amb els noms
“d’Estanislau Figueras” (primer president de la I República, proclamada el 1873), “del Progrés” (un
nom abstracte), “de Pi i Margall” (segon president d’aquella República) i plaça “de la Llibertat” (una
altra abstracció), respectivament.
El bocí de carretera de Lleida comprès entre el punt on hi desemboca el carrer de Sant Roc i fins
una mica més enllà d’on hi fa cap el de la Carnisseria, durant aquell mateix període de temps, va
ésser retolat “de Garcia Hernández” (Vitòria, País Basc, 1900), capità de l’exèrcit espanyol, que es va
revoltar contra la monarquia espanyola i va ésser afusellat a Osca, el 1930.
Al carrer del Loreto, li va correspondre el rètol d’avinguda “de Francesc Macià”, un dels fundadors del partit polític Esquerra Republicana de Catalunya i president de la Generalitat de Catalunya
(1931-1933).
La plaça Nova, que es va obrir allà on hi havia hagut el Forn Vell, ara es diu “de Ramon Berenguer
IV”, homenatge al reconqueridor cristià. En temps de la II República espanyola va ésser retolada
plaça “de la República”. La dictadura franquista va canviar el rètol i en va posar un que deia “plaza
del Generalísimo Franco”.
El bocí de camí de Prades comprès entre l’ermita del Loreto i els Quatre Camins es va dir “calle
del General Sanjurjo” durant la dictadura de Primo de Rivera, en homenatge al militar que pocs anys
després s’havia d’aixecar contra la II República espanyola. Amb l’arribada d’aquesta República, es
va retolar “del Capità Galan” (Fermín Galan, Illa de San Fernando, Cadis, 1899), que va actuar junt
amb el seu company Garcia Hernández i va aconseguir el mateix resultat. La dictadura del general
Franco el va rebatejar amb el nom d’”avenida de los Mártires” i, ara, es diu avinguda de la Verge de
Montserrat (un nom al qual hem dedicat una entrada).
El carrer de la Saltadora se sap que es va dir “de Ventura Gassol”, en homenatge al polític catalanista selvatà, i poeta i dramaturg, que va residir poc o molt a la vila i hi va escriure La dolorosa. La
companyia de Maria Vila i Pius Daví, que havia estrenat l’obra al Teatre Romea, de Barcelona, el dia
11 de maig de 1928, la va representar a Ulldemolins durant la festa major de l’any 1929. Després,
el nom del carrer va rebre l’atac de la dictadura franquista, que el va canviar pel de “calle de José
Antonio”, referint-se a José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange Española.
Dos carrers més van ésser afectats per canvis nominatius: el de Santa Magdalena i el de Sant
Roc, que van ostentar els noms dels altres dos presidents que havia tingut la I República espanyola,
“Salmeron” i “Castelar”, respectivament.
No hem trobat notícia que haguessin estat perjudicades les denominacions urbanes d’Ulldemolins
per les exaltacions revolucionàries que van iniciar els canvis de noms viaris a la majoria de ciutats,
a partir de 1813, amb la Constitució, i després —successivament— amb la monarquia i la colonit-
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zació cultural castellana. La primera embranzida no arriba a la vila fins cap al final del primer quart
d’aquest segle amb la dictadura de Primo de Rivera; però aquella primera exigència de publicitat
política no perjudica cap nom urbà consolidat, perquè es practica cap als afores, al començament del
camí de Prades, que no tenia cap altre nom anterior sinó aquest.
El trasbals més notable de nomenclatures es produeix arran de la proclamació de la II República
espanyola. Apareixen els quatre presidents de la I República, dos màrtirs de l’aixecament de Jaca
contra la corona borbònica, el líder que havia proclamat la República Catalana el 1931, un literat
i polític catalanista i tres noms abstractes.
El franquisme, el 1939, va practicar set restitucions: Balç, Cementiri, Creu, Església, Loreto,
Santa Magdalena i Sant Roc. Sis d’aquestes restitucions s’encasellaven dintre una tradició catòlica
local, aferrissadament defensada pel nou sistema polític, significativament qualificat de “nacionalcatolicismo” per aquells qui no en compartien la ideologia totalitària. Va consumar també tres
substitucions: Capità Galan per Màrtires, República per Generalísimo Franco i Ventura Gassol per
José Antonio; i una supressió: Garcia Hernández. Va resultar, doncs, una actitud moderada, vistos
els estralls toponímics que van patir altres localitats, de seguida després de perduda la guerra.
L’expansió urbana recent, pel cantó de ponent i de migdia de la vila, ha encaminat a l’atribució
de denominacions noves de les quals ens sembla raonable de prescindir. Aquesta conveniència
de buscar designadors a afegir als tradicionals va propiciar també la retolació de la carretera de
Vilanova, un nom popular, amb el nom —que sembla emfàtic— de carrer “d’Alfons el Cast”.
En aquell mateix sector del nord, en una zona perifèrica no gaire densament poblada, també es
va donar nom —”de Mossèn Cinto Verdaguer”— a un carrer que no en tenia, que va de la Placeta
al carrer de la Carnisseria, i —”d’Elisard Sala”— a un altre, que també era anònim, que baixa del
carrer del Sòl de la Vila a la Placeta. Es va voler honorar la memòria del poeta més gran de la
Renaixença i la d’un altre artista —poeta, ceramista i músic— dedicat principalment al cant coral
i a compondre cançons per als excursionsites, Elisard Sala i Casassas (Barcelona, 1913-1970), que
es va sentir atret per Ulldemolins i hi va exercir alguna activitat i alguna influència, tan estimades
per la població que la corporació municipal, el 1969, va decidir de nomenar-lo fill adoptiu de la vila.
Fa poc que s’ha fet desaparèixer el carrer de la Costa per donar pas al “de Mossèn Jaume Amigó”, conegut per “el Rector de Tivissa”. Va néixer a Ulldemolins durant el segle xvi. Va ésser
un gran coneixedor de l’arquitectura. Se li atribueix el projecte de la capella del Santíssim de la
catedral de Tarragona, i el de l’església de la Selva del Camp, la primera renaixentista del Principat;
també va projectar l’església parroquial d’Ulldemolins i la de l’ermita de Santa Magdalena. Vegeu
Montlleó, 17, per a més informació. Si bé la construcció del temple de la Selva és anterior a la del
d’Ulldemolins, el disseny d’aquesta última és datat de la dècada dels setanta d’aquell segle xvi,
malgrat que l’obra no s’hagués emprès fins uns anys després, segons afirma el professor Marià
Carbonell en un estudi que segurament que serà publicat abans que aquest aplec d’onomàstica.
És de justícia que un ulldemolinenc tan il·lustre rebi honorança pública a la vila on va néixer,
però és llàstima, tanmateix, que per exhibir aquest nom se n’hagi sacrificat un altre que ja es feia
servir d’un cert temps ençà, sobretot en una població que té carrers nous als quals s’ha hagut de
donar un nom.
Excepcionalment, hem inclòs a la llista el passatge de la Font Vella, un nom d’atribució recent;
s’hi ha fet això no obstant una excepció perquè era inevitable de posar-hi la font Vella.

Altres noms que encara no hem dit i que també figuren al nomenclàtor municipal, però no a
la llista que ve després d’aquesta introducció, es relacionen acte seguit. Carrers: dels Eixarts, de
Fontalba, de Fraguerau, de Montsant, de les Obagues, de les Pedrenyeres, del Portal del Roser,
de Sant Antoni i de Sant Bartomeu. Plaça de la Vila. Passatges: de la Font de la Gleva i de
Pompeu Fabra. I avingudes: de Catalunya i del Duc de Cardona.
La cortesia
Com passa sempre en aquesta mena de treballs, en aquest dedicat a Ulldemolins hem hagut de
sol·licitar la col·laboració de diversa gent, homes fills de la vila, tots pagesos, amb bona memòria
i bons coneixedors dels noms dels sectors de terme que els són familiars i —no caldria ni dirho— bons observadors de la vileta vista des de dins.
Les persones que han facilitat informacions, tal com es veurà —perquè la xifra que es posarà
entre parèntesis a continuació del nom indica l’any de naixement—, han estat homes d’edats
compreses entre els 45 i els 91 anys, amb una majoria dels que en tenen entre 70 i 80, algun
de més de 80 i algun més que ja havia complert els 90. També n’hi ha hagut de més joves, que
tenen entre els 45 i els 65 anys. D’aquest conjunt de col·laboradors, n’hi ha tres que dissortadament no han pogut veure la feina acabada.
A continuació, els anomenem tots, posats per ordre alfabètic del primer cognom: Jaume Belart
Espasa, dit Arçons, (1945); Jaume Belart Viñes, dit Belart (1939); Joaquim Bessó Segrià, dit
Arreat (1901-1992); Pere Blanch Rius, dit Mut (1922); Josep Borrull Freixes, dit Pelegrí (1949);
Francesc Borrull Llurba, dit Cisco Pelegrí (1915); Josep Casals Montlleó, dit Josep Casals (1914);
Joan Crivillé Freixes, dit Joan Quan (1929); Josep Crivillé Freixes, dit Josep Quan (1922-1992);
Ramon Espasa Bodro, dit Xetxo (1922); Josep M. Figueres Rius, dit Panto (1922); Josep Freixes
Pere, dit Barrull (1923); Jaume Moragues Bonet, dit Segrià (1904-1996); Josep Nogués Estivill,
dit Josep Domènech (1906-1993); Josep Pàmies Dalmau, dit Floro (1948); Ramon Pere Anglès,
dit Xiquet (1923); Rafel Perramon Llurba, dit Estanquer (1929); Pere Vilalta Pujol, dit Pere Pagès
(1918), i Anton Viñes Domènech, dit Teressito (1907).
També s’ha rebut col·laboració entusiasta de Modest Montlleó Espasa (1922), de cal Ramon
Perejosep.
A tots ells manifestem des d’ací, públicament, la nostra gratitud sincera i cordial.
S’hi han d’afegir alguns noms, també mereixedors del nostre reconeixement, com el de Miquel
Blanch i Masip, l’alcalde de la població; i el de Cori Montlleó Domènech, de cal Guerxet, encarregada de la secretaria de la Casa de la Vila, perquè han posat a la nostra disposició tota la
documentació que ens ha semblat que ens podia ésser útil i ens han deixat moure per la casa,
i treballar-hi, amb tota comoditat.
El de mossèn Joan Roig Montserrat, rector de la parròquia des de cap a 1977, que també ens
ha permès de regirar papers parroquials. I, en aquest camp de la documentació eclesiàstica,
hem de posar en relleu els responsables de l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona, l’il·lustre
senyor canonge Salvador Ramon Viñes, que el dirigeix, i Teresa Salort, que l’atén.
El bon amic Ferran Jové Hortoneda va tenir la paciència de fer una lectura amb esperit crític
de la redacció inicial. I Pere Anguera també l’ha tinguda per a fer-la del text que donem per
definitiu.
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Per acabar, volem fer constar l’encoratjament rebut de l’Oficina d’Onomàstica de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, dirigida pel nostre distingit amic el Dr. Jordi Carbonell, perquè
aquest inventari de noms de lloc i de persona pogués tirar endavant.
Novament, moltes gràcies, a tots plegats.

Ulldemolins-Reus, maig de 1995

Llista de topònims
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Abella, la cova d’
Davant el genèric “cova”, en algunes de les anotacions hi ha omissió de l’article, tanmateix present
en les altres. També s’observa, a l’anotació de 1560, que apareix article definit davant l’especificatiu.
Es pot dir que no se’n parla; poca gent recorda el nom. La cova és a les Obagues, una balma de
dimensions mitjanes, a poca distància, a la dreta, pujant al grau del Belart. També l’anota Llopis (pàg.
49), amb documentació des de 1554. Però potser n’hi havia hagut dues amb el mateix nom perquè
Inven. xvi la situa al bosc de les Solanes, si no fos que obeís a un error de l’escrivà.

Llista de topònims*
Abadessa, l’
“la Abadessa per a lo del col del Prat” (Val. 1465, 34r); “in termino de la Badessa, in parte vocata
Frare Guerau” (MN 1448).

“lo tros de cova d·Abella ere de la vjla” (Val. sd/a, 27r); “lo troç de la cova d·Abela a les Planes”
i “hun troç a la Obaga davall cova d·Abella” (Val. sd/b, 25v i 38r); “la cova de Abella al bosch de
les Solanes” (Inven. xvi); “La villa vendio a mestre Mateu lo tros de la Cova del Abella por 2 libras
2 sueldos” (Estella 1881, pàg. 49, any 1560); “afrontat a sole ortum cum via qua itur a la cova de
Abella” (MN 1615).

Es refereix a terres damunt les quals exercia domini l’abadessa del convent de Bonrepòs. Devia
ésser un lloc d’anomenada.

Abella, les planes d’
“a lo de les planes d·Abela” (Val. 1457, 13r i Val. sd/d, 51r); “a les planes de cova d·Abella” (Val.
1563, 58v); “plana d·Abella” (Val. 1597, 38v i Val. 1611, 138v).

Abadia, l’
És situada al costat de l’església.

Les planes devien ésser veïnes de la cova, cosa que Val. sd/b contribueix a fer creure, quan diu
que el tros de la Cova d’Abella és a les Planes.

“hun pati darer l·abadia” (Val. sd/b, 10r); “lo fareginal daval la Badia” (Val. 1625, 244r).
Abadia, els corrals de l’, i la sort de l’Abadia
“la sort del Colomer qu·es te ab la sort de la Badja” (Val. sd/c, 5r); “la sort del Puggros afronte en la
sort de la Badja” (Val. 1535, 16v); “petiam terre dictam la sort de la Abadia y la sort de la Font dins
la vila, afrontatum a solis ortum ab lo torrent de la Font” (MN 1585); “et alio latere cum los corrals
de la Abadia” (MN 1585).
Abadia, l’hort de l’
Es parla de dos: un que és vora el castell i un altre, vora el riu, al costat del molí del Pont.
Abella
El 1935, hi havia un propietari que s’ho deia, segons Toldrà 1994, pàg. 15. Padró 1975 inscriu tres
persones amb aquest cognom.

Abelló
“Bernardo Abelo” (MN 1448); “en Johan Abello del mas” (Val. sd/d, 58r); “Jacobo Abelo” (MN
1500); “En Pere Abelo” i “En Gabrjel Abelo” (Val. 1529, 38r); “Pere Abello” (Fog. 1553 i Val. 1563,
49v); “consellers [...] Pere Joan Abello” (Consells 1672, fulls que semblen del segle xix); “Isidro
Abello” (ComPas. xvii, any 1689).
Figura una vegada al cadastre de 1946 (Toldrà 1994, pàg. 67), però potser era un terratinent foraster. També anotat a Albarca (Llopis, pàg. 50), des de cap al final del segle xv.
Abelló, el mas de n’
“in termino de Albarcha afrontatum cum masia Abello” (MN 1422).
Aquesta anotació aclareix que el mas era al terme d’Albarca. Per això, com es veu a l’entrada
següent, es parla més del camí que hi va que no pas del mas mateix. Llopis (pàg. 50 i 51) l’anota a
Albarca, segons un document de 1554 i actualment també desconegut.

“Bernardo Abella” (MN 1422); “Isidro Abella” (ComPas. xvii).
Abelló, lo camí del Mas de n’
Vegeu *Mas de n’Abelló.
Nota
* Quan el nom és viu, el comentari va en primer lloc i els extractes documentals van en segona posició.
L’ordre s’inverteix, o no hi ha comentari, quan es tracta de noms caiguts en desús.

Abeurador
“loco quod vocatur Abeurador” (MN 1286).
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Acampament
Vegeu Campament, el.
Acarrerador, l’
“ab lo aguarerador del tosal” i “lo troç del toçal afronte ab lo agarerador” (Val. 1535, 3r i 16v); “lo
tros de la Gorgera affte. ab l·acarrerador” (Val. 1577, 36r).
No és segur que fos un topònim.
Adam
“Mestre Lluch Adam” (Val. 1611, 141r).
Adoberia, l’
“la Doberja al pont” (Val. sd/a, 10r); “la Adoberja davall lo pont” (Val. 1577, 20r).
No devia ésser el nom d’una partida de terra; però era, si més no, el d’un lloc destacat. També
hem anotat els Blanquers, partida de terra només documentada modernament; el nom devia procedir
també d’una activitat encaminada a la indústria de la pell.
Adroguer, el molí de l’
No en queda res més que un cert record imprecís. Diuen que era per allà al congost de Fraguerau, potser per allí a les cadolles Fondes, o una mica més avall. Segons Deutes 1847, Juan Juncosa
Adroguer era de Cornudella i devia 169 lliures i 1 sou de pensions endarrerides, el deute més crescut
dels anotats en aquella llibreta.
Afrau
Vegeu Frau.
Agna, ca l’
Al carrer del Sòl de la Vila. Se n’havia dit cal Colombrí.
Agna, cal carreter de l’, i cal Ramonet de l’Agna
El renom descriu l’ofici de qui va originar el nom de la casa, també coneguda per cal Ramonet de
l’Agna. És al carrer de la Carnisseria.
Agramunt
“Ferrarius Agramunt” (MN 1398 i MN 1422).
Agramunt, el tros de l’, i la vinya de l’Agramunt
“la vinya del Agramunt y tera campa” (Val. 1529, 7r); “lo troç e vinya de n·Agramunt” (Val. sd/b,
2r); “lo tros del Agramunt afronte ab en Nebot” (Val. 1583, 8r); “lo tros del Agramunt” (Val. 1625,
238r); “un segalaret dit lo Agramunt” (Inven. xvii).
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Només en una ocasió hem llegit d’en en lloc de del. Fa l’efecte que el cognom Agramunt es va
fossilitzar com a designador d’un sector de territori i va perdre la connotació antroponímica. La
primera anotació devia designar un fragment de la partida del Mallol.
Aguda, lo prat de l’
“Un troç daval la devesa al prat de l·Aguda” (Val. 1529, 36v); “Un troç al prat de la Aguda” (Val.
1535, 72v); “lo tros del prat de la guda” (Val. 1563, 9v); “lo tros [...] y ort de la font del prat de
l·Aguda” (Inven. xvii); “en lo terme de Ulldemolins a la partida de la Obaga al prat de la Aguda [...]
que afronte [...] a migdia ab la Obaga de la vila, a ponent ab lo cami de Santa Magdalena” (MN 1711).
Una partida de terra que s’hagués conegut pel Prat no s’ha localitzat sinó que la paraula Prat s’ha
trobat sempre com a especificativa d’un apel·latiu; pensem, tanmateix, que hi devia haver estat i
que el prat de l’Aguda n’era un fragment singularitzat, com també ho devia ésser el coll del Prat,
de tanta anomenada. Les afrontacions de l’últim document supra contribueixen a fer-ho suposar.
L’especificatiu podia haver correspost a un llinatge del qual no hem trobat cap altra notícia, a Ulldemolins; tanmateix, Francesc de B. Moll anota Agut a Els llinatges catalans.
Àguila, la cova de l’
És a la carena de la serra de Montsant, al SO i a no gaire distància dels pins Carrassers, al capdamunt dels Ventadors, cap a 950 m d’altura, a la frontera amb el terme de la Morera i ja en aquell
terme veí. La va anotar Perea, núm. 684, com “de l’Àliga”. Repetim l’anotació per haver trobat un
document que l’anomena.
“vocata la cova de la Aquila” (MN 1448).
Àguila, la pedra de l’
‑”de aqui puja a la pedra del Aguila” (Estella 1881, pàg. 19, ‘Rodalia del pueblo de Ulldemolins por
lo referente á Montsant y Fragarau’).
Aquesta pedra s’anomena entre les cadolles del Comte i la bassa de Llinàs i el document diu
seguidament: “anant de ponent per tramuntana, la via de sol ixent segueix lo cami de la Granadella
per les serres fins que arriba als [...] Mollons de Ulldemolins”. Segurament que la pedra era al vessant
dret de Fraguerau i que no tenia res a veure amb la cova de l’Àguila.
Aguiló
“Arnau Agujlo” (MN 1398); “Petro Agujlo” (MN 1422).
Agustí
Vegeu “Farruel”.
Agustinet
Vegeu Carboner, ca l’Agustinet.
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“Aiguado”, ca l’
Al carrer de Loreto. Podria ésser una deixa del cognom Aguado, del qual tanmateix no s’ha trobat cap
record, ni oral ni escrit. A la casa hi havia el Batallons, motiu pel qual també es coneix per aquest nom.

Alamanda, l’hort de n’
‑”orto vocato de na Alamanda” (MN 1391); “l·ort de n·Alamanda” (Val. 1465, 2r); “lo troç de les
Capçades damunt l·ort de na Alamanda” (Val. sd/b, 36r); “in partita nominata l·ort de na Alamanda,
afrontatur cum rivo de Monsant [...] cum via veynali qua descendit ad dictum rivum” (Capb. 1558).
Més tard, Val. 1618, 206r, escriu Alemandra. Alamanda havia estat antigament un nom de dona.
Amb el prenom, un document de 1529 i un de 1583 designaven un fragment del Planàs, una partida
de la qual no es parla, actualment. L’hort que dóna lloc a aquesta entrada es considerava partida de
terra, segons l’últim document supra.

Aitona, d’
“Mariagna de Aytona” (ComPas. xvii).
Aixalà
Vegeu Eixalà.
Aixarts
Vegeu Eixarts, els.
Aixelà
Vegeu Eixalà.
Aixerroges
Vegeu Sarroges, les.
Aixol, l’
Designa un fragment de terra de les Garrigues, en un sector que correspon al terme de Juncosa. El
coneixen els pagesos d’Ulldemolins que transiten per aquell sector perquè hi tenen propietats. És el
nom d’una partida de terra d’aquell terme veí, en el qual —pel que hem vist en un mapa— també es
pronuncia Uixol, com si es referís a una ‘mena de parany’, per a caçar, segons el DECat.
Alabart
Padró 1975 anota dues persones amb aquest cognom. El 1781, tres famílies formades per disset
persones vivien al carrer Nou o del Balç i van complir el precepte de comunió. Se sap que Josep, junt
amb Teresa, Joan, Clara, Francesc i Florentina, vivien al molí de l’Espasa, l’any 1820. Toldrà 1990,
pàg. 55, diu que l’any 1854 hi havia cinc famílies Alabart a la vila. El 1935, hi havia quatre propietaris
que duien aquest cognom (Toldrà 1994, pàg. 15).
‑“Tomas Alabart”, “Joseph Alabart” i “Joan Alabart moliner” (ComPas. xvii); “Juan Alabárt molinero” (Escrip. xviii, Notari Salvador Alba y Molins, Ulldemolins, 24.7.1773); “Miguel Alabart, labrador
y carpintero” (ibídem, Notari Valentín Enriquez, Ulldemolins, 10.2.1784).
Alaieta
‑”Juan Toldrá casado con la povilla Montlleó (a) Alayeta” (Escrip. xviii, notari Salvador Alba,
Montblanc, 14.11.1790); “Juan Toldrá (a) Alayeta” (Deutes 1847).
Devia haver estat un diminutiu femení procedent del cognom o nom de fonts Eloi, amb la vocal
àtona inicial transformada ortogràficament en A. Vegeu Eloi.

Alba
El Dr. Salvador Alba consta com a familiar del Sant Ofici, adscrit a l’església parroquial, el 1757.
Devia ésser el notari que —en aquella mateixa època— es troba sovint autoritzant documents, amb
els dos cognoms: Alba Molins.
Albaga
Vegeu Obagues, les.
Albagés
El cognom s’ha trobat utilitzat per designar terres situades al Morral, al Planàs i al Torrent, en documents dels segles xv i xvi. S’hi pot observar que en alguna de les anotacions la l es vocalitzava,
fins i tot a l’hora d’escriure; també se n’han vist exemples del segle xvii. Vegeu Morral, Planàs i
Torrents.
Albanes
Vegeu Salvanes, les.
Albarca
Vegeu Masos (d’Albarca), els.
Albarca
La pronunciació comporta la vocalització de la l. El terme d’Albarca confronta amb el d’Ulldemolins
al llarg de cap a vuit quilòmetres. La línia divisòria segueix una orientació NNE i és situada a l’ESE
de la vila. El llogarret d’Albarca és a uns tres quilòmetres i mig al SE de la vila d’Ulldemolins i a
un nivell d’uns 170 m més alt. Ara pertany al terme municipal de Cornudella de Montsant. Quant
a l’etimologia de la paraula, l’opinió del Dr. Joan Coromines, fou expressada a Onomasticon Cataloniae, II, 71a, 49-51, aparegut el 1994, quan Isabel Llopis ja havia conclòs el seu Inventari i estudi
dels noms de lloc i de persona de l’antic terme d’Albarca (el Priorat), publicat aquell mateix any per
l’Institut Cartogràfic de Catalunya. Segons Onomasticon Cataloniae, dels tres significats que Llopis
recull del DCVB només és válid el de ‘muntanya de benedicció, muntanya beneïda’, anotat en primer
lloc en aquell DCVB.
‑”et ipsas de Albarca similiter” (Cartas, doc. núm. 92, establiment de diverses hisendes a favor de
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Pere, capellà de Pinós, 29.9.1152); “versus Albaurca [sic]” (Cartas, doc. núm. 113, carta de població
de Prades, Corbera, maig 1159); “ubi aque verguntur versus Albarcham” (Cartas, doc. núm. 153, carta de població de Vilanova de Prades, Castelldans, gener 1175); “d·Albarca” (MN 1286); “Aubarcha”
(MN 1304); “ab carta feyta en la notaria d·Aubarcha” (MN 1398).
Albarca, el camí d’
El camí —que també és conegut per camí de Cornudella i del Camp, i carrer de Fontalba, just quan
comença— antigament sortia —junt amb el de Prades— de l’extrem de sol ixent del carrer Major. Ara
surt de vora l’ermita del Loreto, travessa unes sorts i la partida de les Pedrenyeres, deixa a la dreta el
de les Olletes, que va a Fontalba; coincideix amb la carretera cosa de tres minuts, baixa a travessar el
riuet del Teix vora el mas del Manon, se’n va cap a les Obagues del Barrull i entra al terme d’Albarca,
al cap d’un recorregut d’escassament dos quilòmetres. Dintre d’aquell terme, passa per la font del
Teix i els Hostalets i ressegueix una part del cantó E del sotacingle de Montsant fins a Cornudella.
‑“cami de Albarqua” i “les Pedrenyeres que fan lantia afronte all camj de Albarqua” (Val. sd/v, 16r
i 16v); “a solis ortu ab lo cami qui va Albarca” (MN 1585).
Albarés
“Magdalena Alvares” (ComPas. xvii, any 1689).
La lleugera discrepància ortogràfica (v en lloc de b i absència d’accent gràfic) no obsta perquè
entenguem que es tractava d’un llinatge autòcton, conegut enjondre.
Albarquí, ca l’, i cal Ramon Albarquí
La l es vocalitza en la pronunciació local. El renom indica que procedien d’Albarca. La casa es va
enderrocar a causa de la guerra de 1936-1939; era al començament del carrer Major, entre la Casa
de la Vila, que va rebre una bomba d’aviació, i cal Josep Fuster.
Albereda
Vegeu Arçons, Marian, Petit.
Albereda, l’
La pronunciació es realitza amb vocalització de la l, quan no es pronuncia aureta, una reducció de
la forma aubereta o aubireta observada per Joan Coromines (Lleures, 203, nota 8). Es parla de tres
llocs diferents que es designen amb aquest nom genèric: l’Albereda de l’Arçons, la del Marian i la
del Petit. No podem saber a quin dels tres llocs fan referència els documents que aportem, o si es
refereixen a algun altre.
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Albert
“Lorenç Albert” (Fog. 1496).
Albes
Vegeu *Faure.
Albes, la sort dels, i lo tros, i lo trosset dels Albes
‑”la sort dels Albes que afronta en lo camj de Leyda” (Val. sd/a); “lo troset dels Albes afronten ab
en Behya” i “lo tros dells Aubes” (Val. sd/a, 4r i 30r); “lo tros dels Aubes” (Val. 1563, 32v); “lo tros
de l·Auba” (Val. 1611, 138v).
No és segur que la sort i el tros i el trosset corresponguessin al mateix indret, però tampoc no
és insensat de pretendre-ho. S’interpreta “l·auba” de l’última anotació com la forma de singular del
mateix nom que els altres documents ofereixen en plural. Vam estar temptats de pensar —i després
hem vist que era una apreciació desencertada— que “l·Auba” de 1611 corresponia a una paraula
aguda, “Albar”, com si es referís al magraner que fa magranes albars, de grans blanquinosos; hi vam
pensar perquè havíem vist un lloc conegut per Magraner ja el 1457 i encara el mateix 1611. No s’han
trobat elements que permetin d’afirmar que els Albes fos el nom d’una partida de terra; però ho fa
sospitar que, a més d’aquests trossos de terra determinats amb el nom d’aquells arbres, hi hagi los
Albes d’en Faure, cosa que vol dir que als Albes hi havia més d’un propietari.
Albric
Josep Albrich va ésser batejat el 1706. És un cognom que només hem vist anotat a Bapt. 1706.
Alcedar
Vegeu Alzedar, la vinya de l’.
Aleix, ca
Una altra manera de designar ca l’Electra, presa del prenom del seu marit.
Aleu
És un antropònim pràcticament extingit: només el duen dues persones per segon cognom. El 1781,
es té notícia només d’una família, amb quatre persones, que hagués complert el precepte pasqual.
Toldrà 1990, 55, informa que l’any 1854 quedaven a la vila dues famílies Aleu; el 1935, hi havia deu
propietaris que portaven aquest cognom (Toldrà 1994, 15). Malgrat la seva antiguitat i la quantitat de
persones que l’han dut, no ha passat a designar cap casa de la vila.
“Anton Aleu” (ComPas. xvii).

‑”vocatum l·albareda” (MN 1422); “La meytat de l·Aubereda” (Val. sd/d, 1r); “l·Albareda qui·s diuen
los Albes d·en Faure” (Val. 1563, 17v); “la partida de la Aubereda” (MN 1711).

Aleu, el comellar de n’, i lo tros de n’Aleu
“lo tros de n·Aleu” (Val. 1529, 33r); “al comellar de n·Aleu” (Val. 1563, 55r).
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Aliub
“afrontat terminus de Occulo de Molinis [...] ab occidente [...] in Aliub” (Cartas, núm. 128, 31.1.1166,
pàg. 186).
No hem trobat en cap altre document, ni de viva veu, res que pugui correspondre a aquest nom, si
és que amb aquesta paraula es designava un lloc. Potser la designació de lloc la indicaven, o almenys
la completaven, les paraules que falten, substituïdes per punts suspensius a Cartas.
Alls, ca la Roseta dels
És al carrer de la Costa, al costat de cal Jaume la Rosa del Castell.
Almenara
“Blasi Almenara” (MN 1711).
Aloi i Aloiet
Vegeu Eloi i Eloiet.
Alsamora
“Mariagna Alsamora” i “Maria Alsamora donsella” (ComPas. xvii, any 1652).
Altes, les serres
‑”usque ad Collem Monachis [...] sicut transit per via de Granadella per ipsas serras altas” (Escriptura de 1292, de l’arquebisbe Rodrigo Tello. Estella 1881, pàg. 20).
Altur, d’
“Domengo de Altur” (Val. 1583, 75r i Val. 1597, 28r); “la viuda Altur” (Val. 1618, 211r i Val. 1625, 259v).
El DCVB el recull com a llinatge valencià.
Alzedar, la vinya de l’
‑”la vinya de la Alzedar” (Val. 1457, 6v); “la vjna del Alçedar” (Val. 1465, 8r); “la vinya del Alzedar”
(Val. 1474, 5r i 8r); “la vjya del Alcedar” (Val. sd/d, 11r).
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alzines
Vegeu *Amic, Xavo.
Alzines, les
No se’n parla, ni hem vist escrit aquest nom tot sol per designar cap sector de territori. Però en
podria ésser una supervivència la zona coneguda per les alzines del Xavo i un record documental
les alzines de n’Amic, del segle xvii.
Amado, ca l’
Per castellanització del prenom Amat, o potser més aviat per masculinització del prenom femení
Amada. La casa és al carrer de la Saltadora. Abans en deien ca la Brígida i també cal Ventura
Matildes.
Amador
“en Amador” i “n·Amador de Sent Johan” (Val. sd/b, 32v i Val. sd/d, 52v).
Tal com es veu, el nom de fonts Amador havia estat a la vila quatre segles enrere. També podria
ésser, tanmateix, que hagués correspost a un llinatge, cosa que no es pot determinar perquè no s’han
trobat elements que ho permetin.
Amador, ca l’
Al carrer de l’Hostal. Antigament, era cal Julià.
Amargants
Vegeu *Ametllers A.
Ametllers Amargants, lo tros dels
‑”lo troç dels amelles amargants afronte all cami de la Pobla”, “lo troç dels ameles amargants al
Sola” i “alo d·en Vjlanova dels amelles amarguants” (Val. sd/b, 15v, Val. sd/c, 14v i Val. sd/d, 14r);
“Lo tros dels amelles amargants” (Val. 1529, 19v); “lo tros del Ameller Amargant” (Val. 1563, 29r).
Devia ésser un lloc d’anomenada.

Hem vist tres variants ortogràfiques, aplicades a una vinya, en els documents consultats. J. Coromines, Onomasticon Cataloniae, II, 177b, 45 i s., anota Alzedà com a derivat de l’arcaic elze ‘alzina’.

Amic
“Bernat d·Amic” i “de n·Amic” (MN 1286).

Alzina del Terme, lo tros de l’
‑”Un tros de segalar a l·alsyna del terme” (Val. 1529, 9r); “lo tros de la alzina del terme” (Val. sd/b,
3v i Val. 1535, 11r).

El cognom no s’ha tornat a trobar tot sol, però se l’ha vist utilitzat per designar fragments particularitzats de les Alzines i de la Coma, tal com es pot constatar a continuació.

Amb el nom d’aquest arbre es devia distingir un fragment de terme que no es devia considerar
partida de terra.
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Amic, la coma de n’
‑”a la coma de n·Amjch” (MN 1398 i Val. 1563); “quoma de n·Amich” (Val. 1457, 2v); “alo que ere
d·en Pinyol de la quoma de n·Amich” i “la vjnnya de la Solana de la coma de n·Amich” (Val. 1465,
4v i 9r); “lo tros de la coma del Amich affronte ab lo cami que va a la Pobla” (Inven. xvi).
Devia designar un fragment de la Coma.
Amic, les alzines de n’
‑”les alcines de n·Amich” (Val. 1457, 2r); “un troç de segalar qu·es te ab n·Angles a les alzines de
n·Amic” (Inven. xvii).
En pot ésser una supervivència el lloc conegut per les alzines del Xavo.
Amigó
No se n’ha vist cap inscripció a Padró 1975. Anteriorment, és anotat tantes vegades (sense prenom
el 1286; precedit de G[uillem] el 1304 i d’Antoni entre 1398 i 1474; amb prenoms diversos entre el
segle xv i el xviii) que renunciem a copiar les anotacions. El 1403, de les seixanta-dues cases de
la vila, dues es designaven amb aquest llinatge, segons l’escriptura del sindicat de les muntanyes de
Prades (Estella 1881, pàg. 17). Fog. 1496 testimonia quatre famílies i Fog. 1553 en testimonia deu.
El prenom més abundant és Pere, sobretot al segle xvi, a vegades especificat amb renoms com fill
d’en Bernat, de les Erasses, dit lo Pubill, del Racó, del Pla i, sobretot, de l’Obrador. Semblantment, hi
ha Joan, majoritàriament conegut per Teixidor i de la Saltadora, però també de l’Hostal, del Racó i
de les Grases. També Bernat és abundant, en algun cas especificat amb Moliner i novament de les
Grases; i Mateu, amb els pubills d’en Miquel. Bartomeu i el pubill de Bartomeu, i Miquel amb els pubills d’en Miquel, Marc, que era textor lini, i Tecla Amigona, surten més poc, al segle xvi. També hi
ha el Pubill Amigó, sense prenom. Francesc, Gabriel, Jaume i Perasa (en aquest últim cas Amigona,
àlies na Miquela) s’han anotat un sol cop al segle xvi. Al xvii, surt Joan del Portal i Pere Joan dit lo
Valencià, un renom que al segle xvi ja hem vist aplicat a un Joan, i, també al xvii, es fan presents
Isidro i Josep. Al llarg del segle xvi, segons hem extret de Lladonosa, els Amigó van prestar serveis
a la universitat: Pere va rebre l’encàrrec (1565) de visitar el duc; Pere dit del Racó era jurat primer,
i Miquel, jurat segon, el 1563; Joan dit de la Saltadora i Mateu eren mostassafs. El 1579, Joan va
ésser síndic. Segons el Llibre de la Confraria del Roser, AHAT, Pere Hamigo de la Saltadora va ésser
majoral el 1625. Toldrà 1990, 55, informa que el 1854 hi havia a la vila dues famílies amb aquest
nom. Se sap que el 1935 quatre propietaris el duien i que encara se n’anotaven tres al cadastre de
1946 (Toldrà 1994, 15 i 67). Comptes 1755, fulls que semblen del segle xix, anoten “Ramon Monlleó
dit la migó”, i el renom també s’ha vist a Deutes 1847: “Jaime Munlleó (a) Amigó”.
Amigó, ca l’
La casa és al carrer Major. Els Toldrà de ca l’Amigó figuraven entre els quinze contribuents principals, el 1946 (Toldrà 1994, 65).
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Amigó, el pou de l’
És a la Garriga coneguda com de l’Amigó, per les proximitats de la cova Badada.
Amigó, el tomb de l’
El tomb el fa la carretera de Lleida quan travessa el barranc de la Coveta de l’Amor i prossegueix
després per la vora d’un tallat de terra groga; és una corba sense visibilitat, per canviar d’una direcció SO-NE cap en una d’E-O.
Amigó, la punta de l’
A la Garriga de l’Amigó, s’indica la punta de l’Amigó, que no s’anomena gaire sovint i que és
l’elevació mesurada en 673 m al Mapa comarcal de Catalunya 1:50 000 de l’ICC, entre el barranc
del Purgatori i el racó de l’Orx, al sud de llur confluència.
Amiguet, la cingla de n’
“la singla de n·Amiguet” (Val. 1611, 93v).
Amor, el barranc de la Coveta de l’
Vegeu Coveta de l’A.
Amor, la coveta de l’
La cova és una balma petitona, que ben just serveix d’aixopluc. Tanmateix, Estella 1881, pàg. 15,
diu que s’hi observen vestigis de paret, cosa que —al seu entendre— pot fer pensar que havia estat
habitada. És a les Solanes, a la serra de la Llena, en una de les vetes de conglomerat, en un racó de
les Bresquilles, en amunt del Maset.
Amorós
‑“Joanis Amoros” (MN 1286); “G. Amoros” (MN 1304); “En Amoros” (Val. sd/a, 36v); “En Francoy Amoros” (Val. 1529, 37r); “Bertomeu Amoros” (Fog. 1553 i Val. 1563, 59r i Consells 1624,
11.11.1629).
Bartomeu i Francesc apareixen tot al llarg del segle xvi i començament del xvii. El 1563, un
Bartomeu va ésser designat conseller (Lladonosa, 45).
Amunt, lo molí d’
‑”lo moli d·Amunt” (Val. 1457, 12v i Val. sd/c, 21r); “lo troset della peyxera del moli d·Amunt” (Val.
sd/a, 14r); “la fexa daval la basa del moly d·Amunt” (Val. 1529, 6r); “la pexera del moli d·Amunt”
(MN 1530); “la vjnya al molj d·Amunt” (Val. 1577, 1r).
Podria haver estat el que s’havia conegut després per molí d’en Blanc, de Dalt i d’en Roger, i
potser també hi corresponia el Molinàs, si aquest nom designava un molí i no una terra. Però és una
hipòtesi que no tenim arguments per a defensar.
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Andreu
‑”Bernardus Andreu” i “A. Andreu” (MN 1304); “Antoni Andreu de Junchosa” (MN 1398); “en Jaume Andreu”, “Gº Andreu e Gabriel Andreu” i “en Johan Andreu” (Val. 1457, 7r, 9v i 48r); “Salvador
Andreu” (Fog. 1496); “Jaume Andreu”, “Andreu Andreu” i “Pere Andreu” (Val. 1563, 28r, 55r i 56v).

Andreua, la plana de n’
“la plana de n·Andreua” (Val. 1611, 146r).

Cap de Vila, de la Casa Vella, Cerer, Cisteller, de l’Escaleta, dit de Falset, de les Grases, de l’Hostal,
del Magistre o Magister, del Mestre, de Mossènyer, Pere Joan, del Pla, Robio, la Vella de l’Hostal
i Xiquet. Deutes 1847 aporta altres malnominacions: Francisco A. (a) Chabo, Jaume A. (a) Pedro, i
Ramon A. (a) Grau. Fog. 1553 inscriu sis famílies i els pubills de Pere. Al segle xvii, s’ha vist Felip.
El 1781, quatre famílies del carrer Major i tres del Sòl de la Vila, una criada del carrer Dellà i un
mosso del carrer del Forn, de conjunt vint-i-sis persones, van combregar segons el precepte pasqual.
El 1854 (Toldrà 1990, pàg. 55) hi havia dotze famílies d’aquest llinatge; se sap que el 1935 hi havia
vint-i-quatre propietaris que hi pertanyien, i el 1946, setze, més una altra anotació deformada cap a
Inglès (Toldrà 1994, pàg. 15, 67 i 68); ara en queden tres famílies, amb onze persones, segons Padró
1975. Els Anglès havien exercit càrrecs a la vila: el 1558 es parla del jurat Anglès; el 1563, Joan era
matrimonier; Mateu, jurat tercer; Gabriel, mostassaf; Perot, conseller; Bartomeu, fill de Joan, manador
de traginers. El 1578, Joan era anotat com del carrer Major (Lladonosa, pàg. 41, 43, 45, 46). El 1624,
Mateu va ésser elegit majoral de la confraria del Roser. El 1626, Pere va ésser designat clavari. Cap
a l’any 1697, Pere Joan, dit Casavella, de 84 anys, va testimoniar a favor de la Comuna del Camp
en un plet, sobre la lleuda, contra la ciutat de Tarragona (Montlleó, 39). Consells 1672 informa que
Jaume era jurat, el 6.9.1692. Hem sabut que Francesc, d’Almenar, el 1709 regentava la parròquia,
amb llicència del rector. Malgrat aquesta gran abundància del cognom, no s’ha trobat que Anglès
s’hagi adherit per específic de cap genèric, tret d’un mas, al terme d’Albarca, i un molí i una peixera
en aquest terme d’Ulldemolins, segons es veurà a continuació. També ha estat un dels cognoms més
abundants a Albarca, segons Llopis, pàg. 61.

Havia estat un fragment particularitzat de les Planes. Queda fora de dubte que l’específic era tret,
per feminització, del cognom de l’entrada anterior.

Anglès, el mas de n’
“in termino de Albarca in partita dita del mas de n·Angles dita la Pedrenyera” (MN 1682).

Àngela
Vegeu Maria À.

Encara que el mas portés Anglès per especificatiu, igual que el molí que s’anota a continuació, la
coincidència no ha d’estranyar atesa l’abundància del cognom Anglès tant a Ulldemolins com a Albarca. El mas era lluny del molí. Llopis, pàg. 61, diu que havia estat molt important i que en queden
només quatre pedres enllà del coll d’Albarca, cap a la banda del mas d’en Lluc.

Es coneixien amb aquest nom —amb Bernat i Guillem per prenom— quatre de les seixanta-dues
cases de la vila de 1403, segons l’escriptura del sindicat de les muntanyes de Prades (Estella 1881,
pàg. 17). Joan i Jaume s’han anotat sovint fins entrat el segle xvi. També s’han vist Bartomeu, Salvador i Antoni, aquest últim de Margalef, al segle xv, i Pere, àlies Bertran, i Jaume, àlies Salvador,
al xvi. Andreu va ésser, doncs, un cognom molt abundant. També hem trobat “aljas Andreu” aplicat
a Jaume Salvador (Val. 1577. 23v).
Andreu, la roca de n’
‑”la vinya alla roca de n·Andreu” (Val. sd/a, 7r); “a la roca de n·Andreu” (Val. 1563, 19r); “la vinya
a la roqua de n·Andreu” (Val. 1577, 17v).
Fa l’efecte que havia estat un lloc d’anomenada.

Angela, n’
“Angela Domenega dita n·Angela” (ComPas. xvii, any 1652).
No és possible d’aclarir si el renom es realitzava com una paraula esdrúixola o plana.
Angeleta
“Vicent Macip (a) Angeleta” (Deutes 1847).
Anglès
És el cognom que s’ha trobat anotat més vegades. Per això resumirem les anotacions sense detallar-les. La més antiga correspon a l’any 1286, amb Bernat per prenom, un prenom que es va trobant
fins al final del segle xvi. Al xiv, s’ha vist Ton el 1304, Jaume el 1398 i Pere, que és el nom de
fonts que s’ha observat més sovint. Al segle xv, s’ha fet present Gabriel i Joana Anglesa. Fog. 1496
testimonia quatre caps de casa i la viuda Anglesa. Després, Berenguer, Eraldus, Janot, Joan, Josep
(ja al segle xvi), Mateu, el Pubill Anglès i la viuda Anglesa, i alguns renoms, com dit Berenger, de

Anglès, el molí de n’, i la peixera de n’Anglès
‑”alo de la peyxera de n·Angles” (Val. sd/d, 3v i Val. 1465, 2v); “la canal d·en Vaquer davant lo
moli de n·Angles al col del Carlar” (Val. 1465, 35r).
El molí de n’Anglès podia haver estat el mateix que després es va dir, successivament, del riu de
Montsant, de la Vila i de l’Espasa; la cronologia de les anotacions (segles xv, xvi i xvii-xix) permet
de pensar-ho. La peixera era, naturalment, la del molí de n’Anglès.
Anglí
“Don Juan Ba. Angli” (Escrip. xviii, notari Agustí Vendrell y Piñol, Cornudella, 25.4.1801).
Bapt. 1706 testimonia que el 1728 va ésser batejada Elisabet Anglí Roca.
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Anglí, ca l’
Al carrer Major.
“Aniceto”, ca l’
Per castellanització del prenom Anicet. La casa és al carrer de la Saltadora. És la que abans s’havia
conegut per cal Josep del Senyor Mestre i també per cal “Miracielos”.
Anna
Vegeu Santa A.
Antic, cal Dalmau
També dit cal Dalmau Vell. És al passatge de la Font Vella. Amb els adjectius, se la distingeix de
cal Dalmau, que és allí a la vora.
Antonet, ca l’, i cal Jaume Antonet
La primera és al carrer de la Saltadora. Abans, tenia un altre nom: cal Sabata. L’altra és al carrer
Major.
Antonet, la font de l’
És bastant abundant, a la partida de la Codina, en un sector de la Garriga conegut com del Jaume
Antonet.
Antoni
Vegeu Sant A.
Antònia
Vegeu Cases, Maria A., Mestrica, “Otxo”.
Antonieta, cal Josep, i cal Pere Antonieta
La primera és al carrer de la Saltadora i ara se li diu amb preferència ca la “Inès” del Boli, però
també se la coneix per cal Religiós i per cal Ventura de la Pepa. L’altra és al carrer del Loreto; també
se la coneix per cal Xamon.
Antuixans, els
“los avelanes dels Entoixans” (Val. 1611, 76v).
S’adopta l’ortogafia del DCVB, on s’ha trobat la paraula, anotada com a nom comú, definida com
a “ribassos i vores ermes per a pasturar-hi el bestiar”. Josep Sànchez Adell, “Toponímia del Castelló
medieval”, Societat d’Onomàstica. Butlletí interior, XLVIII, I, gener 1992, pàg. 24, diu que “A l’entorn
immediat de la vila, per la part de fora dels murs, se li dóna el nom genèric d’antuxans (del llatí ante
ostium)”. L’etimologia coincideix amb la del DCVB, anteostianu com a equivalent a “situat davant
un portal”.
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Apotecari, el racó de l’
Hi ha record del nom, i una certa idea vaga que també hi havia hagut ca l’Apotecari, però cap dels
consultats no n’ha pogut concretar res. Interrog. 1803 diu que a la vila hi havia “un potacari”, sense
dir ni qui era ni on residia.
“Aquel”, ca l’
Sense cap pista que permeti d’intuir què va originar el renom, ens decantem a pensar que correspon al demostratiu castellà. La casa és al carrer Major. També es parla de cal Josep “Aquel” i de cal
Vell per designar la mateixa casa. Se l’havia coneguda igualment per cal Caranya.
‑“J[ose]ph Batiste dit Aquel” (Comptes 1755, fulls que semblen del segle xix); “Jose Batiste (a)
Aquel” (Deutes 1847); “D. José Bautista, Aquel” (Amill. 1862, núm. 35).
Aragó, d’
“Pere Domenech dit de Arago” (MN 1585); “Petri Domenech dicti de Arago” (Capb. 1589).
Aragonès
Bapt. 1706 testimonia el baptisme de Maria Aragonès Domènec el 1748. A la llibreta de confessants de 1781, hi ha anotada una família al carrer de la Saltadora i una al carrer Major, amb sis
persones de conjunt que van complir. Toldrà 1990, pàg. 55, informa que, el 1854, una família duia
aquest cognom. El 1935, hi havia un sol propietari amb aquest nom (Toldrà 1994, pàg. 15). Padró
1975 l’anota tres cops.
‑“Joan Aragones” (ComPas. xvii, any 1689); “Jaume Aragonés, Cirurgiá” (ComPas. xvii); “Roque
Aragones labrador” (Escrip. xviii, notari Salvador Alba Molins, Ulldemolins, 16.6.1771).
Aragonès, lo pedrís
“lo Pedriç Araguones” (Val. 1457, 2r i Val. sd/d, 6v); “lo Pedriç Aragones” (Val. 1465, 4v i Val.
1474, 2r).
L’interpretem com un lloc d’anomenada. Devia designar un fragment particularitzat dels Pedrissos
anotats més endavant. L’específic potser era el cognom o el renom del propietari d’aquell bocí.
Aran
Figura sis vegades a Padró 1975. El 1935, hi havia dos propietaris d’aquest llinatge (Toldrà 1994,
pàg. 15). Segons la mateixa font (pàg. 65), Aran consta com el segon contribuent entre els quinze
principals de 1946.
Aran, ca l’
És al carrer de la Carnisseria.
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Aranya, l’
“José N. llamado l·aranya” (Escrip. xviii, Notari José Ma. Gras y Navarro, de Reus, 15.9.1840).
Arboç
El llinatge continua present a la vila. Perquè el 1781 van complir el precepte pasqual, es té notícia
d’una sola família, amb sis persones, al carrer de la Saltadora. Deutes 1847 informa que Ramon
Arbos es coneixia per Tertamut. Toldrà 1990, pàg. 55, afirma que tres famílies duien aquest cognom
el 1854. El 1935, el duien quatre propietaris (Toldrà 1994, pàg. 15). Padró 1975 inscriu Arbos dotze
vegades.
‑”Bernardus Arboç” (MN 1398); “Matheu Arbos serurgia” (DocMun. 1687); “Patronella Arbos”,
“Ramon Arbos” i “Maria Arbos” “Ignasi Arbos pastor” (ComPas. xvii, any 1689); “Miguel Arbos
labrador” (Escrip. xviii, notari Valentin Enriquez, 8.5.1783).
Arboçar, el camí de l’
Arrenca del de Prades, allà a les creus Velles, al cap de molt poc d’haver sortit de la vila, i se’n
va cap a l’est, passa per la font Vella i continua cap als Torrents; quan es bifurca, un braç va fins a
l’Arboçar i l’altre condueix cap en altres bandes.
‑”in parte vocata lo torrent de la Font affrontat cum via qua itur als Arbosars” (Capb. 1558); “1564.
7 mars. Ques lo que volen fer del cami vehinal que va de la Font Vella al herbosar es determinat que
vagin fitadós” (Estella 1881, pàg. 33).
Arboçar, l’
És una partida de terra a la banda de sol ixent de la vila, entre les Sarroges i els Majorals, una
partida amb la qual alguns pagesos confonen l’Arboçar, o si més no una part de l’Arboçar; i confrontant també amb els Torrents i els Rastors. Hi ha ametllers, avellaners i terres ermes, sense record
d’haver-hi vist arboços. L’ortografia dels documents és amb ç-c al segle xv; al xvi, hi ha alternança
de ç-c amb s i ss, i també s’ha vist un cop el plural sense la r de l’última síl·laba. Només es dóna
una mostra de la gran quantitat de vegades que el nom figura en els documents.
‑”dita al Arboçar” (MN 1422); “la vinya del Arbocar” (Val. 1457, 3r, Val. sd/c, 3r i Val. 1563, 29v);
“lo tros del Arbosar” (Val. sd/a, 1r); “la vinya del Arbossar” (Val. 1577, 5r); “la vinya dels Arbosas”
(Val. 1583, 80r); “lo tros dels Arbosas y Llirigargols” (Val. 1611, 73v); “partita dels Arbosars [...] cum
itinere tendente a las Sarrojas” (MN 1711).
Arbolí, d’
“P. de Arboli” (MN 1286).
Arbonès
Toldrà 1990, pàg. 34, informa que Ramon Arbonès era espardenyer el 1850-1900.
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Arçons, ca l’
És al carrer de Santa Magdalena. Es diu que el renom es va atribuir a un rebesavi d’aquesta casa
perquè, en ocasió d’unes festes, es va disfressar amb un guarniment d’animal, potser un collar o
un albardó; l’arçó era una fusta que en sortia per passar-hi la soga per a lligar. Llopis, pàg. 62, diu
que a Albarca aquest renom havia correspost a Josep Espasa, i que expressava un caràcter espinós,
feréstec. Segurament pensant en l’arç, ple de punxes.
Arçons, el collet de l’
És a poc més de cinc minuts a ponent de la vila, una mica enllà de l’oliver Gros i del camí Vell
de Sant Antoni, que arrenca del camí dels Canyemassos, que és el que també condueix al molí de
l’Espasa. Algú també li diu el collet Blanc. El nom designa un espai no gens determinat, sense una
depressió que es pugui qualificar de coll; el genèric es deu referir al tossalet que hi ha al nord del
camí. El nom actual —modern— no s’ha trobat documentat; potser va desplaçar la denominació antiga, que sembla que havia estat el tossal de na Balaguera de què parlen els documents. Es comenta
que hi havia hagut un forn de guix.
Arçons, el pati de l’
És al carrer de l’Hostal.
Arçons, l’albereda de l’
L’Albereda (a vegades sembla que diguin “l’Aureta”, i sempre es diu Aubareda), i una font que hi
raja, són a la vora del riu de Prades, allà on aquest riu es troba amb el riuet del Teix. És un indret
poblat de vegetació de ribera: freixes, aubins, xops i també algunes carrasques i alzines a la part
dels Obacs.
Ardèvol
‑”Jacobus Ardevol, rector d·Albarca” (MN 1500); “Matheu Ardevol del mas” i “Tecla Ardevola”
(ComPas. xvii, any 1688).
Arena, la cova de l’
Encara que no l’hagués anotada Perea, deu correspondre al terme de la Morera perquè és a la vora
esquerra del riu de Montsant, més avall de l’aiguabarreig d’aquell riu amb el barranc dels Pèlecs,
vora el barranc de la Falconera. És una cavitat bastant gran i baixa de sostre. S’inunda cada vegada
que el riu experimenta una crescuda i per això s’hi acumula arena.
Arenals, els
És una partida de terra a la vora esquerra del riu de Prades, aigües avall del pont de la carretera
de Lleida, confrontant amb el Quadrell, els Blanquers, els Marges i les Pedrisses. A l’altra banda del
riu, té els Solans i l’Albereda del Petit. Es parla sovint dels Arenals del Mingo, un fragment particularitzat de la partida, situat sota les Pedrisses, vora el riu. Durant la guerra de 1936-1939 aquesta
hisenda va ésser col·lectivitzada, s’hi va fer arribar l’electricitat, s’hi va fer un pou i se la va posar
en producció. Ara, és un erm.
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‑“alo de la Arenal” (Val. 1457, 45r); “lo malol dels Arenals” (Val. 1474, 5v); “lo Arenal afronte ab
lo rju” (Val. sd/a, 11r i Val. 1563, 26r); “partita nominata los Arenals [...] cum vicho dels Solans qui
dictur lo pas dels codrells” (MN 1530); “lo tros del Arenal” (Val. 1611, 84r); “partida de Ulldemolins
dita los Arenals [...] a sol ixent ab lo cami dels Solans, y a migdia ab lo riu” (MN 1711).

Argela, l’
Se’n parla poc. És un sector petit, potser només una feixa o dues, a la vora esquerra del riu de
Prades, entre els Quadrells i la Franquesa, sota els Blanquers. Diuen que és terra calissa, terra de
paraire, com la dels Blanquers.

Argamassa, la cova de l’
No s’explica cap història destinada a justificar el nom. La cova és a la vora esquerra del riu de
Montsant, encarada cap en aquest riu, entre el riu i el camí que baixa per Fraguerau. Des del camí
no se la veu perquè queda sota seu. La malesa la dissimula encara més. És una balma bastant gran,
amb el sostre bastant alt, tancada amb una paret de pedra i argamassa, cosa que dóna a entendre
que havia servit de corral. Davant de la cova, hi ha un cinglet en el qual s’endevinen quatre grupets
de pedres enganxades amb argamassa, com si fossin romanalles d’una construcció que ningú no
sap què havia estat. Però això no és a la cova, sinó davant seu. No es creu que la petita presència
d’aquell material de construcció, que es troba en molts altres llocs, hagués originat el nom de la cova.
A cosa de 50 m de la cavitat, el barranc dels Pèlecs s’ajunta amb el riu. Guia, pàg. 651, no en dóna
detalls, però la situa correctament, d’acord amb el que diuen els bons coneixedors d’Ulldemolins.
És, doncs, al terme d’aquesta vila. En canvi, a Mapa, tant a l’edició de 1968 com a la de 1988, se la
veu traslladada al vessant dret del barranc dels Pèlecs —que correspon al terme de la Morera—, per
probable confusió amb la cova del Fenàs, ara també dita cova Fumada, que aquell mapa indica una
mica més vessant amunt, a l’altra banda del barranc. Aquesta irregularitat cartogràfica devia influir
Perea, que incorpora el nom al terme veí i dóna, de la cova, una descripció que no li correspon. En
llocs així, tan lluny de poblat i tan poc transitats per la gent del país, perquè cap feina no els hi crida,
no és estrany que es produeixin aquestes desviacions.

Argela, l’
‑”vocata la Argela” (MN 1398); “la sort del noguer ab la Argela” (Val. 1465, 16r); “lo tros de la
Argella” (Val. sd/a, 14v); “la parada del troç de la Argela de cap a cap” (MN 1530); “la Argela partida
de les Comes” (Inven. xvii); “en lo terme de Ulldemolins a la partida de les Argeles dita la Argela”
(MN 1711); “Argela” (Amill. 1862, 103).

‑”Lo vestiar d·en Joan Angles esta mal, se acorda que·l vestia vage per lo puesto dit la Argamasa”
(Acord de la universitat, 15.1.1571, Estella 1881, pàg. 35).

Arnaldic, la cova de n’
“la quova de n·Arnaldich” (Val. 1457, 7v); “lo troç de la quova de n·Arnaldich a la Guarjgua” (Val.
sd/c, 15r).

Argany
‑“Fransesch Argany del Raco” (Llev. 1618, 26v); “Juan Argajn” (Consells 1624, 11.11.1629); “Paula
Argany viuda” (ComPas. xvii, any 1689).
Perquè van complir el precepte pasqual, se sap que el 1781 hi havia una família al carrer Major
i una al Sòl de la Vila, amb quatre persones de conjunt. Segons Toldrà 1994, pàg. 15 i 67, el 1935
i el 1946 hi havia dos propietaris d’aquest cognom. Ha estat un cognom molt abundant a Albarca
(Llopis, pàg. 63).
Argaria
“Paula Argaria viuda”, “Joan Argaria pastor” i “Brigida Argaria” (ComPas. xvii, any 1688 i 1689).
Potser seria més encertat ortografiar Argueria. La lletra inicial de les dues últimes anotacions,
extretes del document de 1689, fa de mal llegir: es pot confondre amb una U.

No podem determinar si cap de les anotacions es refereix a la partida de terra de l’entrada anterior
o si totes corresponen al sector que amb aquest nom es designava per allà a les Comes, segons un
dels documents, i que ara es desconeix.
Argilagar, l’
“l·argilagar que ere de·n Ramonich” (Val. 1457, 47r).
Se’l considera un lloc d’anomenada per falta d’informació que pogués permetre de classificar el
nom entre els designadors d’una partida de terra.
Argueria
Vegeu Argaria.

Antigament, Arnaldic corresponia tant a un nom de família com a un nom de fonts. Fa l’efecte que
amb el nom de la cova es designava una partida de terra.
Arnau
‑”ab oriente in pariliata Bernardi de Gariram Arnaldi et in via qua transit per Stoperium (?)” (Carta
de població dels habitants d’Ulldemolins, Tortosa, 31.1.1166. Cartas, doc. núm. 128).
Quan Lladonosa, pàg. 36, anomena Arnau d’Ulldemolins com “de la nissaga dels repobladors”, perquè consta amb el càrrec de jurat en un privilegi reial de 1365, potser es refereix, com a repoblador,
a aquest que se cita el 1166. Amb “Stoperium” es devien referir a l’Estepar.
Arques, d’
Ramon d’Arques surt com a propietari de les cadolles del Comte en el curs de l’últim terç del
segle xv.
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Arreat, ca l’
Al carrer del Sòl de la Vila. Es comenta que el renom pot procedir de ‘portar arreus, anar adornat,
guarnit’. També que ‘estar arreat’ o ‘arriat’ es diu per indicar una bona posició econòmica. Però
sembla que són deduccions de persones que coneixen el significat de les paraules, més que no pas
que correspongui a una etimologia popular.

Atxapanet, ca l’
Al carrer del Sòl de la Vila. També se la coneix per ca l’Estivill.

Arruïno, el mas de l’
Interpretem que Arruïno era un renom. No s’ha trobat la paraula en cap escrit; Llopis (pàg. 67 i 68)
tampoc no en dóna cap referència escrita. És una partida de terra del terme d’Albarca. Hi ha propietaris d’Ulldemolins, que també la coneixen pels Masos i pel mas del Belart. És en una fondalada
en la qual es poden veure les ruïnes d’alguns edificis. És al sud de les Sarroges; cap a sol ixent, es
trobarien els Colls i el mas de l’Argany. També confronta amb els Plans, les Mates, les Solsiades i les
Comes. Es comenta que aquelles terres són les últimes que van pagar delme al monestir d’Escaladei.

Aumaca, ca la Rosa
N’hi ha un record tan esfumat, que és quasi esvaït del tot. Una localització de la casa no ha estat
possible.

Artiga, l’
‑”la meytat de la Artiga” (Val. 1474, 2v i Val. sd/c, 24v); “lo troç de la Artiga” (Val. sd/b, 24v); “in
parte dictam la Artiga” (MN 1500); “lo tros de la Ertjga” (Val. 1563, 11v i 17v); “lo troç de la Ertjgua
affte. ab lo rju” (Val. 1577, 11r); “lo tros de la Artiga” (Val. 1611, 75v).

Avelino, la font de l’
És al sud de la pista de les ermites quan és pròxima a arribar a la de Sant Antoni. Hi ha una basseta de terra que, en època de bona saó, no és capaç de contenir l’aigua i la deixa escapar cap al camí.

Artigues
“Mariano Artigas” (ComPas. xvii, any 1689).

Aubac, Aubacs, Aubagues, Aubaguetes, Aubar, Aubarca, Aubarquí, Aubereda, Aubes
Vegeu Obac, Obacs, Obagues, Obaguetes, Albar, Albarca, Albarquí, Albereda, Albes.

Avelino, ca l’
Podria ésser una masculinització d’Avel·lina. Aquesta transformació l’ha convertit en un renom. La
casa és al carrer de la Creu. També en diuen ca la Teresa Gaspana.

Avellaner, la font de l’
“situatum in termino de Albarcha in partita nominata la font del Avellaner” (MN 1530).
Hi devia haver algun propietari d’Ulldemolins encara que la partida fos en territori d’Albarca.

Astors
Vegeu Rastors.
Atans, l’
‑”la Tanç” (Val. 1457, 11r); “la vjla per la vjnya de la Obaga que ere d·en Pedrol que·s te ab lo cami
de la Tanç” (Val. 1465, 35r); “la mitat de la Tanç” (Val. sd/b, 15v); “lo troç del Atanç” (Val. 1535,
29v); “lo tros del Atans” (Val. 1563, 85r); “lo troset del Atants” (Val. 1583, 23v).
Segons DECat, vol. I, 471/b-17 i 472/a-4, la paraula designa un corral atansat en una penya. Sembla
que en aquest cas se la utilitzava per distingir una partida de terra.
Atxapan, ca l’
Al carrer de la Creu. Aquesta manera de pronunciar-ho que hem anotat no es correspon exactament amb la forma escrita copiada més avall. Podria ésser que a aquest renom se li hagués afegit la
lletra inicial tal com passa amb Campament > Acampament.
“José Estivill (a) Chapan” (Deutes 1847).
Atxapan, el pou de l’
És en un sector conegut per la Garriga de l’Atxapan, cap al Colom i les Salvanes, vora el pas de
carro del Bou i dels Pescaters.

avenc
Vegeu Colldemònecs, Montlleó, Vent.
Avencs, els
“lo tros de Coma de Pampa als Avenchs” (Val. 1529, 29v).
Segurament que més que una partida de terra devia ésser un lloc d’anomenada. Cap en aquella
banda del terme, a les Comes, hi ha diversos caus —extensos i complexos— en els quals s’amaguen
sobretot guineus, però no n’hi ha cap que tingui un nom particularitzat, ni que es conegui per avenc,
sinó per cau.
Avi, ca l’, i ca la Maria de l’Avi
Al Sòl de la Vila, entre una casa de cal Miquelàs i una de cal Marramau. Hi ha record d’haverhi vist viure la Maria de l’Avi, una persona que va donar nom a una altra casa coneguda per ca
l’Agustinet Carboner.
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avinguda
Vegeu Verge de Montserrat.
bac
Vegeu *Torre.
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Baià
‑”Toni Juan Bayá” (Consells 1624, 22.7.1625); “Joan Bayá Martí” (Bapt. 1706, any 1737); Joseph Baÿà labrador ÿ Maria Theresa Baÿa y Macip” (Escrip. xviii, notari Salvador Alba y Molins,
11.5.1775).
Vegeu també Baia.

Badada, la cova
És a les Garrigues, al terme de Juncosa, coneguda de la gent d’Ulldemolins, que tenen terres per
aquell rodal. El nom li ve, sens dubte, d’un clivell que té la balma. Dóna nom a una partida de terme.
Algunes terres a les quals la cova dóna nom deuen correspondre a Ulldemolins, per allà al Colom.
El document de 1535 ja diu que és a “la partió del terme”.

Baix, el molí de
‑“al moli de Baix” (Val. 1611, 144v); “la caseta dels perayres afronte [...] ab lo cami del moli de Baix
[...] ab la sequia que va la aygua al moli de Baix” (MN 1682).
Potser havia estat un dels que hi havia hagut al riu de Vilanova.

‑“la cova Badada” (Val. sd/a, 4r); “les quoves de la Guariga y terra quampa afronte en la sera de
Qova Badada ab la partio del terme y al quol del sol de coma Pregona ab en Pere Angles a part
solana y ab lo qami de Leyda” (Val. 1535, 10v); “la cova Badada ab ses terres” (Val. 1577, 14v).

Baix, el portal de
“Els portals principals eren dos: el del Cap [...] i el de Baix” (Lladonosa, pàg. 51, referint-se al final
del segle xvi).

Baget
Isidro Baget va ésset batejat el 1706. Devia ésser un llinatge passatger perquè no se n’ha trobat
cap més notícia.

Devia ésser el mateix que també s’havia conegut per portal de l’Empedregat, de Lleida, del Riu i
del Sòl de la Vila. Probablement, també era el d’en Llaurador.

Baia
‑“Elisabet Baya”, “Paula Baia” i “Batiste Baya” (ComPas. xvii, any 1688 i 1689); “Joan Bapt[tist]e
Baya” (MN 1711); “Pere Baya” i “Joan Bat. Baÿa sindich” (Comptes 1755, any 1756 i 1808).

Baix de la Vila, el carrer
També se l’havia conegut i se’l torna a conèixer per carrer del Sòl de la Vila.
Calle Baja” (Amill 1862, 174).

El cognom s’utilitza junt amb el prenom Pere, fins al punt que sembla com si formessin una aglutinació: Perebaia. També es fa present, aglutinat amb Po: Pobaia. Toni Juan va assistir al consell general
del dia 11.11.1629. Bapt. 1706 anota Sebastià Baya batejat el 1710. Catorze persones, formant part de
dues famílies del carrer Della i d’una del carrer Major, van complir el precepte pasqual, el 1781. Segons
Toldrà 1990, pàg. 46, Pere Baya havia estat síndic procurador en 1801-1802. No figura a Padró 1975.
Segons Joan Coromines, Onomasticon Cataloniae, II, 310a, tant Baia, com Vea, com Baià o Beà, tant si
són paraules oxítones com paroxítones, formen part d’un conjunt d’origen segurament aràbic. A Ulldemolins, a més de Baia d’aquesta entrada, hem trobat Baià (que els documents —tardans— ortografien
amb y), el molí d’en Veà i Veia o Veià, que il·lustrem a les entrades corresponents.

baixest
Vegeu Nebot.
Bajoquetes, cal
La poca gent que se’n recorda diu que havia estat al carrer Major, entre cal Belart i cal Miquel Mut.
Balaguera
“uxor meam Balagera” (MN 1286).
Aquest llinatge, o potser nom de bateig, devia generar el nom de lloc de les entrades següents.

Baia, cal Pere
La casa és al carrer Major. Sempre se l’anomena amb el prenom, malgrat que no hi ha cap altra
casa que es designi amb el mateix cognom.

Balaguera, el camí, i la creu, i el tossal del Coll de na Balaguera
Vegeu *Coll de na B.

Baia, la font del
L’aigua que en surt es considera “molla”, però raja fresca i fa de bon beure. La font és a la vora
esquerra del riuet del Teix, a l’Obaga del Llurba, molt prop i a ponent del maset del Manon i del
camí d’Albarca.

Balaguera, el coll de na, i el collet de na, i el tossal de na Balaguera
‑”via pu[bli]ca qua itur al col de na Balagera e cum via pu[bli]ca qua itur a les Marges e cum tocal”
(MN 1398); “alo del col de na Balaguera” (Val. 1457, 6v); “alo del toçal de na Balagera damunt cami”
(Val. 1465, 8r); “lo tros del tosal de na Balagera” (Val. sd/a, 25r); “lo tros de la predenyera al col de

101

102

Onomàstica del terme municipal d’Ulldemolins

Onomàstica del terme municipal d’Ulldemolins

na Balagera” (Val. 1529, 24v); “loci in partita nominata lo coll de na Balaguera dictum los Fornasos
confronta cum vicho generali de Sent Antoni cum vicho molendinare de la villa” (MN 1530); “del
collet de na Balagera” (Val. 1563, 18r); “lo tros del coll de na Ballaguera terra de pa afronte ab lo
cami que va al molli de la vila” (Inven. xvii).

Balç, el camí del
“el camí de Lleida es refarà durant l’any 1572 [...] així com [...] el camí del Balç, l’any 1580” (Lladonosa, pàg. 51).
És l’única vegada que l’hem vist citat.

El document de 1530 deixa clar que amb el coll de na Balaguera es designava una partida de terra.
Coll i collet devien ésser equivalents a tossal i, doncs, tres apel·latius diferents per a designar el
mateix indret. Sembla fora de dubte que havien correspost al collet de l’Arçons actual, o sia el tossal
mesurat en 673 m d’altitud.

La diversitat de representacions gràfiques del cognom és tan nombrosa com la que ofereixen els
documents referents a Balç, nom de lloc.

Balç, el carrer del
El carrer no es comença a fer present fins al final del segle xvii. Durant l’últim quart del xviii,
hem vist que se’l feia equivalent a carrer Nou. Devia ésser quan el del Balç, que inicialment només
devia arribar fins al de les Eres, s’anava allargant en direcció a trobar el carrer de la Creu. ComPas.
xvii anota el carrer Nou o del Bals encara el 1783; el 1820, ja només parla del carrer del Balç. El
1781, hi vivien com a mínim setanta-quatre persones, que són les que van complir el precepte pasqual; constituïen disset famílies. Ara s’hi parla de vint cases —que tenen vint-i-sis noms—, un hort
i un corral. Amb aquesta quantitat de cases que tenen un nom, aquest carrer se situa al quint lloc
entre les vies públiques de la vila. Toldrà 1990, pàg. 17, afirma que hi havia vint-i-vuit veïns a mitjan
segle xix. Surt del pla de l’Església, cap al SO, i és continuat, fora vila, pel camí que condueix al
collet de l’Arçons i al molí de l’Espasa. Durant el període de la II República espanyola, se’l va retolar
d’Estanislau Figueres.

Balç, del
‑”En Johan Francoy del Balç” (Val. sd/d, 51v); “En Francoy del Balç” (Val. 1529, 29r); “uxor q. erat
honor. Joannis Domenech del Ballç” i “Joannis Domenech qº del Balçs” (Òbits 1528, any 1529); “1568.
Dbre. 9. En Pere Gomis del Bals” (Actes de sessions dels jurats. Estella 1881, pàg. 35).

‑”en Ulldemolins en lo carrer dels Bals” (MN 1682); “1651. Juliol 26. Vistos los dañs de la guerra
[...] s·és determinat que per hospital de ferits y del còlera si Déu nos volgués castigar ab semblants
mals estigan destinadas totes les cases del carrer del Bals” (Actes de sessions dels jurats. Estella
1881, pàg. 77); “Carrer Nou, o del Bals” (ComPas. xvii, any 1781).

Com a renom era locatiu. S’aplicava al llinatge Domènec, a partir del 1500; se n’han vist anotacions
múltiples.

Balç, les cadolles d’en
‑”entre la font de la Gleba y las cadolles d·en Balls” i “se anomena coll de Prat tota aquella collada
y baixada de serra que va discorrent de las codolles d·en Balls que són més enllà de la Gleva sobre
Fragarau” (Estella 1881, pàg. 21, referint-se a doc. dels anys 1332 i 1572).

Balç
‑”Bertomeu Bals” i “P. Desbals” (MN 1286); “Pere Bals” (Estella 1881, pàg. 13, referint-se a la donació de l’ermita de Montsant feta per la reina Sança d’Aragó el 1292); “en Franci Balç” (Val. sd/a,
21v); “uxor honors. Francicj Balçs” (Òbits 1528, any 1530); “En Franchs (Francesch ?) Bals” (Val.
1535, 72r); “Francesc Balls” (Fog. 1553); “la casa ere d·en Balcs” (Val. 1563, 48r).

Balç, el
‑”loco vocato el vals” (MN 1448); “lo troç del balç” (Val. 1457, 51v); “lo verger del Balç qu·es te ab
n·Amigo” (Val. sd/c, 9v); “un poch de fareginal deval lo Bals afronte ab lo quarero de les Marges”
(Val. 1535, 77v); “troset davall lo Balcs” i “lo corral al Bals” (Val. 1563, 68r i 82r); “1568. Dbre. 9. [...]
li deixesin creixe lo corral de devall lo Bals” (Actes de sessions dels jurats. Estella 1881, pàg. 35);
“vila de Ulldemolins in parte dicta lo Balç” (MN 1615); “en la era de dit Blanch que esta en la partida
dels Bals prop les cases de la vila de Ulldemolins” (MN 1711).
Ara no es parla del Balç, que es diu que era un bocinet de cingle amb una mica de timba, un
‘esbalç’, tal com ens l’han definit ara, cosa que li podria haver valgut el nom amb què es designava,
sobretot, un lloc amb un corral, un tros de terra, un freginal, un verger i, algun cop, una partida de
terra. A no ésser que el nom —igual com se’l va utilitzar per identificar unes cadolles i un mas que
s’anoten una mica més avall— li hagués deixat el vilatà que s’ha trobat inscrit entre els segles xiii i
xvi, cosa que tanmateix ens resistim a creure perquè totes les anotacions que s’han vist de la paraula Balç utilitzada per designar un lloc porten l’article definit i no pas el de tractament personal, d’en.

Que en aquestes descripcions del final del segle passat s’hagués escrit ‘Balls’ en lloc de ‘Bals’ no
ha d’estranyar. Les cadolles van prendre el nom del mas, que els era pròxim, de vora la font de la
Gleva —anotat a continuació. Era una manera de designar, amb el nom d’un propietari, les cadolles

Fondes actuals. Si no fos que la correspondència s’hagués d’establir a la inversa, és a dir: que el
mas hagués pres el nom de les cadolles —prescindint de la presència de l’article en de distinció
personal— perquè hi ha un balç entre la font de la Gleva i les cadolles, que per això queden “fondes”
i per això mateix l’aigua es “precipita tot formant una alta cascada”, segons Guia, pàg. 643. Vet ací
un dilema de resolució difícil, si no impossible, atesa la presència del cognom Balç i la presència
d’una timba que es podia haver conegut amb el nom comú coincident.
Balç, lo mas d’en
‑”lo mas d·en Bals” (Val. 1563, 11v, 13r i 77r i Val. 1618, 158v); “lo mas d·en Bals a la font de la
Gleva” (Val. 1577, 12v i Val. 1583, 12r).

103

104

Onomàstica del terme municipal d’Ulldemolins

Onomàstica del terme municipal d’Ulldemolins

Si no fos que hagués pres el nom de les cadolles veïnes referides a l’entrada anterior, el llinatge
Balç anotat més amunt va designar aquest mas, però no se sap si tenia cap relació amb el Balç
que va donar nom al carrer. El mas podia haver format part del lloc conegut per les Cases, que
s’anomenava per allà a la font de la Gleva; aquest mas i el que hem anotat amb el nom de mas de
la Font de la Gleva, segons un document de 1529, o sia, de la mateix època, potser eren dos masos
contigus, si no eren dos noms diferents de la mateixa casa.

Baraga [o Barraga], lo
‑”lo Baraga” (Val. 1457, 9v); “lo troç dell Baraga all Sola” (Val. sd/b, 19v); “lo Baragua a la coma
de Bromacer” (Val. sd/c, 18v); “la vinya del Baragua e pineda” (Val. sd/d, 1v); “lo pynar al Barragua
damunt y devall cami” (Val. 1577, 14v).

Balisén, lo mas d’en
Val. 1563, 11v. També s’ha trobat a Siurana, en una anotació de l’any 1231. J. Coromines, Onomasticon Cataloniae, II, 383b, 51 i següents, s.v. Bausén, l’argumenta com a llinatge d’origen germànic.
És present a Reus, passat a Bellissens per nom de partida, documentat des de 1320.
Balladora, la roca
És una massa de conglomerat molt arrodonida que hi ha damunt d’una balma que es coneix amb
el mateix nom. És a mà esquerra baixant pel camí que transita pel congost de Fraguerau, davant
d’allà on el racó de la Pastera fa cap al riu.
Ballester
“Ego Domenech Balester” (MN 1303); “? Balester” (MN 1422).
balma
Vegeu Sapo.
Baltasana, ca la
Al carrer de la Saltadora.
Baltasar
“Mestre Baltesar” (Val. 1563, 67r); “Pere Domenech dit Baltesar” (Val. 1611, 140v).
Per la primera d’aquestes anotacions, entenem que Baltasar correspon al nom de baptisme, el
negre dels Reis Mags. Però una cinquantena d’anys més tard s’havia convertit en un renom.
Banya-de-boc
“lo tros de Banya de Boch” (Val. 1563, 44v i Val. 1611, 93v).

L’Onomasticon Cataloniae, II, 354a, 12, anota “Barraga ant. (Xàtiva), V. Borró”. A Borró, quan dedica l’atenció a Barraga (III, 94b, 28-49) es refereix a un passatge de la Crònica de Jaume I, i assaja un
emparentament amb gual, del riu Cànyoles. També planteja una possibilitat de variant de barraca. I
conclou: “En tot cas res no trobo en àrab que s’acosti a Barraga i es pugui aplicar a la idea de ‘gual’
o ‘riuet’ o ‘lloc d’aigua’. DECat, vol. II, 130a, 57, conté comentaris extensos encaminats a emparentar
el significat de la paraula amb una idea de ‘brotet menut’.
Barba
“Guillermo Barba” (MN 1448); “En Gº Barba” (Val. 1474, 11v).
En els segle xv i xvi, amb aquest cognom es distingia un fragment dels Quarts. La quantitat de
propietats que es designaven amb el nom d’aquest propietari dóna a entendre que es tractava d’un
terratinent important.
Barba, la cova d’en
“la cova d·en Barba” (Val. 1474, 5v); “la cova d·en Barba a la Guarjgua” (Val. sd/c, 13r).

Barba, l’obac d’en
‑”la vinya del Segalar a l·obach d·en Barba” (Val. 1529, 33r); “la vinya y terra campa al obach d·en
Barba” (Val. 1583, 86v).
Barba, lo tros d’en
“les Marges que afronten ab lo troc d·en Barba” (Val. 1535, 76v).
Barbado
“Joan Barbado” (Val. 1563, 42r i Val. 1577, 33v i Val. 1583, 76v); “Joan Gasio alies Barbado” (Val. 1597, 16v).
Queda clar que el cognom també s’havia utilitzat com a renom.

Banyeta
“Jaume Toldra Banyeta” (Comptes 1755, fulls que semblen del segle xix).

Bàrbara
Vegeu Santa B.

Baptista
Vegeu Bessó, Mostela.

Barber
“Mariana Ivars Barbera” i “Maria Ivars Barber” (ComPas. xvii, any 1652).
Pensem que s’ha d’interpretar com un renom, generat per l’ofici. No l’hem vist escrit tanmateix
en cap altra ocasió.
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Barberà
Toldrà 1990, pàg. 55, informa que hi havia una família amb aquest cognom el 1854.
Barceló
“Barsalo” (MN 1500).
Barceló, el tros d’en, i la vinya d’en Barceló
‑”lo tros d·en Barsalo al rju de Monsant” (Val. sd/a, 20v); “lo tros d·en Barcelo al rju de Montsant”
(Val. 1563, 3v); “la vinya d·en Barcelo del rju de Vilanova” (Val. 1563, 5r); “la vinya d·en Barsalo”
(Val. 1583, 5r); “lo tros d·en Barselo” (Val. 1618, 152v).
Bargalló
Padró 1975 inscriu quatre habitants amb aquest cognom. Toldrà 1994, pàg. 15, afirma que el 1935
el duien tres propietaris. Bapt. 1706 anota Joan batejat el 1711.
Bargalló, cal
Al carrer del Loreto. També se’n diu cal Marc “Panderillo”.
Bargalló, la font del
És una font minúscula, a la part d’avall del camí que, arrencant —un cop s’ha passat per la vora de
la roca Balladora— del que segueix congost de Fraguerau enllà, porta al racó de la Pastera.
Baro
“Guillermus Baro” (MN 1422); “en Gº Baro” (Val. 1457, 51v); “Agusti Baro” (ComPas. xvii, any 1783).
J. Coromines estudia la paraula a Onomasticon Cataloniae, II, 339b, 33 i següents. En dedueix un
significat de ‘avall, a baix’ (a sota dels baixos de la ribera). També en parla com d’un antropònim
pallarès; que hagués experimentat trasllat cap a Ulldemolins no ha de fer estrany.
Baro, el barranc del
Cal Baro és a Vilanova de Prades. No estem segurs que sigui una afèresi d’”avaro”, amb pas de
labiodental a bilabial, sobretot després del comentari que acompanya l’entrada anterior. El barranc
és cap a la partió amb el terme de Vilanova i potser dintre d’aquell terme.
Barrada, la
El nom designa un pas estret entre dos cinglets, al camí de Lleida, abans de travessar la serra de
la Llena. Segons sembla, alguna vegada es tancava, es barrava. Segurament, com a defensa militar o
sanitària. Quan, el 18 de setembre de 1644, els jurats decideixen que “se han de fer portes a la serra
de la Llena” (Estella 1881, pàg. 71) es devien referir a aquest pas.
Barraga
Vegeu Baraga.
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barranc
Vegeu Baro, Comes, *Costa, Coveta de l’Amor, Enllosats, Fererona, Fontalba, *Font Nova, Gorgeres,
*Llaurador, Mines, Olla, Pagès, Purgatori, Rastors, Savina, *Teix, Xavo.
Barranc, lo
“lo Barranch” (Val. 1457, 2v; Val. 1611, 131r).
Si no designava una partida de terra, devia designar un lloc d’anomenada.
Barrera
‑“Marti Barrera” (Val. 1563, 32r i Val. 1577, 26v); “en Barrera” (Val. 1583, 25v); “Michael Barrera
spardenyer” (MN 1585).
Barretes, el pas de les
És un grau que permet de franquejar un cingle de la solana de Fraguerau i d’accedir a les puntes
Planes. El sender que hi condueix s’agafa travessant el riu abans d’arribar al racó de Sant Bartomeu.
El pas només és transitable quan hi ha instal·lades unes barres que hi ajuden.
Barrufet
‑”P. Barrufet” (MN 1286); “Bernat Barrufet” i “Petrus Barrufet” (MN 1422 i MN 1500); “na Guiamona
d·en Jaume Barufet” i “en Jaume Barufet” (Val. 1465, 1r i 14v); “En Johan Barufet” (Val. 1474, 11r);
“Jaume Baruffet” (Fog. 1496); “Lo pobill d·en Barufet” (Val. sd/b, 29v); “Petro Barruffet” i “Jacobus
Barruffet qº textor” (Òbits 1528, any 1530).
La casa d’Arnau Barrufet és una de les seixanta-dues de la vila, l’any 1403, segons l’escriptura del
sindicat de les muntanyes de Prades (Estella 1881, pàg. 17).
Barrull
Si bé la documentació vacil·la entre Barrull i Borrull, la pronunciació és generalment amb a. El
1781, dinou persones van combregar segons el precepte; formaven quatre famílies dues de les quals
al carrer Major, una al del Balç i una altra al de la Saltadora. Toldrà 1990, pàg. 55, l’ortografia amb
o —també a la pàg. 10— i afirma que hi havia tretze famílies d’aquest llinatge el 1854. El 1935, per
Toldrà 1994, pàg. 15, es té notícia de trenta-un propietaris. Per la mateixa font (pàg. 65) se sap que
Borrull figurava entre els quinze principals contribuents de 1946. Segons Padró 1975, Borrull és un
dels cognoms més abundants, amb cinquanta-quatre anotacions.
‑“Arnaldo Barrull” (MN 1398); “Bartholomeus Borrull” (MN 1585); “Jacinto Borrull” (MN 1682);
“Pere Borrull” i “Pere Josep Borrull” (ComPas. xvii, any 1688 i 1689); “Jaume Barrull” (MN 1711);
“Batiste Barull” (ComPas. xvii); “Sr. Regidor Joseph Borrull” i “Pere Joseph Barrull” (Comptes 1755,
anys 1755 i 1777).
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Barrull, cal
Al carrer de la Saltadora.

Baster, cal Joan
Al carrer Major.

Barrull, el bosc del
Al fragment de l’Obaga que es coneix per l’Obaga del Barrull. El bosc —no gaire gran— és famós
pels rovellons que s’hi troben. Hi passa el camí que puja al grau del Belart.

Batallons, cal
Una altra manera de designar ca l’“Aiguado”. El renom Batallons s’ha mantingut fins fa poc, aplicat

Barrull, el mas del, i la punta del Barrull
És una cabaneta, a les vinyes del Riu, entre la carretera de Vilanova i el riu de Prades. La punta
és un tossalet, poc transcendent, a la vora del mas del Barrull.
Barrullet, cal Joan
Al carrer de la Saltadora.

a un home de ca l’”Aiguado”. El molestava que se’l designés amb el renom i segurament que ignorava que aquella malnominació ja era molt antiga, segons es pot comprovar per l’entrada següent.
Batallons, lo comellar del
“lo comellar del Batallons affronte ab lo cami de Lleida” (Inven. xvi).
Batedora, la
És una era i un cobert on es posava la màquina de batre, ara en desús. En un cobert nou, hi ha
la màquina de triar avellanes. És al cantó est de la carretera de Reus, vora la pista dels Pigrossos.

“Fran[cis]co Borrull (a) Borrullet” (Deutes 1847).
Barsaló
Vegeu Barceló.
Bartomeu
Vegeu Sant B.
Bartomeu
“Adallach Bertomeu” (ComPas. xvii).
L’anotació és de 1820 i s’hi fa constar que era ermità de Sant Bartomeu. Potser no es tractava
doncs d’un cognom veritable, sinó de la manera de designar —com si fos un renom— la persona que
vivia a l’ermita de Sant Bartomeu; però no tenim elements per a afirmar-ho.
Bas
‑”Manuel Bas” (Fog. 1496); “En Bernat Bas” i “En Johan Bas” (Val. sd/a. 23v i 32v); “en Manuel
Bas” (Val. sd/c, 65v i Val. sd/d, 56r); “Bernardo Bas” (MN 1500 i Òbits 1528, 16.I.1530); “Joan Bas”
(Fog. 1553 i Val. 1563, 35r).
bassa
Vegeu *Bessó, *Casals, *Veia.
Bassa, la coma de la
“la coma de la bassa” (Val. 1457, 13r).
bassot
Vegeu Gris, Marian.

Batiste
Padró 1975 anota sis persones amb aquest cognom. Toldrà 1994, pàg. 15, afirma que corresponia a
sis propietaris, el 1935. Toldrà 1990, pàg. 55, informa que hi havia vuit famílies que el duien, el 1854,
el doble de les que van combregar del 1781, que reunien disset persones distribuïdes pel Sòl de la
Vila, el carrer Dellà i el Major. Interpretem que Caçador de 1618 era renom. Un altre sobrenom de
Josep havia estat “Aquel”. Hem vist també diverses anotacions de Batista, amb a final, a ComPas.
xvii, any 1689.
‑“Joan Batiste” (Val. 1583, 90v); “Miquel Batiste casador per la Gariga” (Llev. 1618, 4v); “Miquel Batiste” (Consells 1624, 29.6.1625); “Pere Batiste” (ComPas. xvii); “Jose Batiste (a) Aquel” (Deutes 1847).
Batlle-Ginerós
“Batiste Segria Batlle Gineros” (ComPas. XVII).
“Ginerós” devia ésser una transcripció fonètica de Generós i un qualificatiu de Batlle. El conjunt
—inseparable— era un renom.
Batllevell
“J[ose]ph Nebot Batlle Vell” (Comptes 1755, fulls que semblen del segle xix).
Bavós, cal
Al carrer del Solaçar.
Bayà
Vegeu Baia.
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Belart
Per confusió habitual de les líquides r/l, la pronunciació devia passar a Belart, procedent de Berart,
un cognom documentat entre els segle xv i xviii (Vegeu Berart). Bapt. 1706 anota Joan Belart
Amigó batejat el 1751 i, aquell mateix any, fa constar Berart. Toldrà 1990, pàg. 55, informa que hi
havia dotze famílies Belart el 1854. Segons Toldrà 1994, pàg. 15, el 1935, vint-i-un propietaris duien
aquest cognom. Padró 1975 dóna dotze persones censades d’aquest llinatge.
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Bellver, la coma d’en
“la coma d·en Belver” (MN 1448).
Devia ésser un fragment particularitzat de les Comes.
Bellver, lo camí del Mas d’en
Vegeu *Mas d’en B.

“Jaime Balart (a) Pobaya”, “Jose Belart Farruel” i “Pablo Balart (a) Pascual” (Deutes, 1847).
Belart, cal, i cal Jaume, i cal Pau Belart
La casa és al carrer Major, amb sortida pel darrere a la plaça Nova. Cal Jaume, al carrer de la
Saltadora. Cal Pau, al carrer de la Creu.

Bellvera, los torms de na
‑”lo mas que ere d·en Feyxes ab los torms de na Belvera” (Val. 1465, 4v); “lo mas de la Guarigua
que ere de Fexes a los torms de na Belvera” (Val. sd/c, 6v).
La segona anotació dóna a entendre que amb el nom es designava un bocí de territori.

Belart, el corral del, i el grau, el mas, la font, i l’obaga del Belart
L’antic corral de bestiar, espatllat, és una mica en amunt del vessant esquerre de la part alta del
riuet del Teix, un bocí apartat a ponent del camí d’Albarca, a l’obaga coneguda per l’Obaga del
Belart. Genera, pàg. 140, informa que, a l’entorn del corral, s’han trobat jaciments prehistòrics amb
utillatges de sílex. El grau —que s’anomena sovint— permet de pujar a Montsant a través del cingle
que hi ha entre el grau de la Mare de Déu i el de la Cova del Corb. A l’hivern, el pas hi resulta
arriscat a causa del glaç. El mas —només unes runes— és prop del de l’Arruïno, al terme d’Albarca
i propietat d’un terratinent d’Ulldemolins. Les terres que el rodegen en prenen el nom. L’anomena
Llopis, pàg. 73, amb testimoniatge documental de 1862. La font, abundant, continua rajant fins i tot
en èpoques de secada i l’aigua, que es reté en una bassa, dóna lloc a un hort. L’obaga és un fragment
de les Obagues. S’hi accedeix per un camí que deriva del d’Albarca quan passa per la font del Baia.
Bellaguarda
És un poble de les Garrigues, a cosa de disset quilòmetres a ponent de la vila, poc abans d’arribar
a la Granadella, al peu i a ponent dels vessants de la serra de la Llena. També se li diu la Pobla (o
la Pobleta) de la Granadella.
Bellver, de
“F. de Belver” (MN 1286); “A. de Belver” (MN 1398).
Aquest cognom va evolucionar cap a Vallvè i, finalment, Maibè que apareix al corral de Maibè.

Bena, la
“la Bena” (Val. 1457, 9v, Val. 1465, 11r i Val. 1474, 7v).
Devia designar una partida de terra. És un exemple que la paraula, si bé molt utilitzada als Pirineus (J.
Coromines, Entre dos llenguatges, II, 71, i novament a Onomasticon Cataloniae, II, 418a, 38, on confirma
que és un “orònim molt repetit en les zones inter- i sub-pirenaica”), també havia estat viva lluny d’aquella
serralada. Sabem de Benes a Cabra del Camp. Entre Rojalons i Rojals, al cantó de la Conca de Barberà
de les muntanyes de Prades, hi ha les Benes, on s’ha trobat constància d’activitat industrial en el període
eneolític (S. Vilaseca Anguera, Reus y su entorno en la prehistoria, Associació d’Estudis Reusencs, 1973,
pàg. 131). A Siurana, s’anomena la font de la Vena, que potser caldria ortografiar amb B inicial, si no fos
que allí el nom amb V estigués relacionat en el seu origen amb ‘via d’aigua’; no hem trobat el nom de la
font en cap document antic i quan apareix “de la Vena” és per designar un tros de terra. Un document
de 1243, relatiu a una venda de l’abadessa de Bonrepòs a l’arquebisbe Pere d’Albalat, parla de les Benes
a Alforja, on el mas de les Benes és anotat els segle xiv-xvi. Consta “les Benes, terme del dit castell
d’Alforja”, en el fogatjament de 1414, amb tres focs. Francesc Cortiella, Història d’Alforja, Alforja 1986,
pàg. 82, nota 20, pensa —en un comentari dubitatiu— que Bena pot significar ‘faixa’, referint-se a les
terres que envolten la vila, partint de la interpretació d’una llista de confessants de 1581. Més al sud, a
major distància dels Pirineus, a Pratdip, el llibre de les estimes de 1509 anota “lo troç a les Benes”.
Benavent
“Pau Benavent” (ComPas. xvii).

Bellver, el mas d’en
‑”sa part del mas d·en Belver y pinar al prat de l·Aguda afronte ab la Devesa” (Val. 1535, 8r); “la
mitat del mas d·en Bellver y capsades” (Val. 1583, 10r).

El 1781, al carrer del Balç, hi havia una sola família quatre persones de la qual —potser totes— van
complir el precepte pasqual.

No es pot posar en dubte que el mas i la coma eren per allí on encara es parla del corral de Maibè,
un testimoniatge nominatiu evolucionat. Contribueix a permetre d’afirmar-ho que el document de
1583 parli de les Capçades, que són al nord del corral.

Beneficiat, el pati del
“la casa y lo pasatge del coral a comprat del coral d·en Masip per a pasar al pati del Beneficiat”
(Val. 1625, 240r).
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Amb només aquesta informació, no es pot assegurar que fos un veritable topònim, ans potser només s’ha de prendre com la indicació que un clergue beneficiat de l’església era propietari d’un pati.

Bernardo, cal Mingo
Probable masculinització castellanitzant del nom de dona Bernarda que, al seu torn, era una feminització de Bernat. La casa és al carrer del Loreto.

Bepo, cal
Procedent de masculinització castellanitzant de Bepa, contracció de Josepa. La casa és al carrer
de la Saltadora.
Bepo, la solana del
Una hisenda a les Solanes, damunt de la carretera de Vilanova, al peu de la serra de la Llena. El
1948, el prehistoriador reusenc Salvador Vilaseca hi va fer troballes importants de martells miners
anomenats “massots”, unes eines del neolític, o de l’edat del bronze, que havien correspost a una
explotació minera metal·lúrgica, de coure (Salvador i Lluïsa Vilaseca, Una explotación minera prehistórica. Saragossa, 1957).
Beranger
“Pere Angles dit Berenger” (Val. 1618, 156r); “Pere Beringe” (Consells 1624, 2.2.1625 i 22.7.1625).
Les dues ortografies que ofereixen els document corresponien sens dubte al llinatge Beranger o Berangé, conegut com de procedència francesa, segons Francesc de B. Moll, Els llinatges catalans, pàg.
307. Bapt. 1706 inscriu Pau Berange, batejat el 1707. Tal com es veu, el cognom també s’utilitzava
com a renom, tal com passa en moltes altres ocasions.

Berart
‑”En Gabriell Berart” (Val. sd/a, 8v); “Gabriele Berart” (MN 1500); “testibus [...] et Gabriel Berart”
(Òbits 1528, 16.X.1529); “Gabriell Verart” (Fog. 1553); “Ga[briel] Berart” (Val. 1563, 17r i 68r); “Joan
Berart” (Val. 1535, 14v i Consells 1624, 2.2.1625 i 11.11.1629); “Isidro Berart” (Llev. 1618, 57v i MN
1682); “Pere Berart” i “Joan Berart” (Consells 1672, eren consellers el 6.9.1692); “Jaume Berart”,
“Francesch Berart”, “Pere Berart dit Pasqual” i “Maria Berarda” (ComPas. xvii, any 1688 i 1689);
“Joan Berart del Carrer Major” (Escrip. xviii, 19.2.1725); “Gaspa Berart clavari” (Comptes 1755, any
1760); “J[ose]ph Berart pages” (Escrip. xviii, notari Agustí Vendrell y Pinyol, Cornudella, 18.8.1787).
La documentació exhumada aporta sempre una t final, tret de la feminització de l’apunt del segle
xvii, amb d. Modernament, la paraula ha evolucionat cap a Belart. Hem vist el nom múltiples vegades a ComPas. xvii, any 1689. Bapt. 1706 fa constar que Teresa Berart Vilalta va ésser batejada el
1751. Aquell mateix any, també es va inscriure Joan Belart. Vint-i-nou persones de set famílies van
combregar, segons els preceptes, el 1781.
Bermon
Maria Bermon Mora consta batejada el 1726, a Bapt. 1706. És un llinatge que no hem trobat anotat
enlloc més.

Bernat
‑“Mestre Bernat ferrer” (Fog. 1553); “Francisco Bernat” (ComPas. xvii); “Joseph Bernat mancebo
labrador” (Escrip. xviii, notari Salvador Alba y Molins, 2.2.1758).
Toldrà 1990, pàg. 55, informa que només una família portava aquest cognom, el 1854. Setantatres anys abans, el duien —com a mínim— tres famílies amb catorze persones que són les que van
complir el precepte pasqual.
Bernat, cal
És al carrer de l’Hostal. El nom de la casa és una supervivència del cognom anotat a l’entrada
anterior.
Berodia
És un llinatge que només hem vist anotat a Bapt. 1706, quan van batejar Rafel, el 1707. Caldria
escriure Beròdia, si fos una paraula esdrúixola.
Bertran
‑”Joan Bertran” i “Berthomeu Bertran” (Fog. 1496); “Ga[briel] Bertran” (Val. sd/a, 15v i Val. 1563,
31r i 63r); “Bartolomeo Bertran” (MN 1500); “la vinya ague d·en Bertran de la Frau” (Val. 1563, 77r);
“los pubills Bertrans”, “Andreu Bertran” i “Pere Andreu alias Bertran” (Val. 1577, 26r, 89v i 90r);
“Pere Bertran” (Val. 1583, 87v i Escrip. xvii, capítols matrimonials, any 1586).
Fog. 1553 inscriu Andreu i els pubills de n’Andreu Bertran i, a més, Gabriel Beltran. En aquest últim
cas, entenem que es va llegir, o que l’amanuense va escriure, l en lloc de r. L’anotació de 1577 fa
veure que el cognom també s’havia utilitzat com a renom.
Besalú, de
“de Bisalduno”, “Nicolaus de Busuldu” i “Nicholau de Busulduno” (MN 1286).
Besora
“Obijt honor. Gabriel Besora donatus honor. Bartholomeus Tolra” (Òbits 1528, 1.V.1530).
ComPas. xvii, any 1783, anota Vicenta Besora, criada de cal Pàmies del carrer de la Saltadora. A
250 anys de distància, és de creure que la reaparició del cognom no és per continuïtat del llinatge.
Bessó
Fog. 1553 anota dos caps de casa que es diuen Joan. També el 1781 hi havia dues famílies, una
al carrer Major i una al de la Saltadora, els nou membres de les quals van complir els preceptes
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pasquals. Toldrà 1990, pàg. 55, explica que, el 1854, hi havia cinc famílies amb aquest cognom. El
1935, segons Toldrà 1994, pàg. 15, deu propietaris es deien Bessó. Padró 1975 l’inscriu dinou vegades. També Toldrà 1994, pàg. 65, afirma que els de cal Bessó figuren entre els quinze principals
contribuents de 1946. Pere Bessó era el renom de Ramon Porta, segons Deutes 1847.

Biel, cal
Afèresi de Gabriel. Al carrer de l’Hostal, al bocí que s’havia conegut per carrer del Solaçar. Ara, es
tendeix a dir-ne cal Quimet Carnisser.

‑“Gabriel Beso” (MN 1500); “Tecla Bessona muller de Pere Besso pages” (Escrip. xvii testament,
25.6.1572); “Joan Besso” i “Pere Besso” (Val. 1577, 25v i 86r); “Joannes Beço” (Capb. 1589); “Juan
Beso” i “Josep Beso” (Consells 1624, 22.7.1625 i 11.11.1629); “Pera Joseph Besso” (MN 1682); “Anna
Maria Bassona” (ComPas. xvii, any 1688); “Isidro Besso” (MN 1711); “Pere Bessó” (Comptes 1755,
any 1756); “Ramon Besso y Porta” (Escrip. xviii, notari Joseph Mas y Enriquez, 8.3.1819).

Biela, ca la Roseta
Al carrer del Loreto.
Biló
‑”Josèph Segriá nombrado Biló” (Escrip. xviii, notari Salvador Alba y Molins, 11.5.1775); “J[ose]ph
Segria Bilo” (Comptes 1755, fulls que semblen del segle xix).

Bessó, cal, i cal Baptista, cal Jaumet, cal Josep Baptista, i cal Pere Bessó
És al carrer Major. Cal Baptista, al carrer del Sòl de la Vila. Cal Jaumet també és al carrer Major i se
la coneix per cal “Toríbio”. Cal Josep Baptista és al carrer del Sòl de la Vila. És una casa independent
de cal Baptista Bessó. Els prenoms corresponen a dos germans que viuen en cases diferents. També
se la coneix per cal Josep de la Cisca. I cal Pere és al carrer de la Creu.

Deutes 1847 anota dues vegades José Segriá (a) Biló i els distingeix perquè a l’un li diu Biló
“Llarch” i a l’altre, Biló “Pastó”.

Bessó, el mas del
És a la vora dreta del riu de Prades, per allà a les cadolles, davant del racó de la Frau.

Bisbe, el
És un monòlit de conglomerat, a la vora esquerra del congost de Fraguerau, abans d’arribar a la
balma del Sapo.

Bessó, la bassa d’en
‑”1589. Junio 11. Se acorde que sent de la vila las basas de la Font d·en Casals i la basa d·en Baso
que se envovin” (Actas de sessions dels jurats. Estella 1881, pàg. 41).
Sembla que aquesta bassa del final del segle xvi no s’ha de relacionar ni amb el mas ni amb les
cadolles del Bessó.
Bessó, la sort del, i les cadolles, i les mines del Bessó
La sort és al sud de la vila, confrontant amb el carrer de Santa Magdalena. A les cadolles, s’hi solia
anar a pescar amb tremalls, i a banyar-se; són al riu de Prades, davant del mas. Les mines, de barita
i de plom, són unes perforacions fetes a poca distància d’allà on el barranc dels Enllosats s’ajunta
amb el riu de Prades, a la vora esquerra d’aquest riu i prop del terme veí de Vilanova i també del
d’Albarca; s’hi va treballar per última vegada entre els anys 1918 i 1923 (Toldrà 1994, pàg. 21). Hi
ha un altre intent d’explotació minera, per extreure coure, una mica més avall del mas; un dels pous
es va abandonar a causa d’inundacions amb aigua que s’hi filtrava des del riu.
Bèsties, el Josepet de les
No se li coneix casa amb aquest nom, perquè havia tingut diversos domicilis. Conduïa un ramat
d’ovelles i algunes vaques.
Bianya
Bapt. 1706 inscriu Caterina Biaña batejada el 1707. Devia ésser un llinatge passatger, que no hem
trobat anotat enlloc més.

Biló, cal
La casa és al carrer del Sòl de la Vila.

Bitlla, la
Lladonosa, pàg. 30, en parla com d’una roca singular del congost de Fraguerau; de fet, és a
Montsant, al terme de la Morera, en una carena del barranc del Vidalbar. La gent d’Ulldemolins que
coneix aquell sector en diu el Frare. Perea, núm. 805, parla de totes dues denominacions.
Bitxac, cal
Segons el nom d’un ocell petitet, blanc i negre, la presència del qual sembla que retrocedeix en
aquest terme. La casa és al carrer de la Carnisseria.
Blai, cal, i cal Joan Blai
Sembla que corresponia a un llinatge que tanmateix no s’ha trobat anotat en cap document. En
cap ocasió, no hem sentit que anés precedit de l’article de distinció personal. Que hi hagi Blai precedit d’un nom de fonts, com es veu a l’entrada següent, fa pensar en Blai tret d’un cognom (que
tanmateix no hem vist anotat enlloc) o d’un renom (que és tal com preferim interpretar-lo), i no pas
tret d’un nom de baptisme. La casa és al carrer de la Saltadora. També se’n parla al carrer Major, per
equivalència de cal Senyor “Mariano”. Cal Joan és al carrer de la Carnisseria.
Blai, el camí del Roser del
Vegeu *Roser del B.
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Blai, el carreró del, i el portal del Blai
El carreró havia estat la Costereta. El portal —del qual no s’ha trobat cap notícia escrita— és allà
on hi fa cap la Costereta i on el carrer de l’Hostal es trobava amb el del Solaçar. Era un portal privat.
Donava accés a la sort del Blai i a la d’algun altre propietari. Només recentment s’ha obert un pas
pel capdamunt dels Clots, que baixa a les Olletes i s’enfila a Fontalba i les Obagues. També se’l
coneix per portal del Roser.

Blanch sastre” (Val. sd/c, 1r i 6r); “Johan Blanch teyxidor de li” (Escrip. xvii, testament, 16.5.1515);
“lo pobyl d·en Matheu Blanch” i “d·en Francesch Blanch” (Val. 1529, 3r i 39r); “Joseph Blanch fuster”
(Llev. 1618, 9v); “Fran[ses]ch Blanch lo sabate d·en Porta”, “Tonj Blanch” i “Pere Blanch” (Consells
1624, 2.2.1625 i 11.11.1629); “Madalena Blanca” (ComPas. xvii, any 1688); Joseph Blanch” (MN
1682 i MN 1711).

“de un lado con el callejón del Blay” (Escriptura de 1851, notari Joan B. Capdevila i Veà, de Cornudella).
Blai, la cova del, i les crestes del Blai
La cova és una balma, al cantó de migdia de la carretera de Lleida, a uns cinc minuts enllà de les
crestes, que són una successió lineal de nord a sud de cap a una dotzena de tormos de conglomerat,
quasi tots d’unes dimensions considerables, a la serra de la Llena, de cara al riu de Montsant, quasi
davant per davant d’allà on hi fa cap el riuet del Teix. Per entremig de dos d’aquests enormes pilars,
la carretera es va obrir pas a barrinades, cap al nord, per travessar la serra i penetrar a les Garrigues.
Blanc
Havia estat molt abundant, testimoniat des del segle xiv. Fog. 1496 inscriu set caps de casa d’aquest
llinatge, i Fog. 1553 n’anota tres. El 1529, Pere era de Sòl de Vila. El teixidor mestre Blanc havia estat majoral de Sant Antoni, el 1563 (Lladonosa, 46). Josep és anotat com a escultor el 1618 i novament —potser
un fill seu— el 1689. Toni va ésser elegit baciner dels pobres vergonyants el 29.6.1625. El 29 de setembre
de 1647 (Actes del consell de jurats. Estella 1881, pàg. 74) Josep va ésser nomenat síndic per anar a
Cervera a prestar jurament de fidelitat a Sa Majestat Cristianíssima “en mà i poder del senyor regent”, en
confirmació que Ulldemolins acceptava la derrota en la guerra dels Segadors, que encara havia de durar
uns quants anys més. El 1650, també “Josephus, faber lignarius”, pren part en la creació d’un censal a
favor de l’altar de les Ànimes (document a l’AHAT). Un altre Josep figura com conseller el 1692. El 1717,
novament Josep és presentat com escultor en un procés relacionat amb la reclamació d’un dot. Pere Blanc
feia miracles; Estella 1881, pàg. 7 i 8, informa que va néixer a Ulldemolins el 22 d’abril de 1619, va obtenir
un benefici fundat sota la invocació de sant Francesc a l’església de Cornudella i, després, la rectoria
dels Omells de Na Gaia, on va morir “de malaltia corporal y de edat de 60 añs” (una edat que no lliga
prou bé amb les dates de baptisme i defunció), el dia 6 de novembre de 1676. Aporta, a més, una relació
detallada de trenta-nou miracles que se li van atribuir, el primer dels quals va ésser trobar el seu cos incorrupte quan es van iniciar les obres d’ampliació del temple dels Omells. El cognom ha quedat aglutinat
a cal Pereblanc. El 1781, una sola família de tres persones, del carrer Major, va combregar segons els
preceptes. Toldrà 1990, pàg. 55, informa que hi havia dues famílies d’aquest llinatge, el 1854. El 1935, hi
corresponien dos propietaris (Toldrà 1994, pàg. 15). Segons la mateixa font (pàg. 65), Blanch figura entre
els quinze principals contribuents de 1946. Padró 1975 anota Blanch set vegades.
‑”Anthonjo Blanch” (MN 1398); “Johanes Blanch” (MN 1422); “Bernardus Blanch” i “Petrus Blanch”
(MN 1448); “Jaume Blanch” (Val. 1457, 5v); “na G[uiam]ona d·en Johan Blanch” (Val. 1465, 1v); “En
Bertomeu Blanch” i “los pobills d·en Blanch” (Val. sd/a, 19v i 36r); “na Blanqua viuda” i “en Pere

Blanc, cal
N’hi ha dues amb aquest nom. La més antiga és dintre el poble, a la plaça Nova. L’altra, apareguda
a la dècada dels quarantes, és al carrer de la Carretera.
Blanc, el coll del Mas d’en
Vegeu *Mas d’en B.
Blanc, el coll[et]
Una partida de terra, amb un clap que blanqueja, a llevant i a cosa d’un quilòmetre i mig de la vila,
cap a les Sarroges, a l’ENE del tossal que va donar nom a la partida dels Pigrossos. Hi ha un capdamunt de pujada que fa arribar fins cap a 750 m d’altura i que fa entrar als Plans. Hi passa el camí de
Prades. Hi abunda el guix amb una gran quantitat de nòduls de sílex, un material que va generar el
nom de la partida veïna coneguda per les Pedrenyeres. Coll més aviat amb el sentit d’elevació, tossal,
referint-se a l’antic Puig Gros veí, que també es veu designat per tossal del Coll Blanc, a l’anotació
última, de 1625, amb una figura literària que entenem que és tautològica.
‑”alo del col blanch” (Val. 1457, 15r); “lo troç dell coll blanch davall lo camj del mas d·en Abello”
(Val. sd/b, 27r); “lo troç del quol blanch dela e deça a la part damunt fins al toçal” (Val. sd/c, 19r);
“lo tros dela lo col blanch” (Val. 1529, 29v); “dela lo Coll Blanch” (Val. 1563, 46r); “lo tosal del Coll
Blanch” (Val. 1625, 252v).
Blanc, el mas d’en
Es parla del mas d’en Blanc per designar una partida de les Garrigues, corresponent al terme de
la Pobla, amb olivers i ametllers, amb propietaris majoritàriament d’Ulldemolins. Segons l’acta del
consell de jurats del 9 de març de 1642, es considerava una quadra alguns terratinents de la qual
“no paguen los talls que aporten ditas terras” (Estella 1881, pàg. 68).
“sa part del mas d·en Blanch” (Val. 1535, 83r); “lo mas d·en Blanch garriga terme de la Pobla”
(Inven. xvii).
Blanc, la carrerada del Collet
Vegeu Collet B.
Blanc, la sort d’en
Terres amb avellaners, darrere de cal Blanc, al nord de la carretera de Lleida, i tocant-hi. Fins cap
als anys seixanta d’aquest segle, hi havia funcionat una bòbila.
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Blanc, lo molí d’en
‑”hun trocet damunt lo moli d·en Blanch del rju de Vjlanova” (Val. sd/c, 8v); “los avelanes afronten
en lo camy del moly d·en Blanch” (Val. 1529, 2v); “al molj d·en Blanch” (Val. 1563, 8r).

Bo, el molí del Ramon
També en diuen, senzillament, del Bo, sense el prenom. Havia estat un molí d’oli, accionat amb
tracció de sang. Sembla que allí mateix hi havia hagut una olla d’aiguardent. Era al tancat del Moliner, a la sortida de la vila pel camí de Cornudella. S’hi va extingir tota activitat bastant abans de
la revolta de 1936.

Blanco, cal
Hi podria haver hagut un cognom d’immigració a l’origen del nom d’aquesta casa del carrer de
l’Hostal, però no hem trobat ningú que en tingui constància. Més aviat deu procedir d’una masculinització acastellanada del prenom Blanca i, en aquest cas, el considerem un renom.
Blanquers, els
A uns deu minuts de la vila, pel camí de Juncosa, entre la Creueta i els Quadrells, en avall dels
Marges, confrontant amb la Franquesa, travessada per aquell camí. Comprèn unes quantes hisendes
amb una terra que blanqueja, coneguda per ‘terra de paraire’, adequada per a treure de la roba taques que no marxen ni amb sabó ni amb lleixiu. Se sap que per allí hi havia hagut edificis. Llaurant,
s’hi han trobat bocins de fonaments i alguna moneda, però això no és prou per a suposar que hi
hagués hagut blanquers. Estella 1881, pàg. 17 i 33, parla d’assaonadors i diu que es van establir durant els segles xv i xvi, i explica que es van instal·lar al torrent de la Font Nova, que suposem que
havia estat el que ara es diu barranc de l’Olla. En aquest mateix recull, hem anotat l’Adoberia, on es
veu l’adoberia “al pont” i “davall lo pont”, al segle xvi. Atesa la distància que separa els Blanquers
del barranc de l’Olla, que fa cap a riu just allí al Pont, desaparegut i substituït per la Palanca, tocant
al Molí, s’ha de pensar que eren llocs diferents. El nom de la partida sembla modern perquè no se
l’ha vist anotat abans de mitjan segle passat; el devia generar el color de la terra; no és tan probable
que procedís d’una hipotètica indústria de blanqueig de pells. S’explica que en anys de pesta hi havia
veïns que es refugiaven en aquest sector.
“dels Blanques” (Amill. 1862, 29).
Bo, Ramon
S’explica que, quan tancaven els portals, en època de la guerra dels Carlins, i que la guàrdia li donava l’alto i li preguntava qui era, ell deia que era el Ramon. I continuaven preguntant-li si era bo o
dolent, o sia, dels bons o dels altres, i ell responia que era el Bo. En tot cas —si això fos cert— havia
estat en una guerra anterior a les Carlines, segons restimonia el document que s’aporta.
‑“ahora Fran[cis]co Nebot y Toldra (a) Ramon Bo” Escrip. xviii, notari Salvador Alba Molins, Ulldemolins, 16.6.1771.
Bo, cal Ramon
Al carrer del Loreto. També se li diu ca l’“Isidro” i ca l’Isidret.
Bo, el “fondo” del Ramon
També se li diu de l’Isidret. És a les Sorts, allà on s’ha construït un poliesportiu.

Bo, el recer del Ramon
És al carrer de l’Hostal. A continuació del recer, començava el Solaçar.
Boada
Padró 1975 anota només una vegada aquest llinatge.
Bòbila, cal Joan Baptista de la
És a l’avinguda de la Mare de Déu de Montserrat.
Boc, la cova de[l]
‑”vocatum cova de Boch” (MN 1398); “in parte vocata cova de Boch” (MN 1422); “lo troç sobre la
cova dell Boch a la Garriga” (Val. sd/b, 5v); “la cova del Boch in partita nominata la Garriga” (MN
1530); “la cova del Boch a la Gariga” (Val. 1618, 217v).
Lladonosa, pàg. 35, parla d’una concòrdia datada el 23 de novembre de 1363 en la qual consta que
la cova del Boc s’hauria d’incloure dins la “quadra de Fraguerau”.
Bòfia, la
‑“la canal del Caregador y la Cornereda y la Bofya afronte ab la plana del Forn del Vydre” (Val.
1529, 39r); “la Bofja af[ront]e ab la plana del Forn del Vidre” (Val. 1563, 61r).
Es devia referir al que ara es coneix per l’avenc del Montllor, un forat d’uns 50 m al cingle de
conglomerat per aquella banda que indica el document. També per aquell sector s’ha descobert un
altre avenc que s’ha batejat com del Vent.
Boira, cal
És al carrer Major, cantonada al carrer de Sant Roc. Devia procedir d’un renom que no hem vist
escrit i del qual no es parla.
Boixos, el cingle dels
“damunt del cingle Gran o dels Boixos, que també es coneix per de la Creu” (Guia, pàg. 686).
Ara només es parla —i se’n parla molt poc— del cingle de la Creu, i no hi ha record que s’hagués
dit dels Boixos.
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Boli, cal, i ca la “Inès” del, i cal Ramon Boli
Devia ésser originàriament un renom que ara només serveix per a designar unes cases. La paraula
es coneix com a designadora d’un bocinet de fusta que servia per a subjectar la corda que aguantava
la portadora al bast. Permetia d’estrènyer o afluixar, com si fos un llaç escorredor. Diuen que el Boli
va ésser substituït per les ‘arnelles’. El DCVB anota aquest significat a l’entrada ‘bòlit’; la GEC només
parla de l’objecte usat en el joc de nois. La gent consultada assegura que a la vila els nois no havien
jugat mai al boli. La casa és al carrer del Loreto. Ca la “Inès” és al carrer de la Saltadora; s’havia
conegut per cal Josep Antonieta. Quan es parla de cal Ramon, és perquè hi va viure el Ramon Boli;
però la casa és dels Anglí, al carrer Major.

Bonet” i “Tonj Bonet” (Val. 1563, 36r i 43v); “Joan Bonet” i “la vyuda Boneta” (Val. 1577, 34r); “Jaume
Bonet” i “Bernat Bonet” (Val. 1583, 77r i 87v); “Joseph Bonet sperdenyerius” (MN 1615); “Pere Bonet
sastre” i “Jusep Bonet” i “Grabiel Bonet” (Consells 1624, 11.11.1629); “Mª Anna Boneta del Portal”
(ComPas. xvii, any 1652); “Magdalena i Mariana Boneta” (ibídem, any 1688).

Bonanat
‑”Gabriel Bonanat” (Fog. 1496); “Bonanat” (MN 1286); “Grabjel Bonanat” i “En Bonanat” (Val. sd/a,
7v i 9v); “Gabriel Bonanat qº” (Òbits 1528, 8.XI.1529); “Ga[briel] Bonanat” (Fog. 1553 i Val. 1563, 19v);
“lo pobill Bonanat” (Val. 1597, 13v).

Fog. 1553 anota Joan i Antoni. Hem vist “de la Costeta”, com a renom, a Llev. 1618, i “del Portal”,
una mica més tard. Segons Escrip. xviii, notari Fran[cis]cum Meyá et Lloses, Cornudella, 2.3.1753,
Magdalena Bonet et Viñes era “vidua relicta Raymundi Bonet Agla.” El 1781, dues famílies amb sis
persones de conjunt i dos homes més, que també es deien Bonet i feien de mossos, van combregar
segons els preceptes. Toldrà 1990, pàg. 55, anota només una família amb aquest cognom, el 1854.
Ara, no n’hi ha cap. El cognom ha estat abundant també a Albarca (Llopis, pàg. 75).
Bono
Només l’hem trobat a Fog. 1496, amb Mato com a prenom; es devia tractar d’un estranger.

Lladonosa, pàg. 46, informa que Guillem Bonanat, el 1563, era baciner d’església. El cognom ha
quedat per específic d’algun nom de lloc, però ha evolucionat cap a Boronat (a vegades també pronunciat Brunat) i en fem l’entrada corresponent amb aquesta ortografia.

Bonrepòs, el carrer de
És una denominació recent que recorda el monestir de monges cistercenques que hi va haver prop
d’Escaladei, entre el segle xiii i el xiv. És el que també hem anotat per carrer del Portalet.

Bonastre [de]
‑“de Bonastre” (MN 1286); “Andreas de Bonastre” (MN 1398); “Pascasium Bonastre” i “Jacobus Bonastre” (MN 1448); “Johan Bonastre farrer”, “Mestre Bernat Bonastre farrer” i “En Gabriell Bonastre”
(Val. sd/a, 9r, 24r i 33v); “Joannes Bonastre alias Pasqual” i “Michael Bonastre” (MN 1530); “Mestre
Bernat Bonastre ferrer” i “lo Morral que ere de Ga[briel] Bonastre” (Val. 1563, 7v i 74r); “Joan Bonastre sastre” (Val. 1577, 88v); “Gabriel Bonastre” (MN 1615); “los hereus de Isidro Bonastre” (Llev.
1618, 7r); “en Joan Pasqual allies Bonastre” (Escrip. xvii, doc. del 14.9.1548); “Isabel Anna Bonastra”
i “Magdalena Bonastra muller del Crestall” (ComPas. xvii, any 1688).

Boquer
Bapt. 1706 testimonia que Joan Boque va ésser batejat el 1729. El 1781, hi ha notícia d’una sola
família formada per sis persones, al Sòl de la Vila. Segons uns fulls que semblen del segle xix, Columbri s’aplicava a Josep per renom. Se sap que Baltasar Boquer era diaca a l’església parroquial, el
1801, que potser ell mateix o una persona homònima era espardenyer en alguna època de la segona
meitat del segle passat i que hi havia cinc famílies d’aquest llinatge el 1854, segons Toldrà 1990,
pàg. 34 i 55. El 1935, hi corresponien tres propietaris (Toldrà 1994, pàg. 15). Padró 1975 només anota
Boque una vegada. També ha estat un cognom freqüent a Albarca.

Amb aquest nom es designaven tres de les seixanta-dues cases de la vila de l’any 1403, segons
l’escriptura del sindicat de les muntanyes de Prades (Estella 1881, pàg. 17). Fog. 1496 anota Bernat,
Gabriel i Joan. Fog. 1553, també Gabriel i Mestre Joan. El 1557, per encàrrec de la universitat de la
vila, Joanot Bonastre va formar part del grup d’amollonadors de Montsant. I el 1563, mestre Joan
Bonastre, ferrer d’ofici, era clavari i botiguer del milanar, segons Lladonosa, 38 i 46. Val. 1563, 22v,
també anoten Joan com a sabater. El 1625 (Consells 1624) Grabiel [sic] va ésser elegit majoral de
Nostra Senyora del Llorito. El 1656, també Gabriel ja conreava avellaners i va pagar amb avellanes
alguna de les seves obligacions (Estella 1881, pàg. 81). Hem vist “lo Crestall”, com a renom, el 1618.
Malgrat que el cognom és profusament documentat al llarg de quatre segles, només l’hem trobat
adherit als genèrics Coma i Morral per a designar uns llocs. Com es veu supra, Bonastre també va
ésser un renom que es va aplicar al llinatge Pasqual.

‑“Gertrudis Boque” (ComPas. xvii); “carrec de Joseph Boque regido en lo any 1783” (Comptes
1755); “Josep Boquer” (Escrip. xvii, llibreta de rebuts de pensions, rebut del 13.11.1763).

Bonet
‑”En Bonet” i “En Antoni Bonet” (Val. sd/a, 33v i 38v); “Bonet fuster” (Val. 1535, 74v); “lo pubill

Borjassa, la
Al terme de Vilanova, amb aigua poc abundant, a una certa distància del d’Ulldemolins.

Borja, la
‑”trocium vocat la Borga confrontat cum via p[ubli]ca que vadit als Canemas” (MN 1448); “lo troç
de la Borga de les Marges que afronte ab lo camj” (Val. 1457, 50v); “la sort de la Borga” (Val. sd/a,
8v); “la fexa davall la Borga” (MN 1529, inventari 14.IV.1529); “la sort de la Borga [...] afronte al cami
de les parades” (Val. 1583, 18v); “lo tros de la Borga” (Val. 1611, 142r).
El nom, més que indicador d’un lloc d’anomenada, es devia considerar designador d’una partida de
terra; ho creiem així encara que no s’hagi vist cap document que ho concreti.
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‑”cum thoçal [...] la Borgaça” (MN 1422); “dita la Borgaça” i “in termino de Vilanova in partita
nomjnata la Borgaça” (MN 1530); “in termino de Vilanova in parte vocata les Borgases als Segalars”
(MN 1585).
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Bosc
“Joseph Bosch organista” (MN 1711).
Se sap que, el 1711, Ermengol Bosc, d’Alcarràs, regentava la parròquia, amb llicència del rector.

Boronat, el pas d’en
Com es veu més avall, els documents aporten Bonanat fins ben tardanament. El pas és a la serra
de la Llena, a les Solanes, entre la solana del Panto i la del Belart; el camí que hi condueix arrenca
de la Palanca i puja per l’aresta dels Carrocs. És un indret amb abundància de roques. L’any 1580,
es va determinar de refer el pas del Bonanat de comú acord amb els paers de Lleida (Lladonosa, 51)
i això delata la importància que se li atribuïa.
‑”un tros de tera camj del pas d·en Bonanat” i “la vinya del pas d·en Bonanat” (Val. sd/a, 6v i
18v); “lo malol del Sola afronte en lo camj del pas d·en Bonanat” (Val. 1529, 2v); “cami del pas d·en
Bonanat” (Val. 1563, 18v); “s·es determinat fitar lo cami des del pas d·en Bonanat fins al cap de la
serra” (Acord municipal del 9.4.1572, Estella 1881, pàg. 37); “lo pas d·en Bonanat” (Val. 1618, 151v).
Boronat, la font del
Alguna vegada se sent pronunciat Brunat. Quant al cognom que integra l’específic, vegeu Bonanat,
la forma antiga que també consta en les il·lustracions documentals de l’entrada anterior. La font —un
tollet amb aigua poc abundant— és a la vora esquerra de la part alta del racó de Sant Bartomeu,
dintre una balma, molt poc més avall de la cova del Queralt. Sota seu hi havia hagut una mica d’hort.
Borràs
Al Padró d’habitants de 1975, aquest cognom s’anota tres vegades. El 1935, el duien cinc propietaris (Toldrà 1994, 15). Deutes 1847 informa que “Pablo Borras” era “(a) Paupi”. Toldrà 1990, pàg. 55,
indica dues famílies que el duen el 1854. Setanta-tres anys abans, sis persones d’una sola família van
acudir al combregar preceptiu. Se sap que Joan Borràs era coadjutor de l’església, el 1907.

bosquet
Vegeu Tonet de la Rogeta, *Vallès.
Bosquet
“En Bosget” i “et cum Bosget” (MN 1286).
Aquest cognom —amb substitució de la vocal àtona per u– va quedar adherit a la font de na
Busqueta, ara dita la font Busqueta, amb pèrdua de la preposició i de l’article personal de distinció,
ja des de finals del segle xvi.
Boter, [del]
‑”Francesc Domenech del Boter” (Capb. 1589); “1625. Abril 26. Juan Domenech fill del Boter”
(Actes de sessions dels jurats. Estella 1881, pàg. 61); “Isabet Domenega Boter” (ComPas. xvii, any
1652); “Fran[cis]co Miro (a) Bote” (Deutes 1847).
Boter, cal
És al carrer de la Saltadora.
Boter, el carreró del
‑”en el callejon llamado del Boté” i “carrero del Boté al Sol de la Vila” (Escrip. xviii, notari Josef
Ramon Alba, Montblanc, 21.10.1796).

‑”P. Boraç” (MN 1286); “Borraç camarada” (MN 1304); “Miquel Borras” (MN 1682); “Joseph Borras”
(ComPas. xvii, any 1689); “Pau Borrás” (ComPas. xvii i Comptes 1755, fulls que semblen del segle
xix).

Boter, el pas del, i el pla, i el toll del Boter
El pas —que permet de travessar el riu de Vilanova— i el toll són a les “Vegues”, per allà al barranc
dels Rastors. Els nostres consultats recorden haver sentit el nom del pla, però no han retingut què
designava. L’aigua del toll alguna vegada es fa anar cap als horts d’aquella rodalia.

Borrell
“Bertomeu Borel” (Val. 1563, 61v); “Bertomeu Borrell” (Val. 1572, 89v); “Berthomeu Borrell” (Val.
1597, 37r).

Boter, l’era del
Antigament, amb aquest nom es designava la Placeta. Sens dubte que al·ludia a la presència d’una
era, allí mateix o allí a la vora.

Borrull i Borrullet
Vegeu Barrull i Barrullet.

Boteret
“Joseph Miró dit Boteret” (ComPas. xvii, any 1783).

bosc
Vegeu Barrull, Vila.

Tenia el domicili al carrer Major.
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Boteret, cal
És al carrer del Loreto.

La forma femenina que aporta el document corresponia al cognom Bover, del qual tanmateix no
s’ha trobat notícia en documents.

Boteret, el racó del
S’inicia al vessant nord de la serra de la Llena i va cap a les Garrigues. És travessat pel camí de
Lleida i per la carretera de la Pobla de Cérvoles. La línia imaginària que separa el terme d’Ulldemolins
del de la Pobla li és pròxima, a l’est. S’hi inicia un barranc que durant cosa d’un quilòmetre va cap al
nord, paral·lel al camí de Lleida i a la línia divisòria amb el terme de la Pobla, fins que hi penetra. El
full núm. 417 a escala 1:50 000 de l’Instituto Geogràfico y Catastral el retola com de les Garrigues,
però la gent d’Ulldemolins només li dóna el nom del propietari de les terres per on passa.

Bovera, cal Pauet de
És al carrer de Loreto. Devia procedir d’aquell poble de les Garrigues. Se la pot confrondre amb cal
Perejoan, perquè el Perejoan hi va viure.

botiga
Vegeu *Cartoixa.
Botiga, de casa la
“Chatarina Fexes de casa la Botiga” (ComPas. xvii, any 1652).
Botó, cal
Un altre nom de cal Josep, o Martí, o Ramon Gatet, al carrer del Balç. També se li diu, simplement,
cal Martí.
Bou, el
Una partida de terra de les Garrigues, amb bosc, olivers i ametllers, repartida entre els termes
d’Ulldemolins, de Juncosa i de la Pobla i transitada per propietaris d’Ulldemolins. S’ignora si el malnom del document transcrit a continuació té un origen familiar o si havia estat adquirit al llarg de la
vida delictiva, i també si se’l buscava per delictes comuns o per pertinença a una partida carlina. La
font d’informació tampoc no diu a quin cognom corresponia el renom.
‑”Ulldemolins: Bou” (“Malnoms de delinqüents. Un exemple de treball sobre el “Boletín oficial
de la provincia” (Girona, 1844)”, per Narcís Figuras Capdevila i Roser Puig Tàrrech, a Societat
d’Onomàtica. Butlletí interior, LX, març 1995, pàg. 234).
Bou, el pas de carro del, i la pista del Bou
Són dos noms del mateix camí que condueix al Bou. Arrenca de la carretera de la Pobla de Cérvoles, abans d’arribar al racó del Boteret. Correspon en bona part a allò que antigament era el camí
de Lleida.
Bover, cal Pau
Al carrer de Loreto.
Bovera
“la viuda Bovera” (Val. 1597, 2v).

Bovera, el molí de la
Va ésser una manera de conèixer el molí del Pont perquè la viuda Bovera —anotada una mica
abans— en va ésser propietària fins que, el 1598, junt amb el molí de Dalt i les terres que els corresponien, el va vendre a la universitat, pel preu de vuit-centes lliures (Estella 1881, pàg. 46).
Bresquides, les
Tothom diu Bresquilles, però tota la documentació consultada, fins a 1625, tal com s’il·lustra més
avall, sempre porta escrit Bresquides. És una partida de terra, a les Solanes, al nord del Maset i a
un nivell superior, i a sol ixent del camí de Lleida. Va cap al nord fins a trobar la zona de bosc de
la serra de la Llena. Ara hi predominen els avellaners, però antigament hi abundava la vinya. Hi ha
molta pedrenyera.
‑“vocata les Bresquides” (MN 1398); “la vinya de les Bresquides” (Val. 1465, 6r i Val. sd/d, 12v);
“la vinya dell sola a les Bresquides e terra campa” (Val. sd/b, 5r); “una vinya in partita nomjnata
les Bresquides” (MN 1530); “del sola de les Bresquides” (Val. 1563, 12v); “la vinya de les Brescides
[sic]” (Val. 1618, 158r).
Bresquilles, les
Vegeu les Bresquides. Segons DECat, vol. IV, entrada “préssec”, pàg. 798-799, la paraula bresquilla
és un mossarabisme conegut cap al País Valencià. Artur Bladé Desumvila, citat també per Coromines
allí mateix, comenta que “al costat de les bresquilles, de gust delicat, hi ha els grans alberges [...] en
algunes contrades de Catalunya dels alberges en diuen préssecs”. Coromines continua informant que
bresquilla és equivalent a préssec a Maella. Pere Navarro, Els parlars de la Terra Alta, I, 216, afirma
que també ho és a Favara i Nonasp i que, a les altres localitats d’aquella zona, la paraula designa
una varietat de préssec petita, primerenca i molt dolça. A Ulldemolins, ara, la paraula és utilitzada
per designar la partida de terra descrita a l’entrada anterior però no se li atribueix cap significat.
El prehistoriador reusenc S. Vilaseca Anguera (Reus y su entorno en la prehistoria, Associació
d’Estudis Reusencs, 1973, pàg. 132) hi va descobrir un jaciment amb abundància d’instruments de
sílex atribuïbles al neolític.
“la vinya de les Bresquilles” (Val. 1625, 240v); “Bresquillas” (Amill. 1862, 86).
Brígida, ca la
Al carrer de la Saltadora. Ara es prefereix dir-ne ca l’Amado.
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Brígido, cal
Al carrer de les Eres. És una masculinització de Brígida, que agafa un to castellanitzat. La pronunciació alguna vegada es redueix a brísdo.

la cova del Moliner, abans d’arribar al racó de Sant Bartomeu. Els conglomerats hi agafen una forma
que pot recordar la imatge d’un Buda segut.

Bromacers o Bromassers
‑”in termino de Occulo Molendinari in parte vocata Bromaçes confrontata cum Bernardo Pampa,
cum los Pedriços” (MN 1422); “alo de Bromaçer” (Val. 1465, 8r); “alo de coma de Bromaces” (Val.
1474, 5r); “lo tros de la coma de Bromasses” (Val. sd/a, 31r); “lo tros de coma de Bromases y tera
campa [...] afronte [...] ab la sera de la Lena” i “Lo malol que te ab lo quol de coma de Bromases”
(Val. 1529, 11v i 25r); “a la coma d·en Bromaser” (Val. 1611, 85r); “la coma de Bromases” (Val.
1618, 167v).
Només a les anotacions més antigues, dels anys 1422 i 1465, hem vist Bromacers sense el genèric
“coma”; altrament, hi ha una abundància d’inscripcions del conjunt “coma de” —alguna vegada
precedit de l’article definit i només un cop, molt tardà, amb d’en en lloc de de—, amb alternança
de -cer, -ces, -çer, -çes i -ses, com a lletres finals. Que l’específic estigués relacionat amb broma
= boira potser no seria una hipòtesi temerària. Tal com hem pogut veure, també es parla del coll
de Coma de Bromacers, cosa que pot fer pensar en un tossal que quedés comprès dintre d’aquella
zona. En la majoria dels casos, és evident que era un fragment de la Coma, probablement d’aquella
que s’anomena per allà al tomb del Segrià, tal com pot suggerir el document de 1529 quan diu que
aquella terra confrontava amb la serra de la Llena.
Bromacers, la coma de
Vegeu *Bromacers.
Bruixa, ca la
Al carrer de l’Hostal. No se sap que el renom tingui relació amb el barranc de la Bruixa de dintre a
Montsant. Potser en va tenir amb la partida de terra que s’anota a continuació. O potser amb alguna
llegenda de bruixes de les moltes que en circulen, una mica pertot. Vegeu a la introducció l’apartat
dedicat a “La religió, els tributs i alguna superstició”.
Bruixa, la
Una partida de terra situada a les Garrigues, corresponent al terme de Juncosa, i coneguda a Ulldemolins. Que hagués pres el nom de la paraula amb què en algun lloc designen les òlibes no hauria
de fer estrany; però per ací ningú no sap que les òlibes es coneguin amb aquest sobrenom. En algun
altre indret, com Alforja, qualifiquen de Bruixa una boira gelada procedent de l’Urgell.
Buc
Padró 1975 anota Buch una sola vegada.
Buda, el racó de
El nom és de creació recent. El racó és a la part solana del congost de Fraguerau, quasi davant de

Bullic
“Simon Bullich” (ComPas. xvii, any 1783, al carrer del Forn).
Bulló
Bapt. 1706 informa que el 1708 va ésser batejat Joan Batista Bulló, un cognom que no hem tornat
a trobar en cap document.
Burran
“Domenech dicti Burran” (Escrip. xviii, notari Ignasi Casanova, Tarragona, 9.5.1730).
Busqueta, el camí de la Font
Vegeu Font B.
Busqueta, el torrent de la Font de na
Vegeu *Font de na B.
Busqueta, la font
Fins cap al final del segle xvi i començament del xvii, se la coneixia per font de na Busqueta;
ja avançat el segle xvii, a Val. 1625, 258r, hem vist també de la Busqueta. El nom li va deixar en
Bosquet, documentat el 1286, quan l’escrivà va representar per o la vocal àtona que més tard sempre
hem vist representada per u, tot i que la pronunciació actual tendeix a la o. Poc després, es van
perdre els nexes d’enllaç —de na, de la— i Busqueta va quedar com si fos un adjectiu del genèric
font. Tanmateix, a Val. 1611, 87v, reapareix de na. Designa un sector de per allà al barranc de l’Olla,
quan aquest barranc s’ajunta amb un de més petit que baixa dels Seglarets, que li queden a sol ixent.
Cap al NO, té les terres del Piró.
‑“Lo Segalar damunt la font de na Busceta” (Val. sd/a, 10v); “Lo Segalaret a la font de na Busqueta”
(Val. 1529, 14v); “damunt la font de na Busqueta” (Val. 1563, 24r); “Font Busqueta” (Val. 1597, 15v);
“partida de la Font Busqueta [...] ab lo barranch [...] ab lo cami qui va a les Gorgeres” (MN 1683);
“Font Busqueta” i “Fontbusqueta” (Amill, 1862, 18 i 23).
Cabasseres, ca la
És al pla de l’Església. Devien procedir de Cabassers.
Cabasserol, cal
Al carrer de la Saltadora. Segurament que també relacionat amb Cabassers. Potser una forma
diminutiva del renom de l’entrada anterior.
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Cabasserol, el corral del, i el tancat, i la cova del Cabasserol
Del corral en queden només les runes, al cantó de sol ixent de la carretera de Lleida, davant de
l’Hostalet, quasi al límit amb el terme de Juncosa. El tancat era un hort clos amb tapió, vora el riuet
del Teix, una mica en avall d’allà on el travessa la pista de les ermites. La cova és una balma, tancada
amb una paret de pedra, a les Garrigues. És fama que s’hi va guardar la imatge de la Mare de Déu
del Loreto en època d’alguna guerra, potser la del Francès, o les carlines.
Cabra, cal Pau de
Al carrer del Sòl de la Vila. També se’n diu cal Caloi.
Cabrer
‑”Johana Cabrera” (MN 1398); “En Bernat Cabrer” (Val. sd/a, 30v i Val. sd/c, 25r); “en Bertomeu
Cabrer” (Val. sd/c, 64v); “uxor qº Bernardi Cabrer” (Òbits 1528, any 1529); “Johannes Cabrer”
(MN 1530); “Joan Cabrer” (Fog. 1553); “Jaume Cabrer” i “la viuda Cabrera” (Val. 1583, 75v i 86r);
“n·Antonja fila d·en Bernat Cabrer” (Escrip. xvii, doc. del segle xvi (?)); “Juan Cabre” i “Juan Cabrer” (Consells 1624, 2.2.1625 i 22.7.1625); “Margarida Cabrera” i “Joseph Cabrer” (ComPas. xvii,
any 1688).
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Cadolleta, la
És una altra manera de designar la cadolla de les Olletes.
Calaf
“A. Calaff” i “A. Calaf” (MN 1286 i MN 1304).
Calaixeres, cal
Encara se’n parla. Havia estat al carrer de la Creu, un cafè en el qual es muntaven representacions
teatrals. Va funcionar fins a l’any 1936. Hi ha record d’haver sentit afirmar que l’avi al qual es va
aplicar el renom era un ebenista extraordinari, ‘fora de sèrie’.
Calç, el forn de la
‑”all Forn de la quals hun troç al cami” (Val. sd/b, 7r); “lo troç del Forn de la qualç camj de les
Planetes” (Val. sd/c, 67v); “al Forn de la qualç camj de la Planeta” (Val. sd/d, 57v).
Queda clar que era cap a la banda de les Planetes, o sigui a la vora esquerra del riuet del Teix.
Devia ésser un lloc d’anomenada.

Fog. 1496 anota Bartomeu i Bernat. El 1558, Joan va ésser sancionat; l’any següent, també Joan
era síndic, i el 1582 Jaume era mosso d’en Mateu Veià, segons informa Lladonosa, pàg. 43, 39 i 41.
El 1563, “en Cabrer” era conegut per “del mas”. El 1618, Josep era teixidor de lli.

Caloi, cal
El nom deu procedir d’una contracció de ca Eloi. A no ésser que procedís d’una afèresi de Miqueloi,
diminutiu afectuós de Miquel. És una altra manera de designar cal Pau de Cabra, al Sòl de la Vila.

Caçador
“Miquel Batiste Casador” (Llev. 1618, 4v).

Caloi, el corral del, i l’era del Caloi
També en diuen el Casalot. És a les Garrigues, a ponent de la carretera de la Pobla, al cap de cosa
d’un quilòmetre després d’haver arrencat de la de Lleida, cap al cantó del Purgatori. Hi ha qui, per
confusió, en diu del Fererona. L’era és contigua al corral.

Com que hi ha constància que Batiste era un cognom, i el mateix Miquel Batiste s’ha anotat el
1624, s’interpreta que Caçador corresponia al renom. Hem convertit a ç la s del document perquè
no creiem que volgués dir que estava “en edat apta per a casar-se” sinó que devia voler dir que es
dedicava a la caça; no ha de fer estrany que es representés per s el so sord de l’alveolar fricativa.
Cadira, la
És el nom que reben uns cingles de conglomerat de la vora dreta del racó de Sant Bartomeu per
la forma que aparenten si se’ls mira des del riu de Montsant.
cadireta
Vegeu Metge.
cadolla
Vegeu Fontalba, Olletes, *Segur.
cadolles
Vegeu *Balç, Bessó, Comte, Fondes, *Gleva.

Camades, les
Actualment, el nom afecta una sola propietat, un petit sector de les Sorts —conegut sobretot per
les Camades del Notari i per la sort del Notari— que confronta amb les Parades. És a cinc minuts de
la vila, a ponent del camí de Santa Magdalena. Però l’anotació que segueix fa veure que la mateixa
denominació havia correspost a un altre indret. Sens dubte que amb aquest nom de partida es designaven terres dedicades al cultiu de la vinya.
“de les Camades del moli d·en Vaquer” (Val. 1563, 16r).
Camarada, lo
‑”Borraç Camarada” (MN 1304); “Gabriel Domenech dit lo Camarada” (MN 1615 i Inven. xvii);
“Jaume Domenech dit Camarada” (ComPas. xvii, any 1652 i MN 1711); “Matheu Domenech dit Camarada” (ComPas. xvii); “Josep Domenech Camarada” (Comptes 1755); “Va. de Ramon Domenech
(a) Camarada” (Deutes 1847).
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Crida l’atenció que el renom ja s’utilitzés just iniciat el segle xiv, ben abans de l’època en què el
DECat, vol. II, 451-b, 33 i següents, l’anota com a trobat —sembla— per primera vegada: l’any 1554.

Camp, el camí del
‑“vocato in via quj va al Camp” (MN 1448); “lo tros delles Pedrenyeres confronte ab lo cami del
Camp” (Escrip. xvii, doc. del 14.9.1548); “lo tros al cami del Camp” (Val. 1583, 4r).

Camarada, el rellotge del, i el tormo del Camarada
Se l’anomena entre la solana del Panto i el mas del Ponç, a la serra de la Llena. Diuen que quan hi
toca el sol són les cinc de la tarda; per això del tormo també en diuen rellotge.
Camaró
Aquest cognom, que el DCVB informa que es troba al País Valencià i a Menorca, s’ha fet present
—entre 1457 i 1535— com a especificatiu d’un fragment de la partida del Mallol.
Camell, el
És un cingle de conglomerat que fa com a dos geps. És al congost de Fraguerau, abans d’arribar
al racó de Sant Bartomeu, si es procedeix de la banda d’Ulldemolins, al vessant dret del riu de
Montsant.
Cameu, lo
‑“Joseph Domenech dit lo Cameu” i “dit Cameu” (Llev. 1618, 44r i 53r); “Joseph Domenech Cameu”
(ComPas. xvii, any 1689).
camí
Vegeu Albarca, Arboçar, *Balç, Camp, Canals, Canonada, Canyemassos, *Capella del Llorito, Cervià, *Coll de na Balaguera, *Coll del Prat, *Colls, Cornereda, Cornudella, Cova del Corb, Creueta,
*Culla, Eixarts, *Fanecada, *Font, Font Busqueta, *Font Vella, Fontalba, *Fontanelles, Garrigues, Gorgeres, Granadella, Juncosa, Lleida, *Marges, Marradelles, *Mas de l’Abelló, *Mas d’en Bellver, *Mas
del[s] Franc[s], *Mas d’en Llurba, *Mas d’en Segrià, *Masos (d’Albarca), *Molí de la Vila, Obacs, Olletes, Parades, Pas d’en Boronat, Pescaters, Planetes, Pobla, Pont, Prades, Quadrells, Rastors, *Reial,
Riu, *Roser del Blai, Sant Antoni, *Sant Bartomeu, *Santa Bàrbara, Santa Magdalena, *Santa Maria,
Seglarets, Siurana, Solans, Torrents, *Vila, Vilanova, Voltetes.
Camí
“Jaume Cami” (ComPas. xvii).
camins
Vegeu Quatre C.
Camp [del Castell o de les Eres], el
‑”in loco vocato el Camp” (MN 1448); “per lo Camp del castel” (Val. 1457, 50r); “per lo Camp del
castel daval cassa d·en Porta” (Val. 1465, 36r); “partita nuncupata lo Camp de les Eres confrontatum
cum vicho de la Faneguada” (MN 1530).
Devia ésser una partida de terra pel veïnatge del Castell i de les Eres.

Era el camí d’Albarca, o de Cornudella que, finalment, conduïa al Camp de Tarragona, pel coll
d’Alforja. Sembla que no tenia res a veure amb la partida que es coneixia pel Camp (del Castell o de
les Eres), anotada en una entrada anterior.
Camp, el corral del, i la sort del Camp
‑“la sort del Camp ab la era” (Val. 1457, 50r); “lo corral del Camp de les heres” (Val. sd/a, 25r); “la
sort dell Camp e lo verger” (Val. sd/b, 2v); “lo coral del Camp” (Val. 1529, 43v); “lo qoral del quamp”
(Val. 1535, 79v); “lo corral y verger del Camp de les Eres” (Val. 1577, 7v).
Campament, el
Se’n parla molt sovint. La pronunciació tendeix a Acampament. És entre el Fangar, la Costeta d’en
Pedrol i els Carrocs, a la vora dreta del riu de Prades i sota la carretera de Vilanova, és a dir, sota
les Solanes. Un edifici —ara ja en mal estat— que es va construir per als tècnics i capatassos que
van instal·lar la línia transportadora d’energia elèctrica de la Canadenca. És vora dues de les grans
torres que sostenen els cables.
Campana, la
Al coll del Prat hi ha una colla de blocs de pedra caiguts del cingle. Alguns d’aquests daus, enormes, que poden arribar a mesurar set o vuit metres cúbics, són poc o molt buits de dins i, quan se’ls
colpeja amb una altra pedra, sonen com si fossin una campana. L’incorporem en aquesta relació
encara que no es tracti d’un lloc, sinó d’una particularitat d’unes roques.
Campanera, ca la Rosa, i ca la Teresa Campanera
Ca la Rosa al carrer del Sòl de la Vila; és un altre nom de cal Jesús. Ca la Teresa és al pla de
l’Església.
Campanyes
“Campayes” (MN 1304); “Arnaldo Campanyes” (MN 1448).
Campanyes, la cova d’en
“la cova d·en Campayes” (Val. 1465, 6v); “la cova d·en Quampanyes” (Val. 1474, 4r).
canal
Vegeu Descarregador, Vall, *Vaquer, Xirín.
Canal, la vinya de la
“la vinya de la Canal al Segalaret” (Val. 1529, 24v).
No se sap si s’ha de relacionar amb les Canals, però sembla que no.
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Canaleta, la
‑”la Quanaleta a la Gorgera” (Val. sd/c, 16v); “la vinya del rju de Vjlanova que ere d·en Vales ab
la Canaleta” (Val. sd/d, 17r).
Per les confrontacions, es comprèn que aquest indret no era el mateix que designava el seu homònim anotat a l’entrada de després de la que segueix. A la Gorgera, el nom devia designar un lloc
d’anomenada.
canaletes
Vegeu *Molí d’en Vaquer.
Canaletes, les
Una partida de terra entre el riuet del Teix i l’Obaga del Llurba, travessada per la pista que va a
les ermites, a sol ponent de les Planetes, per la proximitat de les Capçades i el punt Escapat. És una
raconada de feixes amb avellaners, pomeres i cereals. Les anotacions que segueixen presenten el
substantiu en singular, però designen el mateix indret que ara s’anomena en plural. Tanmateix, amb
la Canaleta situada a la Gorgera, que devia ésser també la que era veïna del riu de Vilanova, es devia
designar un altre lloc, que avui no s’anomena.
‑”un ort apelat la Canaleta” (MN 1398); “parte vocata la Canaleta” (MN 1422); “l·ort de la Canaleta
ab totes les teres de aqui amunt ab lo mas d·en Belver ab tots los pinars e alzinas” (Val. sd/b, 2v); “Lo
tros sobre la Canaleta al py ver” (Val. 1529, 7v); “l·ort de la Canaleta” (Val. 1563, 6v); “la Canaleta”
(Amill. 1862, 34 i 233).
canals
Vegeu *Molí d’en Vaquer.
Canals, el camí de les
És un altre nom del camí de la Pobla que, a partir del capdamunt de la serra de la Llena, baixa per
una de les canals que hi ha en aquella banda.
Canals, les
‑“vocata les Canals” (MN 1398); “la canal del bosch en lo terme de la Pobla” i “lo tros de la garriga
en lo terme de la Pobla nomenada les Canals” (Inven. xvi); “a les Canals del Moli en Vaquer” (Val.
1611, 79r).
Pel que es veu, s’anomenaven les Canals en més d’un indret dels transitats per terratinents
d’Ulldemolins: al molí d’en Vaquer i al terme de la Pobla, com a mínim. També hem anotat la vinya
de la Canal, per separat, perquè fa l’efecte que eren llocs diferents. No sembla que amb el nom es
designessin unes partides de terra; però la primera anotació ho pot fer pensar. Ara, només es parla
de ‘Canals’ darrere la serra de la Llena, al terme de la Pobla, tal com diuen els documents de més
amunt, però actualment a Ulldemolins només se’n parla amb un sentit genèric.
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Canastrilla”, ca la Roseta
Al carrer de la Carnisseria.
“Canastrillo”, cal
És una altra manera d’anomenar ca l’Espasa, al carrer del Sòl de la Vila.
Càndido, cal
Pseudomasculinització de Càndida, amb un ressò de castellanisme. La casa és al carrer del Sòl de
la Vila.
Canela
“Pauli Canela” (MN 1448); “na Quanela” i “na Catarjna muler d·en Canela condam” (Val. 1457,
15v i 52r).
Ponç Canela era el nom d’una de les seixanta-dues cases de la vila de 1403 (Estella 1881, pàg. 17,
escriptura del sindicat de les muntanyes de Prades).
Canela, lo tossal[et] d’en
‑”lo toçalet d·en Canela e tera campa” (Val. sd/b, 23v); “lo tocal d·en Quanela” (Val. 1535, 28v); “lo
troset del tossal d·en Canela” (Val. 1563, 48r); “lo tros del tosal d·en Canela” (Val. 1583, 81r); “del
tosal d·en Canella” (Val. 1611, 132r).
Com que un dels documents que s’aporta al tossal[et] d’en Carós parla del camí del Mas de
n’Abelló, es pot insinuar que el Tossal[et] era el nom de partida de terra ocupada en part per en
Canela i en part per en Carós, i que corresponia al coll[et] Blanc i, doncs, al puig Gros, àlies Pigrossos.
Canemas
Vegeu Canyemassos.
Cañizares
Una sola persona correspon a aquest llinatge foraster, segons Padró 1975.
Canonada, el camí de la
És la continuació cap al camp del carrer de la Carnisseria i va fins a la font Busqueta. A partir
d’aquella font, se’l coneix per camí dels Seglarets.
‑“y ab lo cami de la Canonada” (MN 1682); “tot aquell fareginal [...] que afronte a sol ixent ab lo
cami de la Canonada [...] a migdia [...] ab lo hospital” (MN 1711).
Canonada, la
Desguàs dels safareigs públics del Sòl de la Vila, situats al final del carrer de la Carnisseria, i
d’alguna claveguera; l’aigua travessa —per sota— la carretera de Lleida, baixa per la sort d’en Blanc
i va fins al barranc de l’Olla. La condició de nom designador d’una partida de terra que li dóna el do-
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cument de 1711 podia haver estat una exageració; actualment, el nom no comporta aquell significat.

notari Agustí Vendrell Piñol, Cornudella, 18.5.1786. És un sector planer de territori, a la vora dreta
del riuet del Teix, entre el Trencacolls i el molí de l’Espasa. S’hi fan hortalisses i avellaners. Hi havia
hagut conreu de cànem, tal com ho testimonia Interrog. 1803 quan diu que “todos se dedican a la
filasa de canem per lo consum de la casa”.

‑”la canonada que·s fa darer lo coral d·en Llurba” (Consells 1624, 2.7.1629); “a la partida de la
Canonada” (MN 1711).
“cantarilla”
Vegeu Minguet.
Cantó, ca la Rosa del
També se sent el prenom en forma diminutiva: Roseta. La casa és al carrer del Sòl de la Vila.
Cantó, del
‑“Francischo Domenech del Canto” (MN 1530); “Francesch Domenech alias Blanch dit del Canto”
(Capb. 1558); “Petrus Noguer dictur del Canto” (MN 1615); “Barthomeu Tolrra y Pere Tolrra del Canto” (Llev. 1618); “Barthomeu Toldra dit del Canto” (MN 1682).
Pel que es veu, el renom s’havia aplicat als llinatges Domènec, Noguer i Toldrà.
Canyelles
Només hem trobat que hi hagués a la vila dues famílies amb deu persones que haguessin complert
amb el precepte pasqual, el 1781. El 1854, deu famílies corresponien a aquest llinatge, segons Toldrà
1990, pàg. 55. Osona, pàg. 288, dedica paraules d’admiració a Antoni Canyellas Vilalta, “que fa uns
18 anys es lo guarda jurat de la regió y la coneix palm á palm”; també en parla a la pàg. 265, però
amb l’ordre invertit dels cognoms. El 1935, deu propietaris es deien Canyelles, segons Toldrà 1994,
pàg. 15. Padró 1975 anota Cañellas sis vegades.
‑“Joseph Canyelles” (ComPas. xvii); “Juan Canellas” (Escrip. xviii, notari Valentin Enriquez,
8.5.1783); “Sebastiá Cañellas fadri texidor de lli” (ibídem, notari Josef Ramon Alba, Montblanc,
21.10.1796); “Salvado Canyelles” (Comptes 1755, fulls que semblen del segle xix).
Canyemassos, el camí dels
Surt per l’oliver Gros, va cap al collet de l’Arçons i baixa pel Trencacolls, al capdavall del qual hi
ha la partida que li dóna el nom. Se l’havia conegut per camí de Sant Bartomeu i —si més no en
part— per camí del Coll de na Balaguera. Era el camí d’anar al molí de la Vila. Travessava el riu de
Montsant —ara riuet del Teix— per un pont que va donar nom —en forma diminutiva— a les terres
d’aquell rodal.
“vocatum la coma de na Ribera afrontatum [...] cum via qua itur als Canemas” (MN 1422).
Canyemassos, els
La pronunciació és Canyemassos i Canyimassos. La documentació quasi sempre anota Canemas,
amb l’article en plural i sense signe de palatització de la n. Hem vist “Canimasos” a Escrip. xviii,

‑”als Canemas” (MN 1398); “la vinya dels Canemas” (MN 1448 i Val. sd/b, 4r); “lo malol dels
Canemas” (Val. 1465, 2r i Val. sd/d, 2v); “in partita nominata los Canemas al moli de la vila” (MN
1530); “tros dels Canemas” i “los Canemas” (Val. 1563, 15v i 45r); “lo tros dels Canemas ere d·en
Ioan Veya” (Val. 1583, 13r); “Canimasos” (Amill. 1862, 1).
cap
Vegeu Mort, *Serra, Turc, *Vila.
Cap, el portal del
Vegeu el portal del Cap de la Vila, que és un nom equivalent.
Cap de la Vila, del
Vegeu Vila, del C. de la.
Cap de les Eres, el portal del
Vegeu Eres, el portal de les.
Cap de la Vila, carrer del
“carrer del Cap de la Vila” (ComPas. xvii, any 1820).
Hi anota divuit combregants. Podria ésser que fins llavors se l’hagués considerat com formant part
del carrer Major. Però a Òbits 1528 hem vist anotat “Johannes Angles vici superioris”, referint-se
molt probablement a aquest mateix carrer.
Cap de la Vila, la sort del, i lo comellar del, i lo corral del Cap de la Vila
‑“lo coral del Cap de la Vjla” (Val. sd/a, 8r); “la sort del Cap de la Vjlla” (Val. sd/a, 22v); “Ecclesia parrochjalj dicti loci in capella beate Anne voccate [...] situati en lo comellar del Cap de la Vila” (MN 1530).
Cap de la Vila, lo portal del
‑”els jurats [...] deliberaren [el 1557] que [...] es deixessin dos portals oberts, el del Cap i el d’en
Llaurador” (Lladonosa, pàg. 49); “1589. Julio 2. [...] que·s guarde lo portal del Cap de la Vila y Sòl de
la Vila” (Actes de sessions dels jurats. Estella 1881, pàg. 41).
Portal del Cap de 1557 i del Cap de la Vila de 1589 eren dos noms d’un sol portal. Lladonosa (pàg.
51) explica que els portals principals eren el del Cap, a l’extrem superior del carrer Major, i el de
Baix, tots dos amb arc rodó i dovelles de bona pedra. En els últims temps, al del Cap li havien dit
del Loreto. Era allà on el carrer Major es troba amb el de l’Hostal. En sortia el camí de Prades, del
qual de seguida arrencava el d’Albarca.
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Cap de la Vila, lo tros del, i lo verger del Cap de la Vila
“lo tros del Cap de la Vjlla” (Val. sd/a, 22r); “lo corrall e verger dell Cap della Vila” (Val. sd/b, 3v).

termes en contacte en aquella carena. El mapa de Montsant (“la Caixa”, sense data) diu —perquè
també es diu pel poble— que els traginers s’hi aturaven i treien la carabasseta per fer beguda; però
això és una etimologia no gens convincent, malgrat que s’afirmi que eren traginers que anaven cap
a la Morera, pel grau de la Grallera, o que en venien. Un intercanvi de productes entre aquestes dues
localitats és difícil d’imaginar, i ho és sobretot que passessin pel capdamunt de la gran muntanya
essent com és planer de recórrer el trajecte pel camí dels Cartoixans o pel de la Llisera (vegeu Perea,
núm. 503 i 522).

Capçades, les
Terres situades al sud del riuet del Teix (que és el riu de Montsant del primer document), entre les
Canaletes i el corral de Maibè, travessades per la pista de les ermites.
‑”vocatum las Capsades afrontatum cum rivo de Muntsant et cum Guillermo Franch” (MN 1398);
“hun troç a les Capcades afronte all camj de Sent Anthoni” (Val. sd/b, 11r); “lo troç de les Cabcades
sobre l·ort de n·Alamanda” (Val. 1529, 36v); “la meytat del mas d·en Belver y ort y tera campa y tot
lo tros de les quabçades” (Val. 1535, 9v); “lo tros de les Capsades” (Val. 1563, 10r); “lo tros de les
Cabsades” (Val. 1611, 137v).

Caranya, cal
És una altra manera de designar ca l’“Aquel”. Cap dels nostres comunicants no interpreta que
procedeixi d’un “Ca Aranya” aglutinat i amb nova anteposició de “ca[l]”, però es pot sospitar que
aquest és l’origen del nom de la casa. La sospita queda afavorida per la presència del renom Aranya,
extret d’un document de l’any 1840.

Capdevila
‑”M[estr]e Capdevjla” (Val. 1577, 35r); “en Cap de vila” (Val. 1583, 78r); “los pobills d·en Capdevila”
(Val. 1597, 29v).

Carbonell
“ego Dominicus Carbonel” i “prt’ Carbonel loci de la Lexar” (MN 1398).

Capdevila, de
‑”uxor fuit Petri Ferrer qº de Capite Ville” (Òbits 1528, any 1528); “Macip de Capdevila” (Fog. 1553);
“Berenguer Angles de Cap de Vila” i “Pere Ferrer de Cap de Vila” (MN 1585).

Que el primer residís a Ulldemolins no és descartable, perquè poc després el trobem per cap d’una
de les seixanta-dues cases de la vila de 1403 (Estella 1881, pàg. 17, escriptura del sindicat de les
muntanyes de Prades).

S’interpreta que era un renom de tipus locatiu. També s’ha anotat ‘del Cap de la Vila’, al primer
quart del segle xvii, aplicat a altres llinatges.

Carboner, ca l’Agustinet
L’edifici ha desaparegut. Segons el record que n’hi ha, havia estat a la Placeta. També es coneixia
per ca la Maria de l’Avi.

Capella del Llorito, el camí de la
“via qua itur a la capella del Llorito” (MN 1615).
Capellans, la font dels
Se’n parla poc. És poc coneguda. Queda molt enllà, Fraguerau avall, cap al mas de Soleràs. El
caçador que ens n’ha parlat no està segur si és al terme d’Ulldemolins o ja al de Margalef.
Capmajó
L’anota Toldrà 1990, pàg. 55, com a localitzat més tard de 1854.
Capolat
“Jaume Capolat” (Consells 1624, 2.2.1625).

Cardona
L’anota Toldrà 1990, pàg. 55, que informa de la presència d’una família amb aquest cognom el
1854.
Cargolet
Vegeu Cragolet.
Carlà, el coll del
‑”de collo del Carlar” (MN 1398); “la vjla per la canal d·en Vaquer davant lo moli de n·Angles al
col del Carlar” (Val. 1465, 35r); “lo pjnar sobre la bassa e lo pjnar del col del Carla” (Val. sd/c, 5r);
“lo tros del coll del Carla” (Val. 1563, 12r, 38r i Val. 1583, 74v).

També hem anotat Escapolat.
Carabasseta, el pi de la
S’està, solitari, a la carena de Montsant, al capdamunt de les Obagues, allà on, ja al terme de la
Morera, s’inicia el barranc del Madalenet. El vent de serè, que bufa impetuós per aquelles altures,
li ha fet créixer totes les branques en una sola direcció. És difícil de dir a quin correspon dels dos

Si no fos que el coll del Prat ja s’ha vist documentat el 1304, un es podria preguntar si el coll del
Carlà no designava el mateix indret. O potser es referia al tossalet —mesurat en 633 m d’altitud—
que hi ha a ponent del molí de l’Espasa —que correspon al molí de n’Anglès del document de
1465—, guaitant damunt del riu, o a la lleugera depressió del seu cantó sud.
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Carnisser, cal, i cal Quimet Carnisser
Com que no hem trobat Carnisser com a llinatge en cap dels documents consultats, interpretem
que el nom de la casa —al carrer Major— ve d’un renom. Espasa de cal Carnisser constava entre
els quinze contribuents principals, el 1946, segons Toldrà 1994, pàg. 65. Cal Quimet, abans, s’havia
conegut per cal Biel, al carrer del Solaçar.
Carnisser, el corral del
És al carrer de les Eres.
Carnisseria, el carrer de la
Al nord de l’església, representa la continuació del carrer Major. En direcció també cap al nord,
baixa a desembocar a la carretera de Lleida i és continuat pel camí de la Canonada, que va a la font
Busqueta i als Seglarets. N’arrenca el carrer del Sòl de la Vila, cap a ponent, i, cap a l’altra banda,
un carreret, ara dit carrer de Bonrepòs, que es va a trobar amb el de Sant Roc. Podria ésser que al
seu final hi hagués hagut el portal de n’Eixalana. També, que hi hagués hagut l’hospital. Els catorze
veïns de mitjan segle xix (Toldrà 1990, pàg. 17), han crescut fins a divuit cases que ara es designen
amb vint-i-quatre noms. El 1820 potser s’interpretava que formava part del carrer de la Presó, o del
de l’Hospital.
Carnisseria, la plaça de la
“in vila de Ulldemolins in parte la plaça de la Carniseria” (MN 1615).
Carós
“En Anthonj Caros” (Val. sd/a, 20v).
Probablement, era un derivat de Quer i per això una ortografia més genuïna deuria ésser “Querós”;
però cap dels escrivans antics consultats no la va fer servir.
Carós, lo tossal[et] d’en
‑”alo del tocal d·en Caroç” (Val. 1457, 10v); “lo tocalet d·en Caroç” (Val. 1474, 11v); “lo toçalet d·en
Quaroç daval lo camj del mas de n·Abello afronte ab en Johan Farer” (Val. sd/c, 22r); “lo qoral de les
qomes totes ses terres y lo que ague d·en Pere Farer afronte ab lo tocal d·en Qaroç” (Val. 1535, 72r).
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Carrassers
Vegeu Pins C.
Carregador
Vegeu Descarregador.
carrer
Vegeu Baix de la Vila, Balç, Bonrepòs, *Cap de la Vila, Carnisseria, Carretera, Castell, Cementiri,
Costa, *Costeta, Creu, *Dellà, Eres, *Font, Fontalba, *Forn, *Fort, *Hospital, Hostal, Loreto, Major,
*Nou, Portalet, *Presó, Saltadora, Santa Magdalena, Sant Roc, Solaçar, Sòl de la Vila, *Superior,
*Volateres.
Vegeu també “Noms de vies urbanes no inclosos a la llista”, a la Introducció.
carrerada
Vegeu *Coll del Prat, Collet Blanc.
carreró
Vegeu Blai, *Boter, *Castell, *Cementiri, *Costa, *Drecera, *Ferrer, *Font, *Forn, *Llurba, *Marges,
*Moliner, *Parades, *“Romualdo”, *Rosset, *Sant Roc, *Sòl de la Vila.
Carreró, cal Marquet del
Al carrer de la Saltadora.
Carreró, del
‑“Joan Ferrer dit del Carrero” (Capb. 1558); “Francesch Domenech del Carrero” (Val. 1597, 13r);
“Catarina Noguera del Carrero” (ComPas. xvii, any 1688).
Carreró, lo
‑”calle llamada lo Carrero” i “Carreró. Calle de la Preso” (Escrip. xviii, 23.1.1817); “calle llamada lo
carrero de la calle Mayor” (ibídem, notari Joseph Mas, Cornudella, 31.1.1884).
Carrerona, ca la Francisca
No se’n parla. Algú recorda el nom, però sense poder indicar on havia estat la casa.

Vegeu també *el tossal[et] d’en Canela.
Carraca, la
És una torrentera minúscula, que vessa a la vora esquerra del barranc dels Enllosats, poblada de
carrasques, en territori dels Segalassos, al terme de Vilanova. El nom deu estar relacionat amb el
d’una mena de tord de bec grogós, però a Ulldemolins hem trobat molt poca gent que tingui notícia
del nom d’aquest ocell, i no s’ha trobat ningú que n’hagi vist cap pel terme.

Carreter
Segons Toldrà 1990, pàg. 55, el cognom no es troba abans de 1854.
Carreter de l’Agna, cal
Vegeu Agna.
carretera
Vegeu Juncosa, Lleida, Pobla (de Cérvoles), Reus, Vilanova.
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Carretera, el carrer de la
Quasi que no se’n parla. Es tracta de la carretera de Lleida, el fragment comprès entre el punt on
hi desemboca el carrer de Sant Roc i fins una mica més enllà d’on hi fa cap el de la Carnisseria.
S’hi anomenen set cases que es designen amb nou noms, amb què resulta una via mitjanament
poblada. Durant la II República espanyola, Toldrà 1994, pàg. 37, explica que va ésser retolat de
Garcia Hernández.
Carrió
“Ramon Carrió” (ComPas. xvii).
Només hem trobat una família de tres persones, al carrer Major, que hagués complert els preceptes
de comunió, el 1781.
carro
Vegeu Bou.
Carrocs, els
També se sent pronunciat amb aglutinació de l’article salat: els Escarrocs. És una partida de terra
situada entre el riu de Prades i la carretera de Vilanova, a l’altura de les Vegues, en amunt del molí
del Pont, entre el Fangar, a ponent, i el Moscatellar, a l’altre extrem, travessada per les torres amb
els cables de conducció d’electricitat. Hi abunden les roques i els cinglets. S’hi forma una lleugera
clotada, de la coveta de l’Heura per avall. És un territori bastant abrupte, pissarrós, amb presència de
granit rosa. Hi ha ametllers i avellaners. Una fonteta que hi raja es coneix per la font dels Carrocs del
Metge. Que un document parli “d’en Carrog” no s’ha d’interpretar com a referit a un nom de persona.
Potser el nom es va originar a partir d’aquell granit rosa que hem dit: “quer roig”.
‑”als Carrochs” (MN 1398); “la vinya dels Carochs” (Val. sd/a, 1v); “los Quarochs” (Val. sd/c, 11r);
“los Carrochs dictum la vinya del moli confrontat cum rivo de Vilanova” (MN 1530); “vinya dels
Carrochs” i “al tossal d·en Carrog” (Val. 1563, 10v i 40v); “lo tros dels Carrochs affronte ab lo cami
de Vilanova” (Inven. xvi); “de Carrochs” (Amill. 1862, 150).
Cartoixa
“Cartoxa” (Val. 1529, 38r); “Cartoyxa” (Val. 1535, 73v i Val. 1577, 91v).
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casa
Vegeu *Cartoixa, *Fraguerau, *Satorra, *Vella, Vila.
Casa, la sort de
“la Sort de Casa” (Amill. 1862, 27).
Casadessús
Era un dels habitants del raval del Llorito que va complir amb el precepte pasqual, el 1781. Potser
era foraster.
Casador
Vegeu Caçador.
Casalot, el
És una altra manera d’anomenar el corral del Caloi.
Casals
El cognom és testimoniat a la vila des del començament del segle xiv. Una família formada per
quatre persones vivia al pla de l’Església i havia complert el precepte pasqual, el 1781. Toldrà 1994,
pàg. 15, parla d’un sol propietari, el 1935. Padró 1975 l’inscriu tres cops.
“D. Casals” (MN 1307); “Bautista Casals a Gancho” (Escrip. xviii, notari Francisco Pellicer, Porrera,
26.9.1826).
Casals, cal
És al carrer del Balç.
Casals, la bassa d’en
‑”l·ortet a la basa d·en Quasals” (Val. 1457, 13r); “1589. Junio 11. Se acorde que sent de la vila las
basas de la font d·en Casals [...] que se envovin” (Estella 1881, pàg. 41).
Hi devia haver una bassa —o més d’una, segons l’anotació de 1589— que recollia l’aigua de la font
que va donar lloc a la partida de terra que s’anota a l’entrada següent.

Referint-se, naturalment, a la cartoixa d’Escaladei.
Cartoixa, la botiga de, i la casa de Cartoixa
‑”la cassa de Cartoyxa” (Val. 1457, 47r); “la botigua de Quartoxa davant casa d·en Cabrer” i “la
meytat del alberc hon ara esta ere botigua de Cartoxa” (Val. sd/c, 68r i 64r); “La botjgua que era de
Quartoyxa” (Val. sd/d, 6v).
Sens dubte que era el local on es rebien i es guardaven els tributs aportats en fruits i tota mena
d’impòsits senyorials.

Casals, la font d’en
‑”l·ort alla font d·en Casals” (Val. sd/a, 32v); “l·ortet de la font d·en Casals” (Val. 1529, 24r); “l·ort
de la font d·en Qasals y terra qampa” (Val. 1535, 12r); “1582. Novb. 6. Se demana si·s vol vendre una
poca terra a la font d·en Casals [...] si no es perjudici de la abeurada, que·s venga” (Estella 1881, pàg.
38); “parte dicta la font d·en Cassals afrontatum [...] a meridie ab la devessa de la vila” (MN 1615); “la
partida de Santa Barbera o Font d·en Casals” i “a la Font d·en Qasals en la devesa j an tallat alguns
qabirons” (Consells 1624, 2.2.1625 i 21.2.1627).
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El document de 1625 és l’únic que deixa entendre que la partida coneguda per la font d’en Casals
era per allà a l’ermita de Sant Antoni. L’anotació de 1582 fa comprendre que era un territori propietat
de la vila. Lladonosa, pàg. 51, explica que el dia 5 d’agost de 1883, es va fixar un ban contra qui
tirés brutícia a la font “dels Casals”.

Cases, cal, i ca l’Antònia Cases
És al carrer de les Eres. Amb el mateix nom, se’n coneix una altra, en la qual hi havia hagut l’hostal
del Gravat, a la carretera de Lleida; per això també se’n diu cal Gravat. També se la coneix per cal

Casanelles
“Esperansa Casanelles” (ComPas. xvii).
Casanoves, cal
És una altra manera de designar cal Tomàs de l’Hostal. Figura una vegada al cadastre de 1946
(Toldrà 1994, pàg. 68).
Casanoves, el pouet del
A Colldemònecs.
Casavella
‑“Jaume Casavella” (ComPas. xvii, any 1652); “Elisabeth Anglesa dita Casavella” i “Joseph Angles
Casavella” (ibídem, any 1688 i 1689).
A la mateixa època hem llegit Casavelles. Tant el cognom (a no ésser que aquesta anotació
s’hagués fet amb exclusió del cognom Anglès, per desconeixement o lapsus calami) com el renom
es van formar amb la reducció i aglutinació del renom de l’entrada següent, del qual hi ha constància
al segle xvi i fins a 1624, referit al mateix llinatge. Montlleó, pàg. 39, explica que Pere Joan Anglès,
dit Casavella, de 84 anys, el 1697, va declarar a favor de la Comuna del Camp en un plet relacionat
amb la lleuda que la ciutat de Tarragona pretenia percebre.
Casa Vella, de la
Vegeu Vella, de la C.
cases
Vegeu *Hortals.
Cases
Una sola família, de sis persones, que residia al carrer Major, va complir el precepte de comunió,
el 1781. Toldrà 1990, pàg. 55, afirma que l’any 1854 n’hi havia quatre amb aquest cognom. El 1935,
per Toldrà 1994, pàg. 15, se sap la presència de sis propietaris del mateix llinatge. Padró 1975 anota
Casas setze vegades.
‑“En Cases” (Val. sd/b, 29v); “En Joan Qases” (Val. 1535, 24v); “Joan Cases” (Fog. 1553); “Maria
Anna Cases” (ComPas. xvii).

Jaume Serraller. Ca l’Antònia és a la plaça de l’Església.
Cases, les
“l·ort de la font de la Gleva e terra campa e vinya a les cases afronte a les cadoles de la Gleva”
(Val. sd/b, 21v).
El nom només s’ha observat en aquest document del segle xvi. No sembla que se l’utilitzés com
a designador d’una partida de terra sinó més aviat com d’un lloc d’anomenada. Vora la font de la
Gleva, hi devia haver hagut alguns masos, com el d’en Balç i el que prenia el nom de la mateixa
font, durant aquell segle. I potser també els que hem anotat com la casa de Fraguerau i el mas del
Coll del Prat. Per allí a la vora de la font, damunt de les cadolles Fondes, es poden veure residus
d’edificació que tant podien haver correspost a una cabana, a un corral o potser fins i tot a una masia
petita. Tanmateix, el llarg temps transcorregut entre tant pot haver fet desaparèixer tot altre senyal.
caseta
Vegeu *Paraires, *Pobres.
Casetes, cal
És al carrer de Santa Magdalena. També se’n diu cal Tortosí.
“Casilla”, la
Castellanisme arribat amb la construcció de la carretera. Hi va haver dos d’aquests refugis per a
adobacamins: un al tomb del Frare i un altre a la Codina. Amb el nom es coneixien les terres del
veïnatge pròxim a les petites edificacions.
Castanyera, la
És un sector amb castanyers, entre les Comes i els Plans. No es considera que sigui una partida de terra.
castell
Vegeu *Camp.
Castell, cal Jaume la Rosa del
La casa és al carrer de la Costa. No es pronuncia la preposició que hauria d’enllaçar els dos prenoms: Jaume de la Rosa.
Castell, del
‑“Antoni Joan Tolra dit del castell” (Llev. 1618, 8r); “Pere Tolrra dit del castell” (MN 1682); “Matia
Tolrra, del Castell” (ComPas. xvii, any 1688); “Jayme Toldra llamado del Castell” (Escrip. xviii,
notari Salvador Alba, Montblanc, 2.5.1790).
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Castell, el
No queda res d’allò que havia estat el castell. L’indret que en rep el nom és darrere l’església i fa
com una mica de cingletó. Lladonosa, pàg. 45, explica que el castell era dels comtes de Prades, que
l’església antiga havia estat l’església del castell i que la nova es va edificar, cap a 1584, ocupant
una part —segurament important— de l’espai que havia correspost a l’antiga fortalesa, i utilitzant-ne
els carreus. Dels llocs que els documents anomenen com a relacionats amb el Castell, ningú no en
sap res.

Castelló
‑“Ray[mun]do Castello” (MN 1398); “A[r]n[al]do Castello” (MN 1422); “Raymundo Castello” (MN
1448); “Bernat Quastelo” (Val. 1457, 14r).

“lo Castel” (Val. 1465, 36r).
Castell, el carrer del
És un petit vial, amb aires de camí més que de carrer, amb un desnivell acusat. Uneix el sector de
sota el Castell amb el carrer del Sòl de la Vila. Antigament, devia connectar amb el carrer Major, per
la costeta del Cementiri. Abans de 1936, hi havia el forn de la Vila i la caseta dels Pobres, i alguna
casa més, totes desaparegudes. Hi donen els darreres del carrer de la Carnisseria.
“casa en la Calle del Castillo” (Amill. 1862, núm. 98).
Castell, el pla del, i la plana, la sort, i la vinya del Castell
S’havia conegut amb el nom de pla del Castell l’espai que ara es coneix per pla de l’Església.

Castellons, el mas dels
‑”1589. Feb. 24. Des de Juncosa nos diuen que·ls bandolers són a las Garrigas, a la partida del mas
dels Castellons” (Estella 1881, pàg. 41).
Devia ésser una hisenda a la qual devia haver donat nom el llinatge anotat a l’entrada anterior,
utilitzat en plural. No se’n sap bo i res. Algú ha sentit parlar vagament dels Castellons, potser cap a
Juncosa, però és un nom que no condueix a cap concreció.
Català
“Lorenzo Catala” (MN 1448); “lo pobill d·en Catala” (Val. 1457, 48v); “Mjcolau Catala” (Val. 1465,
33v).
Català, cal
Es diu que el Català havia vingut de Vilanova de Prades. En aquest cas, no es pot establir cap
relació amb el cognom de l’entrada anterior; cronològicament, la dificultat també existiria. La casa
és al carrer de l’Hostal, al sector que s’havia dit del Solaçar, la que s’havia conegut per ca l’Antònia

Mestrica.
‑”in parte vocata la plana del castell” (MN 1448); “la Sort del Castel” i “lo quadrel daval la vinya
del Quastel” (Val. 1457, 9r i 13v); “la vinya dell Castell ab tera campa” (Val. sd/b, 7r); “la sort qu·es
te ab en Francoy sobre la vjnya del Castel” (Val. sd/c, 2v); “in partita nominata la Sort del Castell”
(MN 1530).
Castell, lo carreró del
‑”la costeta que va a la Iglesia [...] ab lo carrero qui va al Castell, de l·altre costat ab la placeta dita
de Sta. Anna” (MN 1682); “Callejón del Castillo” (Amill. 1862, núm. 116).
Castell, Sant Joan del
“Beati Johane del Castell” (MN 1530).
Castellana
“Tecla Castellana” (ComPas. xvii, any 1652).
Devia ésser una feminització del cognom Castellà, que tanmateix no se’ns ha fet present.
Castellnou [de]
“R. de Castel nou” i “de Castro Novo” (MN 1286); “Castelnou (MN 1304).
Bapt. 1706 testimonia el baptisme de Francisca, el 1707.

“Catalín”, cal, i cal Jaume “Catalín”
Potser era una masculinització del castellanisme “Catalina”. Era al carrer Major; pels darreres donava a l’antic fossar. Ja no hi és. Hi va caure una bomba d’aviació, pels volts de Nadal de 1938; la
va enderrocar i va destruir igualment la Casa de la Vila (Toldrà 1994, pàg. 49). Cal Jaume també era
al carrer Major, davant de cal “Catalín”.
“Jaume Figueres Catalin” (Comptes 1755, fulls que semblen del segle xix).
Caterí, la cova del
És dalt, a Montsant, al terme de la Morera, sota la punta de la Pelicana, en el vessant dret del
barranc dels Pèlecs, en la zona coneguda per Montsant del Caterí, més transitada per la gent
d’Ulldemolins i d’Albarca que no pas per la de la Morera, probable raó per la qual Perea no en parla.
Cal Caterí és a Albarca; no hi ha cap relació nominativa amb cal “Catalín” d’Ulldemolins.
Caterino, cal
Devia venir d’una pseudomasculinització de Caterina. La casa és al carrer de Fontalba que, fins
fa poc temps, es considerava el bocí final del carrer del Loreto. Ara s’anomena al carrer Major, on
també es coneix per cal Miquel Queralet.
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Catllar
Padró 1975 anota Catlla [sic] un sol cop.

Cementiri, el carreró del
“una casa en el callejon del Sementerio” (Amill 1862, 155).

Cavaller
“Joan Cavalle” i “Maria Cavalle” (ComPas. xvii, any 1781).

Cementiri, el raval del
“un corral rabal del Sementerio” (Amill 1862, 107).

El 1798, Joan era rector de l’església parroquial. Les dues persones anotades més amunt devien
correspondre al grup de tres que vivia al carrer del Balç i que van combregar aquell any segons els
preceptes. El 1854, també només hi havia una família amb aquest cognom, segons Toldrà 1990, pàg.
55. El 1935, duien Caballé dos propietaris (Toldrà 1994, pàg. 15).

Que el 1862 es parlés del raval del Cementiri pot voler dir que aquell sector —petit i poc poblat—
de l’extrem NNO de la vila es va conèixer tot ell com del Cementiri; l’únic carrer que —a més del del
Sòl de la Vila— transitava per aquell rodal es va conèixer per carrer del Cementiri.

Cavanac
“Cavanach” (MN 1286).
Cava-roques
“F. Cavaroqes” i “Cavaroces” (MN 1286).
Ceballots
Renom col·lectiu que la gent dels pobles veïns aplica a la d’Ulldemolins.
Celdran
Només el cita Padró 1975, dues vegades.
Celles
‑“la Sra. Celles” i “Florentina Celles” (ComPas. xvii, any 1652); “la Sa. Florentina Celles” i “Anna
Selles viuda” (ibídem, any 1688).
Cementiri, el
El cementiri és a la partida del Piró, a sol ixent de l’antic camí de Lleida i al nord de la carretera
moderna. Se’l devia inaugurar abans d’acabar-se el segon terç del segle passat, perquè Amill 1862
sembla que ja s’hi refereix. Vegeu també el Fossar.
Cementiri, el carrer del
És curt: va de la Placeta al carrer conegut per la Carretera de Vilanova. Per l’extrem de ponent
d’aquella carretera, connecta amb el final del carrer del Sòl de la Vila, a continuació del qual hi ha
l’Empedregat, que és camí cap al riu i passa pel costat del Cementiri. A mitjan segle xix, s’hi anotaven vuit veïns (Toldrà 1990, pàg. 17). Ara, només se n’hi anomenen tres. Durant el temps de la II
República espanyola, se’l va retolar del Progrés.
“una casa en la calle del Sementerio” (Amill 1862, 157).

Cementiri, la costeta del
“a la costeta del Semintiri que confronte [...] de un altre costat ab lo carrer del Forn” (MN 1711).
La costeta d’aquest document es referia al fossar antic, en una època en què s’anava produint la
substitució de la paraula fossar per la paraula cementiri, però en què el cementiri encara no s’havia
traslladat al Piró. La costeta devia ésser el petit desnivell que enllaça un extrem del carrer Major amb
el pla de l’Església; al capdamunt d’aquest desnivell, hi havia la porta d’entrada al fossar primitiu.
Censal, la roca d’en
No ha de quedar exclòs que hagués d’ésser del i no d’en, a no ésser que Censal fos un renom de
la vila al terme de la qual correspon la roca, però a Juncosa ens han dit que no n’hi ha coneixement.
El nom designa una partida petita situada a les Garrigues, al terme de Juncosa. És coneguda de la
gent d’Ulldemolins que té terres per aquell sector i hi transita. Es refereix sens dubte a l’elevació
que el Mapa comarcal de Catalunya 1:50 000 de l’ICC, full del Priorat, assenyala amb el nom de
Roca Censal i dóna mesurada en 715 m, a un parell de quilòmetres de l’hostal de la Serra, per la
carretera de Juncosa.
Ceramico
Vegeu Saramico.
Cerdà
“Joan Serda” (Val. 1597, 14r); “Catarina Serda” i “Magdalena Serda” (ComPas. xvii, any 1688).
Cerer
“Pau Angles dit Ceré” (Escrip. xviii, notari Salvador Alba, Montblanc, 12.3.1793).
Cervelló
“Joan Servelló” (ComPas. xvii).
Devia formar part d’una família del carrer Major, quatre membres de la qual —potser tots— van
complir amb el precepte pasqual, el 1781.
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Cervià
Entre el terme d’Ulldemolins i el de Cervià s’interposa el terme —considerablement extens— de la
Pobla de Cérvoles. Les dues viles —la de Cervià al nord de la d’Ulldemolins— són a una distància
d’onze quilòmetres i mig, en línia recta, però a uns trenta-cinc per carretera, perquè només s’hi pot
arribar passant per la Pobla, el Vilosell i l’Albi.

Cirers, lo tros[set] dels
‑”lo trocet del Cjres” (Val. 1457, 45r); “lo troç del cjres” (Val. 1465, 4v); “lo tros dels cjres al riu de
Monsant” (Val. 1535, 13v).

Cervià, el camí de
No se l’anomena gaire sovint. És el mateix camí de Lleida —que al començament es coneix també
per camí del Riu— fins que travessa la serra de la Llena; llavors, entra el terme de la Pobla i se’n va
cap al coll de la Vinyassa, el mas d’en Blanc i Garrigues avall.
‑”per hun troçet de la sera que afronte ab lo camj de Servja” (Val. 1457, 53r); “ab lo camj que va
a Cervja” (Val. 1465, 39r).
Cérvoles
Vegeu Pobla [de C.], la.

Cisca
Vegeu Diua, Marian.
Cisca, cal Josep de la
És una altra manera de designar cal Josep Baptista Bessó, al carrer Baix de la Vila.
Cisco
Vegeu Ferrer, Josepàs, Molí, Rosso, Xavo.
Cisteller, lo
‑“Juan Angles cisteller” (Llev. 1618, 22v); “Juan Angles dit Sisteller” (ComPas. xvii, any 1652);
“Jaume Angles dit lo Cisteller” (DocMun. 1687).

Cérvoles, la serra de
‑”et ascendit in serra de Sorbolis” (Cartas, doc. núm. 128, carta de població als habitants
d’Ulldemolins, Tortosa, 31.1.1166).
Es referia a la serra de la Llena.

Clarasó
“Joan Claraso” (Val. 1597, 27r); “Juan Clariso” (Val. 1625, 258r).

“Ciego”, lo
“Roger lo siego” (ComPas. xvii, any 1652).

Clareta
“Porta dita Clareta” (Val. 1625, 264v).

cingla
Vegeu *Amiguet, *Minguet.

Claver
Francesc Claver tenia el domicili al carrer del Balç, el 1783. El 1935, hi corresponien cinc propietaris
(Toldrà 1994, pàg. 15). El cadastre de 1946 anota Clavé tres cops (Toldrà 1994, pàg. 68).

cingle
Vegeu *Boixos, Creu, Gran [de Sant Antoni], Obagues.
cinglera
Vegeu Escambell.
Cirer, lo torm del
“lo torm del cirer” (Val. 1465, 8v); “lo torm del cirer” (Val. 1474, 8r).

Interpretem que la segona anotació correspon igualment a Clarasó o Clarassó.

Claviller
Vegeu Criviller.
Climent
‑“Isidro Climent” (ComPas. xvii, any 1781); “J[ose]ph Climent herrero” (Escrip. xviii, notari Valentin Enriquez, 8.5.1783).
ComPas. xvii, any 1783, diu que era ferrer, al carrer del Balç.

No és segur que la part específica procedeixi del nom de l’arbre; podria procedir d’un llinatge.
Cirera, cal
Com a cognom, Cirera —i creiem que ho era— no l’hem trobat enlloc més. La casa —al carrer
del Sòl de la Vila— es va construir allà on hi havia un pati que es designava amb el mateix nom.

clot Rodó, el
Vegeu Rodó.

149

150

Onomàstica del terme municipal d’Ulldemolins

Onomàstica del terme municipal d’Ulldemolins

Clotet, lo
‑”la vinya del Clotet” (Val. 1457, 47v); “lo Clotet qu·es te ab en Vjcent” (Val. 1465, 11v); “lo Clotet
que ere d·en Faure al rju de Munsant” (Val. sd/c, 7r).

Que es parli de coves en aquell indret pot fer pensar en una reducció de cova a coa, com en el cas
de Coa Longa. A Prades, vora Capafonts, les Cuetes Llargues, designen un serrat amb unes quantes
coves petitones. Però a Siurana, tothom diu que no hi ha cap cova —ni n’hi pot haver cap, per la
naturalesa del terreny— per allí on es parla de Coes Rases.

Devia designar una partida de terra, potser un fragment dels Clots, que també són cap al riuet del
Teix, llavors dit de Montsant, o potser era una simple manera diminutiva de referir-s’hi.
Clots
Vegeu *Llorito.
Clots [del Duc], els
La majoria de la gent només en diu els Clots, però algú encara anomena el clot del Duc, que és
una manera de designar un fragment dels Clots, una partida situada al sud de la vila i no gaire lluny,
entre les Pedrenyeres —de les quals el camí d’Albarca (ara carretera de Reus) marca el límit— a
llevant, i les Parades, a ponent, i fins al riu de Montsant, ara dit riuet del Teix. La travessa el camí de
les Olletes. Hi ha una successió de feixes de conreu. La documentació sempre l’anomena en singular,
tret de quan MN 1711 parla dels clots del Llorito (vegeu Loreto), que en devien ésser un fragment.
Quant a Duc, val el comentari de l’entrada dedicada a lo comellar del Duc.
‑”sita in parte vocata lo Clot” (MN 1398); “lo Clot de na Franqua” (Val. 1457, 11r, Val. 1465, 12r
i Val. 1474, 8v); “lo troç dell Clot all soll de les Planes” (Val. sd/b, 15r); “lo tros del Clot” i “lo Clot”
(Val. 1563, 26v, 29r i 48r).
Clotxes, les
Són uns tollets, com una mena d’aiguamolls, al fons d’un barranc que hi ha sota les coves del Llort,
al Purgatori, a les Garrigues.
Cluella
‑“Poncis Cluela” (MN 1304); “Bartholomeus Cloela” (MN 1422); “Thomas Cloela” (MN 1448); “En
Tomas Cluela” (Val. sd/d, 54v).
Devia ésser una variant fonètica del cognom de l’entrada que segueix.
Clusella
“P. A. Clusela” (MN 1286).
coa Longa, la
Vegeu *la cova Llonga.
Coa-rasa, la
“les coves y terra campa a la Coarasa” (Val. 1618, 159r).

Cobrador, cal Pau
Un altre nom de ca l’Estivina, al carrer del Sòl de la Vila.
Cóc, ca la Rosa del
És un nom caigut quasi del tot en l’oblit. Diuen que la casa havia estat per allà al Castell, prop del
carrer de la Costa.
Codina, la
La paraula té un significat equivalent al que ara s’atribueix a “bassot”. Designa un territori —que
s’entén que és una partida de terra— situat a les Garrigues, al cantó del nord de la carretera de
Lleida, a cosa de mig quilòmetre enllà de les crestes del Blai. Cap a tramuntana, confronta amb el
Purgatori.
‑”de la Codina” (Val. 1457, 46r); “lo troç de la Gariga a la Codina e era” (Val. sd/b, 25v); “lo troç
de la Quodjna a la Font del Lop” (Val. sd/c, 64r); “la quova ab alo que es a la Codjna a la Guarjgua”
(Val. sd/d, 54v).
Codines
‑“En Johan Codines” (Val. sd/a, 33r); “En Qodines” (Val. 1535, 27v); “Joan Codines” (Fog. 1553);
“la viuda Codjnes” (Val. 1563, 35v).
Cogulla, la
‑”roques qui·s nomenen los Mollons y de aquí mirant dret a la Cogulla de Montsant la cual está
en vista de Ulldemolins, devalla al Coll de Prat y de aquí a la font de la Gleva, de dita font munta
dret a la Cogulla de Montsant [...] y de la dita Cogulla gira vers solixent tirant dret fins a la punta ó
cap de Montsant sobre Albarca” i “y de la Cogulla en vista de Ulldemolins y del Coll de Prat y dels
Mollons y Estuells fins al terme de Margalef se troba lo terme de Ulldemolins” (Rodalia de Montsant
i Fraguerau, any 1650. Estella 1881, pàg. 19); “por mediodia con Coll de Prat por poniente con la
Cogulla de Montsant” (Estella 1881, pàg. 3, referint-se a la Polleria).
A partir de la interpretació que fem dels documents examinats, podem proposar que havia correspost a la punta coneguda ara per pins Carrassers. Actualment, a Montsant només es parla de la
Cogulla a l’extrem occidental de la serra Major, un lloc que la mateixa Rodalia de 1560 anomena la
Cogulla de Cabassers.
Coix
“Anto Odena (a) Coix” (Deutes 1847).
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Coll del Prat, la font del
És abundosa, per allí abans d’arribar al coll, a ponent i a poca distància de l’ermita de Sant Antoni.
Estella 1881, pàg. 21, concreta que és a la part de l’Obaga i, més enllà, argumenta que “en la pujada
y baixada de coll de Prat no y a aigua fins baix a la font de la Gleba”, una afirmació poc encertada.
“loco que dicitur la Font del Prat” (MN 1304).

Probablement es va produir per masculinització de Coixa. Aquest renom devia entrar a formar part
d’un de nou, Mestrecoixo, amb el qual es coneixen cases de la vila.
Coixo, cal
Al carrer de Santa Magdalena, al costat de ca l’Arçons. Ningú no pot recordar l’origen del renom
anotat el 1847 malgrat que la poca gent que sap aquest nom de casa asseguri haver conegut un
propietari que coixejava. Entre aquest record i la persona causant del renom hi ha, en tot cas, només
una coincidència.
Coixo, els horts del
Un grup d’horts no gaire grans, a la vora esquerra del riuet del Teix, aigües amunt del maset del
Manon. Se’ls regava desviant l’aigua del riu amb una presa i regulant-la en una bassa de terra. S’hi
parlava de l’hort del Mosset.
coll
Vegeu *Balaguera, Blanc, *Carlà, *Creueta, *Guerau, *Juncosa, Mas d’en Blanc, Prat, Sant Antoni,
Vinyassa.
Coll Blanc, el tossal del
Vegeu el coll[et] Blanc.
Coll del Prat, el camí del
“parte dicta lo riu de Montsant afrontatur cum dicto rivo et cum camino quo tendir al Col del Prat”
(MN 1500).
Ara es prefereix parlar del camí de Fraguerau, que passa pel coll del Prat.
Coll del Prat, el pla del
És un territori rocós que voreja el coll; hi ha un bon escampall de grans blocs caiguts dels cingles
de les Obagues. Algunes d’aquestes roques són mig buides i, si se les colpeja amb una pedra, ressonen com si fossin una campana.
Coll del Prat, la carrerada del
“partida del Coll del Prat confronta [...] ab la carrerada del Coll del Prat” (MN 1711).
Ningú no sap res de la carrerada.

Coll del Prat, lo mas del
“lo mas del Col del Prat y terra campa” (Val. sd/a, 35v).
Ningú no parla del mas, cap senyal del qual no hi ha record d’haver vist; potser havia estat a
l’indret conegut per les Cases.
Colldemònecs
La manera de dir habitual és sense article i no és rar de sentir la e transformada a i. Es considera
que és una partida de terra en territori de les Garrigues. Encarada a sol ixent, hi ha una balma molt
gran, que havia estat habitada. Encara s’hi poden veure alguns compartiments, ara sopluig ocasional
de pastors i ramats, i potser —a l’època de l’any corresponent— de gent que anava a l’oliva per
aquells contorns. És arredossada a la part alta d’un serrat de vessants rostos, que separa dos barrancs sense nom conegut; el del cantó de sol ixent fa cap a les cadolles del Comte i l’altre es reuneix
amb el barranc del Bromet, al terme de Margalef. La cova és a cosa d’un quilòmetre i mig al SSO de
l’hostal de la Serra. Just abans d’arribar-hi, el serrat que s’ha dit fa una osca —considerada més un
portell que no pas un coll— per la qual es pot anar d’un vessant cap a l’altre. Damunt mateix de la
cova, el terreny s’eleva fins a l’altura que tenia el serrat abans que es veiés interromput per aquella
osca i aquesta elevació formaria un tossal —potser el “coll” d’on ha procedit la part genèrica del
conjunt denominatiu— si no fos que té pla el capdamunt i per això es presenta més aviat com una
moleta, tanmateix poc significativa, enllà de la qual el serrat declina i es considera que és la línia de
contacte del terme d’Ulldemolins amb el de Margalef. La presència a la cova d’un asceteri visigòtic
ha estat analitzada per Lladonosa, pàg. 24 i següents. A la mateixa cinglera, a poca distància de la
gruta, es veu un replanet amb una pedra circular que té uns recs gravats; la gent diu que eren per
a conduir l’oli que els monjos feien en aquella mena de molí que devien haver ideat. Una mica més
avall de la cova, hi ha una fonteta amagada entre els matolls.
‑”constat preterea devesiam loci de Coll de Monechs fuisse stabilitam per baiulium in Montaneis
de Siurana pro domina regina sub annuo censu prestando dicte regine idibus frebruarii anno 1230”
(de la concòrdia entre Escaladei i Ulldemolins, s/d, segle xvi, fragment aportat per Josep Lladonosa,
Serra d’Or, abril 1964, pàg. 246); “transit usque ad Collem Monachis” (Estella 1881, pàg. 20, relatant
una escriptura del 3 kalendas Augusti 1292); “covam cum terra campa a Col de Monechs” (MN
1422); “alo del col de Monech” (Val. 1474, 12v); “la cova de Coll de Monechs” (Val. sd/b, 2r); “lo tros
de coll de Monechs ab ses coves” (Val. 1583, 90r).
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Colldemònecs, l’avenc de
Diuen que —temps era temps— hi van tirar un home vell. L’avenc, que ha d’ésser per allà a Colldemònecs, no l’hem localitzat i no hem trobat ningú que sàpiga dir on és.

‑”dels quols” (Val. 1457, 2v); “la meytat dels Colls” (Val. 1465, 5v); “lo troçs dels Cols” (MN 1529,
inventari 14.IV.1529); “lo tros dels coyls” (Val. 1597, 15r); “en lo terme de Albarca a la partida dita
los Colls dita lo tros d·en Masip [...] a sol ixent ab lo cami que va a Prades, a migdia ab lo cami que
va a la font Llonga, a sol ponent ab dit cami y ab terra de Francesch Abello” (MN 1682).

Coll de na Balaguera, camí del
‑“via pu[bli]ca qua itur al col de na Balagera e cum via pu[bli]ca qua itur a les Marges et cum tocal”
(MN 1398); “lo Clot afrontat cum via p[ubli]ca del col de la Balagera” (MN 1500).
El document anotat en segon lloc i el que s’aporta a l’entrada següent són els únics en els quals
hem llegit de la i no de na. El camí havia d’ésser el mateix que ara es diu dels Canyemassos. Vegeu
també el tossal de na Balaguera.
Coll de na Balaguera, el tossal del
“tros del tosal del Coll de na Balagera” (Val. 1563, 42v).
Hi havia un cas de tautologia si –tal com suposem– coll era pres per equivalent de tossal. També
hem anotat Balaguera, el coll de na, el collet de na, i el tossal de na Balaguera en una entrada a part.
Coll de na Balaguera, la creu del
‑”fer tres profesons [...] altre a la creu de Coll de la Balaguera” (1628. Maio 7. Actes sessions consell
de jurats. Estella 1881, pàg. 62).

Colls, lo camí dels
“lo tros dels Stos afronte ab lo cami dels Cols” (Val. 1583, 15v).
No se sap res d’aquest camí. És de creure que conduïa a la partida dels Colls de l’entrada anterior,
però fa estrany que es relacioni amb els “Stos”, perquè s’interpreta que entre aquell camí hipotètic i
els Rastors hi havia d’haver una bona distància.
Colls, lo corral dels, i lo mas dels Colls
“lo corrall dels Colls ab tota la terra campa” (Val. sd/b, 8r); “lo mas dels Colls y terra campa tota
la pesa” (Val. sd/a, 4v); “lo mas dels Colls” (Val. 1563, 16r).
Colom, el, i la cova del Colom
Si bé la documentació afirma que correspon al terme de Juncosa, sembla que el nom també s’aplica
a l’extrem nord de la falca de terme d’Ulldemolins que es posa entre aquell terme veí i el de la
Pobla. És enllà de les Guineus i les Salvanes, vora el Bou i el Pescater. Hi ha gent de la vila que hi
té propietats.

La creu devia correspondre a la creueta [de Sant Antoni].
Colles, cal
És al carrer del Loreto.
collet
Vegeu Arçons, *Balaguera, “Jaio” Rafel, Parral, *Pedrenyeres.
Collet Blanc, la carrerada del
Circulava pel camí de Prades.
colls
Vegeu *Font Nova.
Colls, els
La partida dels Colls és al terme d’Albarca, cap a la banda dels corrals de l’Argany —de molta
anomenada— i del mas de l’Arruïno. La denominació es deu referir a un conjunt de tossalets poc
importants que hi ha per aquell altiplà. La gent d’Ulldemolins coneix la partida dels Colls. Els llibres
d’Ulldemolins, entre els segle xv i xvii, contenen un gran nombre d’anotacions referides als Colls,
cosa que significa que la gent de la vila tenia propietats en aquella partida del terme veí.

‑”la cova del Colom termino de Juncosa confronta [...] cum via pu[bli]ca de Lleyda et cum la coma
d·en Valles, na Vidala et alia vice a cova Badada” i “una cova nominata del Colom in termino de
Juncosa cum possesionem sibi contiguo cum vicho de Lleyda” (MN 1530); “de la Garriga en lo terme
de Joncosa dita lo Colom” (Inven. xvi).
Colombri
“J[ose]ph Boque Colombri” (Comptes 1755, fulls que semblen del segle xix).
Colombrí, cal
Va ésser un nom antic de ca l’Agna, al carrer del Sòl de la Vila. El devia heretar del renom anotat
a l’entrada anterior.
Colomer
“Anton Colome” (ComPas. xvii, any 1781).
El document indica una família de tres persones domiciliada al carrer Dellà. Segons afirma Toldrà
1990, pàg. 55, hi havia a la vila una família amb aquest cognom el 1854. Amb el mateix prenom,
Llopis, pàg. 94, l’anota a Albarca, a la mateixa època.
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Colomer, lo
‑”in parte vocata lo Colomer” (MN 1448); “lo tros del Colomer” (Val. 1457, 4r); “lo troç daval lo
Colomer” (Val. sd/d, 11r); “lo tros del Colomer” (Val. 1563, 7r); “la sort del Colomer afronte ab la sort
de la Badia” (Val. 1583, 13v); “lo tros del Colomer” (Val. 1618, 155r).
Colteller
“en Colteller” (Val. 1577, 92v); “en Colteller per lo moble” (Val. 1583, 90v).
Columna, la cova de la
Una altra manera de designar la cova del Pilar. A Ulldemolins s’afirma que aquesta denominació
la van crear i la fan servir els excursionistes de Reus.
coma
Vegeu *Amic, *Bellver, *Bromacers, *Laura, *Miet, *Pampa, *Pregona, Ribera, *Sant Bartomeu.
Coma, la
És una partida de terra situada entre el Solà i la Solana, al vessant dret del riu de Prades, sota el
tomb del Segrià. Es devia estendre cap a llevant fins al mas del Panto, o fins a la font Llaura, cap on
n’arribaven fragments que anotem com la coma de n’Amic, la coma de Bromacers i la coma d’en
Laura. O potser eren unes altres comes veïnes que també s’anomenaven per aquella solana. Pel que
es veu a continuació, antigament es parlava de la coma vora la casa de la rectoria, a les Obagues
i cap al camí de Santa Magdalena. Els documents aporten el genèric coma completat amb [de na]
Ribera per específic, i amb altres determinatius com d’en Bellver, de Miet i de Pampa, sense dades
que permetin de saber on eren situades les terres designades per aquests tres últims noms; podria
ésser que corresponguessin a fragments del sector conegut per les Comes (en plural). Hem optat per
fer entrades separades per aquelles paraules determinadores. Vegeu, doncs, la coma d’en Bellver, de
Miet, de Pampa i [de na] Ribera.
‑“in loco vocato lo Comellar que afronte ab la Coma” (MN 1304); “la vinya de la Coma e terra
campa” (Val. sd/b, 2v); “in partita nominata les Obagues nominatum la Coma” (MN 1530); “lo tros
de la Coma affronta [...] ab la casa de la rectoria de la vila” (MN 1682); “la Coma confronta [...] ab lo
cami que va a Santa Magdalena” (MN 1711).
Coma de Bromacers, lo coll de
Vegeu *Bromacers.
Coma Fumada
Vegeu Fumada, la.
Comapregona
Vegeu Pregona, coma.
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comella
Vegeu *Vidala.
comellar
Vegeu *Aleu, *Batallons, *Cap de la Vila, *Cova del Corb, *Duc, *Llop, *Llorito, *Serveres.
Comellar, lo
“in loco vocatur lo Comellar que afronte ab la Coma” (MN 1304).
Devia designar un lloc conegut, més que no pas una partida de terme.
comellaret
Vegeu *Roure.
Comelles, les
Són terres situades al SE de la vila, entre les Pedrenyeres, els Pigrossos i les Comes, al cantó sud
del camí de Prades.
‑”la sort de la Comela” (Val. 1457, 9r); “lo troç de la Comela qu·es te ab en Macip al Gjnebre” (Val.
sd/c, 23v); “lo tros de la Quomela” (Val. 1529, 1v); “de la Comella”, “lo Pug Gros del cap de la Comella” i “lo tros del Ginebre a la Comella” (Val. 1563, 2r i 4r); “a la partida dita la Comella confrontat
[...] a tramontana ab lo cami dit de la Font Vella” (MN 1682); “la Comella” (Amill. 1862, 28 i 233).
Comes
“Maria Comes” (ComPas. xvii, any 1688).
Segons Estella 1881, pàg. 17, els Comes —procedents de Valls— van arribar el segle xiii, i van
posar “una especie de fabrica de tejidos de lana”. Ramon Comas —que probablement era vingut de
fora— consta com coadjutor de la parròquia entre 1914 i 1916.
Comes, les
Terres situades cap a l’extrem del terme, pel cantó d’Albarca, i també participen d’aquell terme.
Són entre els Pigrossos i el riuet del Teix, a continuació de les Pedrenyeres i a ponent del mas de
l’Arruïno. El barranc de les Comes i el barranc del Xavo travessen la partida. Els documents també
anomenen les Comes de la Garriga, un lloc del qual avui no es parla.
‑”vocata les Comes [...] afrontata cum via publica mansum de n·Abello” (MN 1422); “alo de les
Comes” (Val. 1474, 9v); “les Comes d·en Farer Agramunt” (Val. sd/d, 52r); “lo tros de les Comes
afronte [...] ab lo camj del Tosal” (Val. 1529, 2r); “lo tros de les Comes” (Val. 1611, 90r i Val. 1625,
247v); “in parte dicta les Comes” (MN 1615); “en la partida de les Comes” (MN 1711).
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Comes, el barranc de les
Es forma cap dalt al coll Blanc, travessa la partida que li dóna el nom i s’ajunta amb el riuet del
Teix, per la vora dreta de la seva part alta. Com que un sector de les terres que travessa es coneix
per les comes del Pagès, també se li diu el barranc del Pagès. Té els vessants ocupats per unes
feixes de cereals.

Congost, lo
‑”in loco que vocat al Congost” (MN 1304); “molendini sito in parte vocata lo Congost in termino
dicti loci confrontam cum rivo” (MN 1448); “lo Congost deça lo riu” (Val. 1474, 2v); “lo Congost e
frexeres tot” (Val. sd/b, 8r); “lo tros del [?] del obag y congosts puig avall afronte ab lo riu de Vilanova [...] ab lo cami del moli de la vila” (Inven. xvi); “lo troçs del Congost” (MN 1529, inventari
14.IV.1529); “lo corral al Congost y terra campa” (Val. 1583, 74v).

Comes de la Garriga, les
Vegeu *Garriga, les comes de la.
Comte
“Conte” i “P. Comte” (MN 1286); “P. Comte” (MN 1304).
El 1403, la casa de Ramon Comte era una de les seixanta-dues de la vila (Estella 1881, pàg. 17,
escriptura del sindicat de les muntanyes de Prades).

Comte, les cadolles del
Que hi hagi l’article definit i no el personal en no exclou que la part específica del nom l’hagués
deixada el cognom anotat a l’entrada anterior. Però també podria ésser que es referís al comte de
Prades, ja que l’aigua era un bé feudal i potser aquesta propietat el senyor se l’havia retinguda sense
transferir. Les cadolles són al riu de Montsant, gairebé a tres hores lluny de la vila. Vora d’aquestes
cadolles s’acaba el terme d’Ulldemolins i el riu entra al de Margalef i també fins en aquell lloc arriba
una punta del terme de la Morera.
‑”les quadoles del Comte” (Val. 1457, 49r); “la vila per les cadoles del Comte que eren d·en R.
d·Arqes” (Val. 1465, 35r); “lo troç de les cadoles dell Comte” (Val. sd/b, 38r).
Comtessa, la cova de na, i lo torrent de na Comtessa
‑“la meytat del torrent de na Comtessa” i “per la cova de na Comtesa damunt la Perdiu” (Val. 1465,
13r i 39r); “lo torrent de na Comtesa vinya e hort e terra campa” (Val. sd/a, 22v).
El nom devia designar una partida de terra, en la qual —o vora la qual— hi havia sens dubte una cova
que havia pertangut a na Comtessa, un antropònim del qual hem trobat notícia a MN 1286. Essent com
era cap a la Perdiu, devia ésser cap a la banda de la Pobla de Cérvoles, o dintre d’aquell terme. Val.
1457 (vegeu la Perdiu) també parla de na Comtessa. També el segon grup nominatiu encapçalat per
“torrent” devia correspondre a una partida, potser la mateixa que la designava amb el genèric “cova”.
Conesa [de]
Padró 1975 anota Conesa sis vegades. El 1935, tres propietaris duien el cognom, segons Toldrà
1994, pàg. 15. El 1403, Guillem era el cap d’una de les seixanta-dues cases de la vila (Estella 1881,
pàg. 17, escriptura del sindicat de les muntanyes de Prades).
“A. de Conesa” (MN 1304); “G. Conesa” (MN 1398); “Salvator Conesa” (MN 1422).

Devia correspondre a un sector pròxim al Trencacolls, segurament a ponent seu, pel veïnatge de
l’albereda de l’Arçons i els Eixarts.
Congost, la plana del, i la planassa del Congost
“la Planaça del Congost” (Val. 1465, 1v); “la plana del Quongost” (Val. sd/c, 3v).
Conillera
“Antonio Conillera” (ComPas. xvii).
Per Toldrà 1994, pàg. 15 i 67, que ortografia amb u, se sap que tres propietaris portaven aquest
cognom el 1935 i el 1946.
“Conxa”, ca la
Hipocorístic castellà de Concepció. La casa és al carrer del Sòl de la Vila.
Cooperativa, la
És la Cooperativa Agrícola, fundada l’any 1954. Disposa d’uns grans edificis al final de l’avinguda
de la Verge de Montserrat, vora la carretera de Reus, en unes terres que s’havien conegut com la
sort del Pere Baia.
Cova del Corb, el camí de la, i lo comellar de la, i el grau de la Cova del Corb
Vegeu Cova del C.
Corb, la cova del
És una balma, tancada amb una paret de pedra seca, on s’havia guardat bestiar. És oberta al cingle
de Montsant, a les Obagues, entre Fontalba i la roca del Llençol. Es va fer servir de refugi, en temps
de guerra. Que amb el nom es designi una partida de terra, com afirma el document de 1687, no és
una opinió generalitzada, però hi ha algú que creu que sí.
“la Cova del Corp” (Val. 1563, 9v i 34r); “a la partida dita de la Cova del Corp” (DocMun. 1687).
Corbella
Josep Corbella era ferrer durant la segona meitat del segle xix, segons Toldrà 1990, pàg. 34. El
llinatge encara es fa present el 1935, amb dos propietaris, i el 1946, amb tres, segons Toldrà 1994,
pàg. 15 i 68.
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Cornador
“Petri Cornador” (MN 1398); “del pubill d·en Cornador” (MN 1422).
Cornereda, el camí de la
Arrenca de per allí als Tres Jurats Petits, al fons del congost de Fraguerau, i fa guanyar un desnivell de cap a 450 m. Al capdamunt —1 038 m— aprofita una depressió entre la punta dels Pins
Carrassers i una altra d’anònima.
Cornereda, la
La pronunciació és “Cornaleda”. Deu indicar un col·lectiu de corner, un arbust que per aquesta
zona és més conegut per corniguer. Designa un territori, enlairat i abrupte, situat entre les crestes
dels Ventadors i els pins Carrassers, al cantó de ponent de la part alta de la canal del Descarregador.
No és clar que es pugui considerar una partida de terra; més aviat un lloc d’anomenada. S’hi pot accedir per diversos indrets diferents. Estella 1881, pàg. 19, deduint-ho d’una rodalia de 1560 destinada
a ben establir els límits amb Escaladei, afirma que “la Cornereda” és dintre el terme d’Ulldemolins.
‑“La canal del Caregador y la Cornereda [...] afronte ab la plana del Forn del Vjdre” (Val. 1529, 39r);
“la Cornereda y la Bofja af[ront]e ab la plana del Forn del Vidre” (Val. 1563, 61r).
Cornudella
La vila de Cornudella queda apartada cap al SSE cosa de quasi set quilòmetres en línia recta i
dotze per carretera. Oficialment parlant, els termes municipals es toquen perquè fa quasi 150 anys
(el 1846) que el terme d’Albarca (vegeu Albarca quant a la línia de contacte dels dos termes) es
va integrar al de Cornudella que, tot i els seus pocs habitants —per sota del miler— és la vila més
poblada del veïnatge.
Cornudella, el camí de
El camí és el mateix que hem anotat com camí d’Albarca, també conegut per camí del Camp. El
riu de Montsant del document de 1457 s’ha d’entendre que és el riuet del Teix.
‑“cami de Curnudella” (MN 1398); “via publica que vadit a Curnudella” (MN 1448); “al riu de
Montsant afronte ab lo cami que va a Curnudela” (Val. 1457, 15v); “in parte vocata les Pedreyeres,
afrontat cum via q itur a Cornudela et cum via q itur a Fontalba” (MN 1500).
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Corretger
Bapt. 1706 escriu Coretguer quan anota el baptisme de Francesc, el 1709. El cognom, no l’hem
vist en cap altre document.
Cortada
“Gaspar Cortada” (Val. 1597, 37r).
Cortat
‑“Gaspar Cortat” (Val. 1611, 137r); “Juan Cortat” (Consells 1624, 2.2.1625); “Joannes Cortat sartor”
(Escrip. xviii, notari Gaspar Palau, rector d’Ulldemolins, 13.11.1639); “Matheu Cortat” (ComPas.
xvii, any 1689).
Joannes Cortat, sartor, també figura com un dels creadors d’un censal a favor de l’altar de les
Ànimes, el 19.12.1650.
Corts
“Pere Corts” (Val. 1577, 30v i Val. 1583, 73r).
El cognom també s’ha fet present, una trentena d’anys més tard, per especificatiu d’un fragment
del Tossal.
Cosme, cal
És al carrer del Sòl de la Vila.
cossis
Vegeu Sant Bartomeu.
costa
Vegeu *Lloar, Mossèn Ramon, *Pedrol, *Romeu, Segalar.
Costa
Probablement, la persona anotada més avall formava part d’una família de dues, del carrer Dellà,
que van combregar, segons el precepte, el 1781. Padró 1975 anota una vegada aquest cognom.
“Joseph Costa” (ComPas. xvii).

corral
Vegeu Belart, Cabasserol, Caloi, *Camp, *Cap de la Vila, Carnisser, *Colls, Domènec, Eixarts, Fererona, *Font, Llurba, Maibè, Marian, *Mig, Mossèn “Gaietano”, Mossèn Ramon, *Nebot, Pagès, Roig,
*Sòl de la Vila, *Vallvè, Xavo.
corrals
Vegeu *Abadia, Franquet.

Costa, la
“un altre seglaret a la Costa” (Inven. xvii); “en lo terme de Ulldemolins a la partida de la Costa”
(MN 1711).
Pel que es veu, diversos sectors de terme es coneixien per la Costa. Un d’ells —que no se sap cap
on s’esqueia— se singularitzava amb l’especificatiu “d’en Romeu”. Un altre és —encara avui— la
Costa —preferiblement la Costeta— d’en Pedrol. Encara un altre —que era cap al riu de Vilanova—
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es coneixia per la Costa del Lloar. Es fan sengles entrades individuades per a cadascun d’aquests
sectors nominatius. Altres documents parlen de la Costa sense cap distintiu. No consta que hi hagués alguna relació entre el carrer de la Costa i una partida d’aquest nom per aquella zona. En un
territori muntanyós com aquest, no pot fer estrany que s’utilitzés sovint un apel·latiu que expressa
un terreny inclinat.
Costa, el barranc de la
“a la partida dels Arbossars, o barranc de la Costa” (MN 1711).
Només en una ocasió hem vist que un barranc —cap als Arboçars— havia agafat el nom de la
partida de la Costa.
Costa, el carrer de la
El carrer, curt, baixa del pla de l’Església, amb un desnivell acusat, en direcció NO, fins al carrer
de la Creu, i és continuat —fora vila— pel camí de Juncosa, també dit de la Creueta. És retolat de
Mossèn Jaume Amigó. Els vuit veïns que Toldrà 1990, pàg. 14, diu que hi havia a mitjan segle passat
s’han reduït a sis cases que s’anomenin.
Costa, el carreró de la
El carreró podia haver estat un carreronet que surt del carrer de la Costa cap al nord i puja cap al
darrere de l’església. Quan l’Ajuntament de 1873 va voler fortificar la vila, va acordar de tancar els
carrerons de la Costa i del Forn (Toldrà 1990, pàg. 15).
Costafreda
Un cognom que només hem vist a Bapt. 1706, testimoniant el baptisme de Teresa, el 1707.
Costanella, la
‑”vocata la Costanela” (MN 1398 i MN 1448); “la sort de la Costanela”, “de la Quostanela” i “alo de
la Quostanela dels Quanemas” (Val. 1457, 5v, 6r, 8v i 15r); “la sort que ere d·en Gassio a la Costanella
cami dell pont” (Val. sd/b, 3r); “la sort e vinya dell Castell afronte ab la sort de la Costanela” (Val.
sd/b, 14r); “la Costanella [...] affrontatum cum [...] via qua itur al moli de n·Anthonj Joan Domenech”
(Capb. 1558).
Quan es parla de la Costanella, cap al camí del Pont, vol dir el camí dels Canyemassos que —per
travessar el riuet del Teix— tenia un pont, el Pontet, que va donar nom a una partida de terra.
Aquesta constatació permet d’emplaçar la Costanella cap al Trencacolls.
Costereta, la
És un passatge, fortament desnivellat, que baixa del carrer Major al portal del Roser. El pendent
modernament s’ha amorosit amb unes escales i una barana al mig. Avui es coneix per passatge de
Pompeu Fabra, segons Epíleg, 116. Antigament, havia estat el carreró del Blai.
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costeta
Vegeu *Cementiri, Pedrol.
Costeta, de la
‑“per Juan Bonet de la Costeta” (Llev. 1618, 26v); “Catarina Mo[n]lleona de la Costeta” (ComPas.
xvii, any 1688); “Joseph Nebot llamado de la Costeta” (Escrip. xviii, notari Salvador Alba Molins,
Ulldemolins, 29.11.1768).
Costeta, el carrer de la
“Carrer de la Costeta” (ComPas. xvii, any 1781); “la Costeta” (Amill. 1862, 37).
Potser era una manera reduïda de referir-se a la Costeta del Cementiri. Vint persones —distribuïdes
en cinc famílies— de les que van complir el precepte de comunió el 1781 vivien en aquest carrer.
Cotilles
S’han vist dues anotacions d’aquest cognom a Padró 1975.
cova
Vegeu Abella, Àguila, Arena, Argamassa, *Arnaldic, Badada, *Barba, Blai, *Boc, Cabasserol, *Campanyes, Caterí, Colom, Columna, *Comtessa, Corb, Diable, Eixarts, Ermitans, Esclauet, Espardenya,
Fererona, *Figuera, *Fontalba, Fra Llorenc, Franjul, Furonera, Gavatx, *Gomis, *Guimjoan, *Llonga,
*Llop, *Magraner, *Mas d’en Vallès, Menga, Meravelles, Moliner, *Mollons, *Moragues, Morts, *Oliana, Oro, Pagès, *Pampa, *Pedrol, *Perdiu, Pilar, *Pinyol, Pixador, *Presseguer, Purgatori, Quadra,
Queralt, Racó de la Pastera, Sant, *Solà, *Tossal d’en Moragues, *Vergós, *Vidal.
Cova del Corb, el camí de la, i el comellar i el grau de la Cova del Corb
El camí arrenca del de les Olletes, fa travessar el riuet del Teix, s’enfila cap a la plana del Navarro
i per la vora esquerra del barranc de Fontalba; deixa, a la dreta, el camí que condueix a la mateixa
cova del Corb i, després de travessar el grau que permet de superar el gran cingle de Montsant, es
bifurca: la branca de la dreta va cap al barranc del Parral (terme de la Morera) i l’altra, cap al portell
del Peret.
‑”lo comelar de la Cova dell Corp” (Val. sd/b, 2v); “lo troç de la hobaga afronte en lo cami de la
Qova del Qorb” (Val. 1535, 4r).
Covasses, les
És una partida de terra de les Garrigues, corresponent al terme de la Pobla de Cérvoles, però
coneguda dels pagesos d’Ulldemolins. L’abundància de coves és una característica de les Garrigues.
Covera, ca la Maria
El renom indica procedència d’Alcover. És una altra manera de designar cal Pauet.
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Covero, cal, i cal “Mílio”, i ca la Ramona Covero
La casa és al carrer del Sòl de la Vila. Cal “Mílio”, al carrer de les Eres amb façana també al carrer
del Balç. I ca la Ramona, al carrer del Loreto.
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coves
Vegeu Fem, Francès, Llort, *Roba, Roges.

Creu, el cingle de la
El cingle —que no s’anomena gaire sovint— és a Montsant, pujant al pi de la Carabasseta; la creu
recordava l’assassinat de Ramon Segrià i Pinyol i de Jaume Pinyol i Domènech (Toldrà 1994, pàg. 44),
coneguts per Bepo i Xamon, el 1936. És el mateix cingle que també s’havia designat amb el nom de
cingle Gran (de Sant Antoni), pel costat del qual passa el camí de les Voltetes.

coveta
Vegeu Amor, Heura, *Pinyol.

‑”cingle Gran o dels Boixos, que també es coneix com de la Creu per haver-n’hi estat col·locada
una per remembrar uns assassinats” (Guia, pàg. 686).

Coveta de l’Amor, el barranc de la
Neix a partir de la coveta, per allà a les Bresquilles, baixa a travessar la carretera de Lleida al tomb
de l’Amigó i se’n va a reunir-se amb el riu de Prades, davant dels Arenals del Mingo.

creueta
Vegeu *Ferro, *Serra.

Cragolet, el
Una altra manera de designar el “Rossito”. També es diu que el mateix renom s’aplicava al Jaume
de la Baltasana.
Cravillera
Vegeu Criviller.
Crestall, lo
‑“Gabriel Bonastre dit lo Crestall” (Llev. 1618, 12r); “Magdalena Bonastra muller del Crestall”
(ComPas. xvii, any 1688).
No seria estrany que el renom hagués estat relacionat amb la font del Crestall del terme de Juncosa.
crestes
Vegeu Blai, Llena.
creu
Vegeu *Coll de na Balaguera, *Ferro.
Creu, el carrer de la
És dels llargs. Li devia donar el nom una creu que es diu que hi havia hagut allà on el carrer de la
Costa es converteix en camí de Juncosa. Hi ha record d’haver-ne vist el basament dintre el Quadro.
És la mateixa creu que va donar nom a la partida de la Creueta. El carrer tanca la vila per ponent. De
sud a nord, va del carrer del Balç al del Sòl de la Vila. Té, a sol ixent, el tossal on hi havia hagut el
Castell. Hi desemboca el carrer de la Costa. Dels vint-i-tres veïns que Toldrà 1990, pàg. 17, diu que
hi havia a mitjan segle xix, només s’anomenen quinze cases, amb vint noms. Els vells comenten
que hi havia hagut l’hostal de Viana. Durant el temps de la II República espanyola va ésser retolat
de Pi i Margall. Pensem que podia haver estat el carrer Dellà dels documents.

Creueta, el camí de la
I. ‑És el primer bocí del de Juncosa, iniciat com a continuació del carrer de la Costa, a partir del
carrer de la Creu.
II. ‑Un altre camí de la Creueta és, fet i fet, el primer fragment del camí dels Canyemassos, que surt
del poble pel carrer del Balç; és de la Creueta fins allà on n’arrenca el camí vell de Sant Antoni, pel
veïnatge del segon Oliver Gros. En aquest punt on comença el camí d’aquella ermita, hi ha una pedra
de saldó —amb un forat al mig— que recorda l’emplaçament d’una creu, segurament la Creueta (de
Sant Antoni, segons el document de 1530) que va donar nom a una sort considerada partida de terra
i al camí que hi condueix.
Creueta, el coll de la
‑El coll, l’anomena Osona, pàg. 293, i el situa a “3,300 metres” del riu de Prades, i a “3,950 metres”
de l’hostal de la Serra, i a una “alt. apr. 850 metres, punt culminant de la carretera”, unes dades
que el fan correspondre al lloc per on la carretera travessa la serra de la Llena. El Mapa també
l’assenyala, però desplaçat cap a ponent.
Creueta, la
És un petit sector de territori a la vora i al SSO del camí de Juncosa, a poca distància a l’ONO del
carrer de la Creu, entre el Quadro del Toríbio i els Blanquers. No sembla que designi una partida
de terme, ans un lloc d’anomenada. Antigament, el Quadro del Toríbio en devia formar part perquè
diuen que el basament d’una creu es podia veure no gaire lluny d’allà on una porta permet d’entrar
al Quadro des del carrer de la Creu, un nom que aquesta creu podia haver originat.
Creueta [de Sant Anton], la
‑”lo tros altre dela Sent Anthonj dela la Creueta qu·es te ab en Matabous” i “hun trocet de terra
qu·es te a la Creueta pus prop de Sent Anthoni” (Val. sd/b, 3v i 21r); “in partita nominata sort de la
Creueta de Sent Anthoni” (MN 1530).
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L’indret està relacionat amb el camí de la Creueta anotat en segon lloc. Segurament que també
s’hi referia l’acta del consell de jurats del 7.5.1628, quan parla de la creu del Coll de na Balaguera
(Estella 1881, pàg. 62).
Creueta de la Serra, la
Vegeu Serra, la creueta de la.
Creus Velles, les
Vegeu Velles.
Criveller
Vegeu Criviller.
Criviller
El 1759, Isidre era prevere beneficiat de l’església parroquial, i el 1879, Ramon n’era vicari. El
1781, vint-i-set dels habitants que van combregar segons estava preceptuat eren d’aquest llinatge;
formaven set famílies més una persona sola. Toldrà 1990, pàg. 55, informa de la presència de nou
famílies amb aquest cognom, el 1854. El 1935 el duien deu propietaris, segons Toldrà 1994, pàg.
15. La mateixa font (pàg. 65) diu que els germans Crivillé de cal Marian consten entre els quinze
contribuents principals, el 1946. Padró 1975 inscriu onze vegades Criville. Segons es veu més avall,
el cognom havia conegut la companyia de dos renoms: Coixo i del carrer Dellà.
‑”Isidro Criveller major”, “Mariana Cravillera”, “Isidro Claviller” i “Jaume Crivillé hermitá” (ComPas. xvii, any 1688 i 1689); “Isidorus Criviller” i “Joseph Criviller”
(MN 1711); “Joseph Crivillé” (Comptes 1755, any 1762, era regidor); “Theresa Criville viuda del qm
Joseph Criville llamado del carré dellá” (Escrip. xviii, notari Salvador Alba y Molins, Ulldemolins,
24.7.1773); “Fran[cis]co Criville (a) Coixo” (Deutes 1847).
Cubella
‑”Joan Cubella” (Estella 1881, pàg. 17, que ho treu de l’escriptura del sindicat de les muntanyes de
Prades del 7 de febrer de 1403).
Cubells
“Antonio Cubells” (ComPas. xvii).
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Cugat
Només una vegada surt anotat a Padró 1975.
Culla, el camí de la, i el torrent de la Culla
‑”la sort davall quasa que afronte ab en Bonanat e ab lo pobill d·en Segria e ab en
Pere Amigo all torent de la Culla” (Val. sd/b, 3v); “lo segalaret al torent de la Qula”
(Val. 1535, 16v); “vocatum lo tros de la via affrontatum cum via qua itur a la Culla” (Capb. 1558).
Culla, la
‑”la sort daval casa ab la Cula” (Val. 1465, 3r); “un tros de segalar a la Culla” (MN 1529, inventari
14.IV.1529); “lo troç del Segalar a la Qula” (Val. 1535, 16v); “los avellanes de la Culla”, “l·ortet de la
Cula” i “a la Culla” (Val. 1563, 15r, 20v i 33v); “a la partida de la Culla” (MN 1711).
Estella 1881, pàg. 21, quan parla d’un document del 4 dels idus d’agost de 1244, pel qual la reina
Sança d’Aragó va concedir a Ulldemolins una devesa a l’Obaga, podria ésser que el document original digués que confronta amb ‘la roca de la Culla’ en lloc d’una paraula de mal llegir, que sembla que
digui ‘la cusa’. Explica que en aquella roca fan nit els falcons i que és en amunt del camí d’Albarca
a Fraguerau. Tanmateix, la primera anotació de més amunt permet de deduir que era un partida de
terra a la vora del poble. Llopis, pàg. 100, basant-se només en documents, anota la font de la Culla,
nom d’una partida de terme, a Albarca. L’Onomasticon Cataloniae, III, dedica dues pàgines i mitja a
parlar de Culla, una paraula amb la qual es designa un municipi de l’Alt Maestrat.
Cultorrat, lo tros de
‑“Cultorat” (Val. 1457, 2v); “alo de Cull Torat” (Val. sd/b, 8r); “alo de Qul Torat” (Val. sd/c, 7v); “lo
tros de Cul Torat” (Val. 1529, 5v); “de Cultorrat” (Val. 1563, 16r); “lo tros de Cul Torrat” (Val. 1597, 29r).
Es pot creure que designava un tros de terra, tal com diuen els documents de 1529 i 1597. El
DCVB, que és l’únic que hem trobat que anota la paraula, recollint-la del Diccionari Aguiló, dóna
el mot com a adjectiu equivalent a “alegre, ufà”. Aquest significat fa pensar que els documents es
podien referir a un tros de terra que s’hagués conegut pel renom del propietari. A no ésser que culvingués d’una evolució fonètica de cuïl, procedent del llatí cubile, equivalent a ‘jaç, lloc on jeu i dorm
el bestiar’, segons J. Coromines, Estudis de toponímia catalana, vol. I, pàg. 9.
Cunya, el portal de la
‑”Del portal de la Cunya anca” (Val. 1529, 34r); “al portal de la Cunya” (Val. 1563, 53v); “l·alberg
fins al portal de la Cunya” (Val. 1577, 88r).

Cucuc, el
Ho pronuncien així, tot i que correspon a Cucut, un renom pres del nom de l’ocell. Es diu que el
van assassinar a l’hostal del “Galeno”, ja fa molts anys.

Curcó
“Pere Curco” (ComPas. xvii).

Cucurulla
“Isabel Cucurulla” (ComPas. xvii, any 1652).

Devia formar part d’una família de dues persones d’aquest cognom, que hi havia al carrer del Balç,
que van complir el precepte pasqual, el 1781. El 1783, consten al carrer de la Saltadora.
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Dalmau
Un pergamí amb la data il·legible, corresponent segurament al segle xv (La col·lecció de pergamins de l’Aleixar (s. xiii al xv), pàg. 252), parla de “venerabile Dalmacium de Occulemolindinorum
bajulu montanearum de Prades” i de “venerabilis Dalmacius”. Crida l’atenció que aquest llinatge no
s’hagi vist anotat en cap dels documents examinats del segle xvi. El 1781, van complir el precepte
de la comunió tres persones d’una mateixa família amb aquest cognom, domiciliada al carrer Major.
Toldrà 1990, pàg. 55, informa que el 1854 n’hi havia tres. El 1935, hi havia nou propietaris, segons
Toldrà 1994, pàg. 15. Padró 1975 inscriu setze vegades aquest llinatge.

Dellà, del carrer
‑”Antonius Domenech del carrer della” (Capb. 1589); “Joseph Crivillé llamado del carré dellá” (Escrip. xviii, notari Salvador Alba y Molins, 24.7.1773).

“Ursula Dalmau” (ComPas. xvii).

Dellà, lo carrer
‑”lo corral al carrer della” (Val. 1577, 90v); “lo corral al carrer della y davant casa” (Val. 1583, 88v);
“al carrer de della” (MN 1585); “vico dicto lo carrer dellá” (Escrip. xviii, notari Jacobus Dos, Prades,
15.1.1704); “dins la vila de Ulldemolins al carrer dit della” (MN 1711); “Carrér Dellá” (ComPas. xvii,
any 1781); “Calle Dellá” i “carrer dit dellá” (Escrip. xviii, notari Agustí Vendrell y Pinyol, Cornudella,
18.8.1787 i 11.9.1787).

Dalmau, cal
És al passatge de la Font Vella, un carreret dels més estrets, amb façana també al carrer de
Sant Roc.

Encara l’anota ComPas. xvii de l’any 1820, que hi situa vint-i-quatre domicilis de confessants,
contra vint-i-set que n’hi assenyalava el mateix document corresponent a 1781. Aquest manuscrit el
col·loca entre el carrer de la Saltadora i el Major; el de 1820, el posa entre el carrer de la Saltadora
i el de les Eres. Pensem que podia haver estat el carrer de la Creu, que no hem vist anotat en cap

Dalmau Antic o Vell, cal
Vegeu Antic.

paper antic. Aquell any 1781, cent vint-i-tres dels vilatans que van complir el precepte de comunió
formaven part de les famílies que vivien en aquell carrer.

Dalt, el forn de
“L’any 1580 s’adobava el forn de Dalt, que era també de la vila i situat vora l’església” (Lladonosa,
pàg. 50).
Segons aquesta afirmació, a la mateixa època hi havia dos forns a la vila. Que el de Dalt equivalgués al Nou es comenta a l’entrada dedicada al Forn Nou. Potser hi havia un forn al castell en aquella
data en què encara no s’havia començat l’obra de l’església.

Dellà la Serra, lo mas
‑“per lo mas de la Sera” (Val. 1465, 38v; probable lapsus calami o falsa lectura per “Dellà la Serra”);
“lo mas dela la Serra” (Val. 1474, 40v).

Dalt, el molí de
‑”Los molinos son dos el del Pont y el de Dalt y se compraron con las tierras adjuntas a la viuda
Bovera por el precio de 800 libras” i “que se puga sembrar la banda del moli de Dalt y que si se bol
tornar a fe lo moli se tornará la vila a quedar la basa” (Estella 1881, pàg. 46, 23 i 26.3.1598); “les
teres del moli de Dalt” (Val. 1618, 166v).
Potser havia estat una altra manera de designar el molí d’Amunt dels segle xv i xvi. Quan el
document del 26.3.1598 diu “que si se bol tornar a fe lo moli” permet d’interpretar que estava espatllat o ja no hi era.

Descarregador, la canal del
La documentació consultada sempre escriu Carregador. És una canal que —amb un desnivell molt
acusat— baixa de sota els pins Carrassers i fa cap al riu de Montsant, entre les cadolles Fondes i els
Tres Jurats. Queda entre el racó de la Polleria i la Cornereda. Diuen que s’hi feia baixar la fusta que
es tallava per aquella part alta de Montsant. És un pas de senglars, que els caçadors coneixen bé.

damunt
Vegeu *Fontalba.
Darrer
“Pere Darrer” (Val. 1563, 47v).
Delfí Marino, l’era, i el forn del Delfí Marino
Vegeu Marino.

Dellà la Serra, trossets
“dos trocets que a dela la Serra que afronte [...] ab les Maraveles” (Val. 1474, 40v).

‑“al caregador afrontat [...] ab lo cami que va frare Guerau” (MN 1304); “la canall del caregador”
(Val. sd/b, 38r); “la canal del Caregador y la Cornereda y la Bofja afronte ab la plana del Forn del
Vjdre” (Val. 1529, 39r); “la canal del Carregador affte ab lo rju” (Val. 1577, 92v); “ab tal que aje de
fer la lleyna del comella enlla de la Polleria a les canals del Caregado” (Consells 1624, 8.10.1628).
Destral, la
S’explica que havia nascut al mas del Panto i que, ja casada, va viure temps als corrals de l’Argany.
Hi va tenir diferències amb un mosso, s’hi va barallar i el va empaitar amb una destral. Devia procedir de cal Sabata, perquè també la motejaven amb aquest substantiu.
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Deter
“Emanuel Deter” (ComPas. xvii).
Devia ésser foraster. Va residir al raval del Llorito, el 1781.
Devesa, la
La que ara es coneix és al terme d’Albarca, un sector de territori a l’extrem oriental de les Obagues.
Hi neix el riuet del Teix. Hi passa la pista que des d’Albarca puja a l’ermita de la Mare de Déu de
Montsant. Antigament, se n’anomenava una altra pel camí del Molí de la Vila i una altra cap a la
torre de la Llena, per allà al camí de Lleida.
‑”l·ort del sol de la Devessa” (Val. 1457, 14r i Val. 1465, 1v); “lo troçet dell Congost e Devesa”
(Val. sd/b, 25v); “la devesa del Obach” i “a la devesa de la torra de la Llena” (Val. 1563, 20v i 66r);
“parte de la Devesa term. de Albarca, in parte dicitur lo mas d·en Mir (?) lo tros de font Llonga”
(MN 1615); “per lo dellimitar les Deveses y altres caps de dita devesa ont es que sie devesa per les
besties groses [...] son contents de delimitar dita devesa del Cami de Llejda en avall”, “les abeurades
de la Devesa de la Vila”, “que la devesa de la Aubaga esta molt talada” i “la Devesa del cami de la
Pobla en avall” (Consells 1624, 2.2.1625).
Diable, la cova del
És una balma tapada per una heura molt grossa, que li enfosqueix l’entrada. És a les Obagues, sota
els horts de l’ermita de Sant Antoni.
Dingada
Vegeu Ningada.
“Ditxosa”, ca la Roseta
És al carrer de la Saltadora. El castellanisme ja és antic de dos-cents anys. Majorales diu (pàg. 48) que
el renom correspon a Rosa Arboç i, més enllà (pàg. 60), explica que havia correspost a Magdalena Simó,
que era la seva besàvia, de “les darreres generacions de majorales que van cantar amb el pandero”.
“casa la Dixosa calle Llorito” (Escrip. xviii, notari Salvador Alba, Montblanc, 14.11.1790).
Diu
‑“Tomas Diu” (ComPas. xvii); “camino que va al Llorito [...] con Thomas Diu” (Escrip. xviii, notari
Salvador Alba y Molins, Ulldemolins, 8.2.1761); “Jaume Diu” (Comptes 1755, papers que semblen del
segle xix); “Tomas Diu y Forns” (Amill 1862, 179).
Una família Diu, formada per sis persones, vivia al carrer Dellà, el 1781; són les úniques d’aquell
llinatge que van complir el precepte pasqual, aquell any. El 1935, hi havia dos propietaris, i només
un el 1946, segons Toldrà 1994, pàg. 15 i 67. Un sector de les Obagues comprès entre l’ermita de
Sant Antoni i els horts del Molí de l’Espasa és conegut per l’Obaga del Diu.
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Diu, cal
És al carrer del Balç.
Diua, ca la Cisca
És equivalent a cal Diu, al carrer del Balç.
Dolceta
“Joana Dolceta” (ComPas. xvii, any 1688).
“Dolores”, cal Josep
Al carrer del Sòl de la Vila. També se’n diu ca la Luneta, cal Peixò i cal Perejoan.
Domènec
Les anotacions documentals d’aquest llinatge són tan abundants que ens abstenim d’exemplificar-les.
S’ha fet present per primer cop el 1268 en Jaume Dominici. A partir d’allí, no hi ha cap segle en què
no aparegui el cognom múltiples vegades. Però abans, el 1187, segons Lladonosa, pàg. 34, “la reina
Sança, muller del rei Cast, concedia al repoblador Arnau Domènec d’Ulldemolins les dominicatures
d’Ulldemolins i de Juncosa”. Portaven aquest nom nou de les seixanta-dues cases de la vila de l’any
1403, segons l’escriptura del sindicat de les muntanyes de Prades (Estella 1881, pàg. 17). Fog. 1496
inscriu set famílies que s’ho diuen. Fog. 1553 n’inscriu dotze i la viuda na Domenega. També hem trobat Theresa Domenica el 1688. El 1781, n’hi havia sis que reunien vint-i-vuit persones que van complir
el precepte de comunió. Aquella abundància dóna un extens assortiment de prenoms, començant per
Françoi entre el xiv i el xvii i per una F. tota sola que també hi devia equivaler. Al mateix segle xiv,
només hem vist la A. inicial, probablement corresponent a Antoni, present al xv i xvi, igual que Toni,
però més poc. Igualment a partir del xv, hi ha Joan i Pere, com a molt abundants, amb Perot només
algun cop escadusser, i Bernat i Mateu també en abundància, i Ramon, i R. sola, segurament en representació de Ramon, i Ramonic i Arnau amb unes poques mostres. Al segle xvii, reapareix Jaume i es
troben Gabriel, Pau i Llàtzer i, no tan sovint, Baltasar i Andreu. Un sol cop surt Antoni —i Toni— Joan
i, curiosament també un sol cop, Bartomeu, malgrat l’antiguitat de l’ermita de Sant Bartomeu. També
al xvi, ja es fa present Josep i Gabriel, i la viuda Domènega. I al xvii, Baptista i Pere Joan. A part de
Teresa, hem vist altres noms de dona: Àngela, Caterina, Isabet Joana i Lluïsa al segle xvii. Lògicament,
abunden els renoms. Al xvi són sobretot locatius, com del Balç, del Cantó, del carrer Dellà, del carrer
Major, del Forn, del Pla, de la Plaça, de la Placeta, d’Aragó, de l’Escaleta, del Carreró, de l’Era; però
també Blanc, del Boter, Desens, i de na Francina. Al segle xvii, s’han localitzat Baltesar, Camarada,
lo Cameu, de na Lluïsa, del Paraire, de Reus, del Torroner, lo Simó, lo Llop, n’Angela; entrat el xviii,
“dicti Burran”, “Farruel” i “dictus de Jaume”; i ja al segle xix, Simonet, probable continuació de Simó
del xvii. Els Domènec eren baster, espardenyer, estamenyer, fuster, mestre de cases, moliner, paraire,
presbíter i sastre, segons els oficis declarats en la documentació examinada. Segons informa Lladonosa,
pàg. 45 i 46, el 1563 Toni era sagristà major de l’església; Pau, baciner d’església; Mateu, procurador
del santuari de Loreto i un altre Pau, encarregat de les campanes. El 1624, Pere i Francesc eren “honorables jurats”. El 1727, Joan és presentat com a negociant en un procés relacionat amb un deute que
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li reclamava el convent de Carmelites Descalços de Reus. Entre 1730 i 1739, Josep va ésser rector de
la parròquia; de 1851 a 1857, Fèlix fou ecònom, i el 1910, Salvador era coadjutor. Segons Toldrà 1990,

part del hort del moli d·en Vaquer y moli Draper” (Val. 1577, 7v); “la meytat del moli Draper” (Val.
1611, 89r).

pàg. 55, el 1854 el llinatge corresponia a onze famílies. El 1935, es té notícia de nou propietaris, per
Toldrà 1994, pàg. 15. Padró 1975 anota deu vegades aquest llinatge.
Domènec, cal
És al carrer Major.
Domènec, el corral d’en
Només en queden les runes; era de bestiar, a les Obagues, vora el camí que puja a Fontalba, a
l’altra banda del riuet del Teix.
“davall lo corral d·en Domenech” (Val. 1563, 6v).
Domènec, el molí d’en
‑”lo tros qui va al molj d·en Domenech fa lantja” (Val. sd/a, 35v); “una vinya i ort della lo riu del
moli de n·Anthoni Domenech” (MN 1530); “del cami del molj d·en Domenech” (Val. 1563, 39r); “al
moli d·en Domenech” (Val. 1597, 27r).
Segons Capb. 1558 (vegeu la Costanella), una terra a la Costanella confrontava amb el camí del
Molí de n’Antoni Domènec. Com que la Costanella era cap als Canyemassos, el camí d’aquest molí i
el dels Canyemassos havia d’ésser el mateix. Això vol dir que el molí era el de la Vila. Ho confirma
que Estella 1881, pàg. 25, dati el 1570 una sentència contra Domènec relacionada amb un plet a
l’entorn de l’aigua del molí de la Vila.
Dòmine, cal
N’hi ha un record bastant viu, però cap dels consultats no ha aconseguit recordar on havia estat.
Domingo
‑“Joan Domjngo” (Fog. 1553 i Val. 1563, 25r); “Joan Domingo”, “Francisco Domigo” i “Ramon
Domingo” (ComPas. xvii).
El 1781, set persones d’una família d’aquest llinatge vivien al carrer del Forn i van combregar
segons precepte. L’any 1820, Francesc vivia a l’Olla, junt amb Maria, Francesc fill, Maria jove i Caterina. Ramon vivia a l’hostal de la Serra, amb Antònia. Toldrà 1990, pàg. 55, informa que a la vila
hi havia dues famílies d’aquest llinatge el 1854. El 1935, encara es parlava de quatre propietaris i el
1946, de tres (Toldrà 1994, pàg. 15 i 67).
Donya, ca la
És una de les set cases que s’anomenen al carrer de Santa Magdalena.
Draper, lo molí
‑”huna fexa de tera al rju de Munsant afronte ab la pexera del molj Draper” (Val. sd/c, 7r); “la

Drecera, el tormo de la
És a les Solanes de la serra de la Llena, en una drecera (que potser era el carreró de l’entrada
següent) del camí vell de Lleida, abans de travessar la serra.
Drecera, lo carreró de la
“lo carrero de la Drecera” (MN 1448).
No n’hi ha record. Podia haver estat un camí.
duc
Vegeu Clots [del D.].
Duc, lo comellar del
“lo comella del Duch” (Val. 1611, 81r i Val. 1618, 163r).
No hem pogut saber si amb Duc s’al·ludia a un cognom, un renom o un ocell. O potser a un títol
nobiliari, de quan el comtat va passar a ésser una possessió de la casa ducal de Medinaceli, per
entroncament matrimonial de Caterina, filla de Lluís Ramon Folc de Cardona, dotzè comte de Prades,
amb Juan Francisco de la Cerda, duc de Medinaceli.
Dueso
L’anota un sol cop Padró 1975.
“Dugo”, el serrall del
El coneixen sobretot els vilatans que habiten per les Garrigues, perquè és un serrall en territori de
la Pobla de Cérvoles, per allà al mas d’en Blanc i al coll de la Vinyassa, a sol ixent del Pinyó i les
Salvanes.
Duran
“Berthomeu Duran” i “Elisabet Durana” (ComPas. xvii, any 1688).
Edra, la roca de l’
“vocata la Roqua de la Hedra” (MN 1422).
Devia ésser el mateix lloc que ara es coneix per la coveta de l’Heura.
Edra, lo torm o tormo de l’Edra
‑“lo tormo de la Edra” (Val. 1457, 7r); “lo tros del torm de la Edra” (Val. sd/a, 28r, Val. 1529, 8v i
Val. 1563, 11r); “lo tros del torm de la Hedra” (Val. 1535, 9v); “al torm de la Hedra” (Val. 1611, 94v).
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Pel que es veu, a partir de mitjan segle xv es va preferir torm, i tormo, a roca. Vegeu l’entrada
anterior.

Eixarts, els turons dels, i la cova dels Eixarts
Són dues petites eminències —la principal de les quals mesurada en 710,4 m d’altura— que coronen un
tossal al cantó nord del coll del Prat, entre aquest coll i el riu de Montsant. La cova és per allí als turons.

Egua, el pas de l’
Era un camí —que es pot donar per desaparegut— que enllaçava l’hostal de la Serra, dalt, a la serra
de la Llena, amb el mas de Soleràs (terme de la Morera), baix, vora el riu de Montsant. L’apel·latiu
“pas” no es devia referir tanmateix al camí, sinó a un lloc avinent perquè el camí travessés el riu.
Eixalà
‑“Francesch Eyxala” (Val. sd/a, 14v i Val. 1577, 25r); “Pere Eixala” (Val. 1563, 29v); “Jaume Exala” (Val. 1577, 32r); “Mosen Eyxala” (Val. 1583, 19v); “Na Eixalana la Vella” (ComPas. xvii, any
1652); “Joseph Aixala” (MN 1682); “Marina Eixalana”, “Marina Aixela viuda”, “Speransa Axelana” i
“Fran[cesc]h Axela” (ComPas. xvii, any 1688 i 1689).
Felip és anotat com a conseller a Consells 1624, i el prenom pot fer pensar en una família admiradora de Felip IV de Castella.
Eixalana, lo portal de n’
‑“in parte dicta lo portall de na Aixallana” i “extra vilaris de Ulldemolins in parte al portal de na
Exalana afrontate ante cum vico qua itur a la font Busqueta” (MN 1615).
Si confrontava amb el camí de la Font Busqueta, que és un altre nom del camí de la Canonada, continuació cap als afores del carrer de la Carnisseria, el portal devia obturar la sortida d’aquest carrer.
Eixarts, el camí dels
El camí hi va des d’una mica passat el collet de l’Arçons, travessa el riuet del Teix i continua per
una llisera de sota el coll del Prat.
Eixarts, el corral dels
Només en queden les runes, sobre mateix de les cadolles Fondes.
Eixarts, els
Es deuria haver de preferir A com a lletra inicial si fos equivalent a ‘corral sense sostre’, segons
aporta DECat, vol. I, 106a, 8. Però la insistència d’una E a la documentació fa pensar en una substantivització d’eixartigar ‘remoure la terra’ (DCVB). Designa un territori a la part obaga del coll del
Prat, a banda i banda del riu de Montsant, comprès entre el molí de l’Espasa i les cadolles Fondes.
A la part esquerra del riu, hi ha pins i alzines, allà on abans hi havia conreus.
‑”in parte vocata Eixart” (MN 1422); “la part del Eyxart” (Val. sd/a, 23v); “lo tros de l·Exart” (Val.
1529, 27r); “la part del Eyxart” (Val. 1563, 7r).

“la cova del Eyxart” (Val. sd/a, 31r); “la qova al Eyxart” (Val. 1535, 26r); “la cova dels Eyxarts” (Val. 1563, 42v).
Eixarts, la finestra dels
A la part dreta del riu de Montsant, hi ha les canals de conglomerat que baixen, cingles avall, de
les crestes del Blai, que són a la serra de la Llena; a la cresta d’una d’aquestes canals, hi ha un forat
d’uns dos metres d’amplària, a uns 100 m damunt del riu: la finestra dels Eixarts, que guaita damunt
el molí d’en Vaquer. En aquestes canals encara queden senyals d’antics marges indicadors que hi
havia hagut conreus, segurament vinya.
Electra, ca l’
És al carrer de la Saltadora. El nom no té res a veure amb una forma dialectal, reduïda, equivalent
a “electricitat”, sinó que correspon al prenom —tret de la mitologia grega— d’una vilatana. També
se’n diu ca l’Aleix, segons el nom de fonts del seu marit.
Eloi, ca l’, i cal Pere Eloi
S’interpreta que Eloi va perdre la condició de nom de fonts i va passar a nom de casa com a renom.
La casa és al carrer del Balç. Cal Pere és al carrer Major. Eloi s’ha fet present com a prenom de
Montlleó, el 1625, i Aloy, el 1688. Més tard, també referint-se a Jaume Montlleó, hem vist (a) Pereloy
i (a) Aloy, a Deutes 1847. Alaieta, anotat com a renom pretèrit, també corresponent a Montlleó, el
1790, i a Toldrà, el 1847, s’interpreta igualment com a derivat d’Eloi. També en devia procedir Caloi.
Eloiet, cal Jaume, i cal Josep, i cal Ton Eloiet
Cal Jaume és al carrer de Fontalba, fins fa poc considerat encara el bocí final del carrer del Loreto,
en el qual també s’anomena el pati de ca l’Eloiet. Cal Josep, al carrer del Sòl de la Vila. I cal Ton,
al carrer del Loreto.
Eloieta
Vegeu Alaieta.
Empedregat, el portal de l’
El portal —del qual només queda un record molt esfumat— era davant de cal Pere Pagès; s’obria
cap a l’antic camí de Lleida. Era el mateix que es coneixia per portal del Sòl de la Vila i, també, per

portal de Baix, de Lleida, del Riu i, probablement, d’en Llaurador.
Empedregat, l’
Quan es parla de l’Empedregat és per referir-se a la sortida al camp del carrer del Sòl de la Vila,
allà on s’inicia el camí de Lleida, amb un empedrat que es conservava fins a travessar la carretera.
Modernament, se l’ha encimentat.
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Enllosats, el barranc dels
S’inicia als Segalassos, al terme d’Albarca, i s’interna al de Vilanova de Prades. És tributari del riu
de Vilanova, amb el qual s’ajunta a molt poca distància de les mines del Bessó —raó per la qual
també se’l coneix per barranc de les Mines— i no gaire lluny del barranc de la Frau. Per allí als
Enllosats hi ha el llosar del Pereblanc, un coster amb pissarres, molt netes de terra, que s’aprofiten
per a la construcció. També se’n diu el barranc del Fererona.
Enrajolades, les eres
‑“de part devant ab lo carrer, o, cami del Llorito [...] de part de baix ab lo cami real que va a les
eres Enrajolades” (MN 1711).
Enric
Vegeu Gitano.
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Era, de l’
“Johan Domenech de la Era de la Esplugua” (Val. sd/c, 66v).
Aquest Joan Domènech de l’Era devia ésser foraster, segurament que de l’Espluga de Francolí.
Era Vella, lo tros[et] de l’
‑“Lo tros de la Era Vela al Camp” (Val. 1529, 34r); “troset a la era Vella” (Val. 1563, 48v); “lo tros
de la Era Vella” (Val. 1611, 135r i Val. 1618, 217v).
S’interpreta que era un lloc d’anomenada de la partida del Camp.
Erasses, de les
“Petro Amigo de les Erasses” (MN 1530).

Enriquez
“Valenti Enriquez, notari” (ComPas. xvii).

Erasses, les
‑“lo tros de les Erases” (Val. sd/a, 35v); “alo de la Eraca” (Val. 1474, 8v); “lo segalar a les Eraces”
(Val. 1535, 63r); “lo tros de les Erasses” (Val. 1563, 35r); “lo troset de les Erases” (Val. 1583, 2r).

El 1783, vivia amb una família Domènec del carrer Major. Era un notari foraster. Hem vist bastants
documents avalats amb la seva firma.

eres
Vegeu *Camp, *Enrajolades.

Ensulsida, l’
A les Solanes de la serra de la Llena, cap als Seguers. Hi passa la carretera de Lleida. És un esllavissament de terra, suposadament provocat per la construcció de la carretera. En època de pluges abundants,
s’hi produeixen noves esllavissades que poden bloquejar-la. També s’han anotat les Solsiades i la Solsida.

Eres, el carrer de les
Com si fos la continuació del fragment del carrer de l’Hostal que abans es coneixia per carrer del
Solaçar, a partir del carrer de Santa Magdalena, gira de seguida cap al NO i va a desembocar al
carrer del Balç. S’hi anomenen onze cases, tres corrals, una era i un molí d’oli. No figura a ComPas.
xvii dels anys 1781 i 1783. L’hem trobat per primera vegada en el de l’any 1820, en el qual apareix
amb deu combregants.
“Carrer de las Heras” (ComPas. xvii, any 1820).

Entreforcs, els
És una hisenda pròxima a la planeta de l’Arçons, al Solà, a la vora dreta del riu de Prades, per allà
on aquell riu s’ajunta amb el riuet del Teix.
“lo pinar als Entreforchs” (Val. 1625, 233r); “de Entreforchs” (Amill. 1862, 29).
era
Vegeu Boter, Caloi, Esclauet, Marian, Marino, Metge, Nebot, Pagès, Pellota, Rosset.
Com és raonable en una zona des de sempre dedicada intensament als cereals, la vila està rodejada
d’eres, cadascuna coneguda amb el nom de la casa que n’és o n’era propietària. A títol il·lustratiu,
n’anotem unes quantes que ens han semblat representatives. L’omissió de les altres pretén estalviar
reiteracions nominatives ja que els noms —com s’ha dit— són els mateixos que els de les cases a
les quals pertanyen.
Era, cal Jaumet de l’
És al carrer del Loreto, on també s’anomena el pati del Jaumet de l’Era.

Eres, el portal de les
‑”1607. Enero 4. Se ha determinat se tanquen los portals y se tinga obert el del cap de les Eres”
(actes de sessions dels jurats. Estella 1881, pàg. 53); “al portal de les Heres” (Val. 1611, 77r).
Sembla fora de dubte que el de les Eres i el del Cap de les Eres eren el mateix portal. També trobem
raonable de creure que aquest portal era el mateix que s’havia dit de Sant Antoni. Devia ésser allà
on el carrer de les Eres es troba amb el del Balç, en una època en què el del Balç encara no s’havia
allargat cap a ponent i no devia anar més enllà d’aquest punt de coincidència. En devia partir un
camí a propòsit per anar a l’ermita de Sant Antoni.
Eres, les
‑“del camp de les Eres” (Val. 1563, 6v, 11v); “lo fareginal y la sorteta a la partida de les Heres
damunt la vila [...] a tramontana ab lo cami de la Vila qui va al Llorito” (MN 1682).
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A les Eres devia arribar la partida del Camp, perquè hi ha anotacions que parlen del Camp de les
Eres, i el tros de l’Era Vella d’una entrada anterior també era al Camp. Vegeu el Camp.

Escapolat
‑”Bertoli d·Escapolat” (MN 1286); “En Jaume Escapolat” i “En Gabriell Escapolat” (Val. sd/a, 35r);
“En Françy Escapolat” (Val. 1529, 20r); “Jacobus Scapolat” (Òbits 1528, 19.III.1530); “Joan Scapolats”
(Fog. 1553); “Jaume Scapolat” (Val. 1563, 55v i 65v); “Joan Scapolat” (Val. 1583, 87r).

ermita
Vegeu Loreto, Sant Antoni, Sant Bartomeu, *Santa Bàrbara, Santa Magdalena.
Ermità
“Ramon Miró (a) Ermitá” (Deutes 1847).
ComPas. xvii, de l’any 1688, porta anotat “Miquel Sagria Hermita”. No queda clar si volia dir que
era l’encarregat d’una ermita o si era un renom. Quan ComPas. xvii, any 1783, posa la mateixa
paraula al costat d’un Domènech del carrer del Balç, sembla que ho fa per indicar la dedicació i que
no és un renom. Interrog. 1803 afirma que hi ha dos ermitans; l’un deu ésser de Sant Antoni i l’altre,
de Santa Magdalena. No n’hi devia haver cap a Sant Bartomeu.
Ermità, cal Pau
Correspon a cal Ton de la Teula, al carrer del Balç.

Lladonosa, pàg. 59, informa que fra Llorenç va deixar la custòdia de l’ermita de Santa Bàrbara a
Jaume Escapolà [sic], veí d’Ulldemolins, el 1559. També hem anotat Capolat.
Escarabat, l’
Tota la documentació examinada escriu v a l’última síl·laba. És una partida de terra situada a les
Garrigues, al nord de la carretera de Lleida, després de la Codina coneguda per la Codina del Roig.
És a ponent del Purgatori. Cap al nord, arriba fins a les Guineus, per la vora del barranc principal
que baixa per les Garrigues. Hi ha fondalades i pendents, amb olivers i ametllers. Amb el mateix
nom es designen indrets en altres llocs de les terres catalanes. Segons l’Onomasticon Cataloniae, és
la transformació cap a topònim d’un nom de persona germànic. Doncs, no té res a veure amb els
insectes coleòpters.

Ermitana
“Madalena viuda la Armitana” (ComPas. xvii, any 1652).

‑”la cova d·en Pinyol ab la Rebolosa e ab l·Escaravat” (Val. 1465, 8r); “lo troç a la cova de la Gariga
all Escaravat” (Val. sd/b, 12v); “la Raquana e l·Esquarravat” (Val. sd/c, 18r); “tota aquella pessa de
terra en la Garriga en la partida nomenada lo Escaravat del terme de Ulldemolins, la cual afronta [...]
a tramontana par ab cova Badada” (MN 1711).

Ermitans, la cova dels
És una balma, a les Obagues, sota la cingla de Sant Antoni. Com tantes altres, té una tanca de pedra.

Escarrocs
Vegeu Carrocs.

Ernesta, ca l’
És al carrer del Balç. L’específic —producte de la feminització d’Ernest— s’ha de considerar un renom.

Esclau, ca l’, i cal Josep Esclau
És al carrer Major. Totes dues denominacions designen la mateixa casa, també coneguda per ca
la Mundeta Esclava.

Escaleta, de l’
‑“Pere Domenech de la Scaleta” (Val. 1577, 16v i Val. 1583, 15v); “Gabriel Angles dictur de la
Scaleta” (MN 1615); “Jaume Angles de la Escaleta” (Llev. 1618, 8v i MN 1682).
Escambell, la cinglera de l’
És un nom que no s’utilitza gaire sovint. Designa una cinglera de la part solana de cap al final de
Fraguerau, per allà davant de la cova de l’Argamassa.
‑”S’albira la fossa de la barrancada dels Pèligs [...]. Es tenen bells cops de vista damunt la cinglera
de l’Escambell” (Guia, 651).
Escapat, el punt
Designa un petit sector de territori a la vora esquerra del riuet del Teix, prop de la pista que va a
les ermites, entre les Canaletes i les Capçades. El camí vell de Santa Magdalena hi inicia una pujada.
“del Pun Escapat” (Amill. 1862, 211).

Esclauet, ca l’
És al carrer de la Carnisseria. Per la part del darrere, guaita al carreró de Sant Roc.
Esclauet, el mas de l’, i la cova, i l’era de l’Esclauet
El mas és una cabana de garriga, davant de l’era, en el mateix sector on hi ha la cova. Davant de
la cabana, un aljub recull l’aigua de pluja. La cova a vegades també es designa com de l’Esclau.
És una balma on es tancava bestiar, a les Garrigues, sota la carretera de Lleida, quan està a punt
d’entrar al terme de Juncosa, prop de la roca dels Lladres, en un barranc tributari del clot de Sant
Bartomeu. El prehistoriador reusenc Salvador Vilaseca informa que s’hi van trobar esclats de sílex i
fulles no retocades. L’era s’anomena sovint: és a la vora del mas.
Esclava, ca la Mundeta
És una altra manera de designar ca l’Esclau, al carrer Major.
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Escoda
‑“Cristofol Escoda” (Consells 1624, 22.7.1625); “Chatarina Scoda”, “Mariana Escoda muller del

Esparaverot, l’
‑“A Francesc Vinyes (a) Esparaverot ‘xicot molt trempat i tronere’, diu Franquet” (Etnografia de
Reus i la seva comarca, per R. Violant i Simorra, V, pàg. 76).

Sastret” i “Gabriel Escoda” (ComPas. xvii, any 1652 i 1688).
Josep va ésser ecònom de l’església parroquial entre 1833 i 1837. Toldrà 1994, pàg. 15 i 67, anota
el llinatge una vegada el 1935 i el 1946.
Escoles, les
Es van construir a la sort del Nebot i es van inaugurar l’any 1925. Són en el bocí del camí de Prades
ara retolat avinguda de la Verge de Montserrat. Interrog. 1803 diu que hi ha “una esquela primeras
letras” amb un mestre i amb assistència de vint criatures, però no n’indica el domicili.
Escoté
Segons Toldrà 1990, pàg. 55, una família duia aquest cognom el 1854. També Padró 1975 anota
Escote una vegada.
Escuder
“Petrum Scuder” (MN 1422); “Joseph Escuder” i “Isidro Escuder” (ComPas. xvii, any 1688).
La d de les dues últimes anotacions s’ha resistit a deixar-se llegir. Es podia prendre per una ll.
Església, l’
L’església actual, edificada durant els anys 1584-1589, es va construir ocupant una bona part
de l’espai on hi havia el castell i fent servir carreus d’aquella fortalesa. La cessió del terreny la va
formalitzar el rector Pere Domènec el 22 de maig de 1542. La primera pedra del temple nou es va
col·locar el dia 2 d’abril de 1584, “y se féu una profeso a Muntsant” (Estella 1881, pàg. 40). A la pàg.
25, també explica que els arquitectes Garcia i Sans, en una àpoca de 1590, confessen haver rebut
6.225 lliures per complement a les obres de l’església.
‑”ab la costeta que va a la Iglesia [...] a un costat ab lo carrero qui va al Castell, de l·altre costat ab
la placeta dita de Sta. Anna” (MN 1682).
Església, el pla de l’, i la plaça de l’Església
Dues maneres d’anomenar l’espai del davant de l’església parroquial. En parteixen els carrers de la
Saltadora, de la Costa i del Balç. Hi ha vuit cases que reben nou noms, mentre que a mitjan segle passat
es deia que hi vivien quatre veïns (Toldrà 1990, pàg. 17), la mateixa quantitat de famílies que reunien
disset persones que van complir el precepte de comunió, el 1781. Inicialment, el Pla s’havia conegut
per pla del Castell. Durant el govern de la II República espanyola, se’l va retolar plaça de la Llibertat.

Devia ésser la manera de pronunciar l’augmentatiu despectiu d’esparver, quan l’autor indicat va
recollir el renom. Són freqüents els casos d’anaptixi, és a dir, de presència d’una vocal paràsita en
un grup de consonants. Entre tant, el malnom ha desaparegut. Majorales, pàg. 42, que el recull de
l’obra supra, n’ha fet una normalització.
Espardenya, la cova de l’
És al S de l’hostal de la Serra, al serrat que corona el vessant dret del racó de Sant Bartomeu, vora
el camí que baixa cap a la Sella. Davant de la cova, hi ha un bloc de pedra que la gent troba que té
la forma d’una sola d’espardenya i es diu que això li va donar el nom.
Espardenyer, ca l’
És al carrer Major. Majorales, pàg. 58 i 61, dóna el renom en plural i diu que correspon a Maria i
Dolors Toldrà.
Espartero, ca l’
N’hi ha un record tan vague que no permet de localitzar-ne la ubicació. El renom podia haver
estat relacionat amb Baldomero Espartero, un general progressista anticarlí, de mitjan segle passat.
Espasa
Jaume Espasa va ésser elegit jurat menor de la universitat per a l’any 1717 (MN 1711). Les catorze
persones d’aquest nom que van complir el precepte pasqual el 1781 corresponien a tres famílies,
totes tres ubicades al Sòl de la Vila. Hi ha constància que el 1854 hi havia deu famílies d’aquest
llinatge; Jaume havia estat carnisser durant algun període de la segona meitat del segle xix (Toldrà
1990, pàg. 55 i 34). Osona, pàg. 265, anomena l’hostal de can Jaumet de l’Espasa, dalt, al poble, i
el de can Joan de l’Espasa, a la carretera. El 1935, Toldrà 1994, pàg. 15, testimonia la presència de
vint-i-nou propietaris amb aquest nom. També (pàg. 65) afirma que Espasa de cal Carnisser, el 1946,
anava entre els quinze contribuents principals. Padró 1975 l’anota vint-i-quatre vegades.
‑“an Pere Espasa hereu ho donatari meu” (Escrip. xvii, testament de Joan Blanc teixidor, 16.5.1515);
“Pere Spasa” (Val. 1577, 29v); “Joseph Espasa” (MN 1682 i Llev. 1618, 35v); “Jaume Espasa” (MN
1711); “Magdalena Espasa” (ComPas. xvii, any 1689); “Fran[cis]co Aspasa lo nen” (Comptes 1755,
potser segle xix).
Espasa, ca l’
També se’n diu cal “Canastrillo”, al carrer del Sòl de la Vila.

“Pla de la Iglesia” (ComPas. xvii, any 1781).
Espasa, el mas de l’
El mas era contigu al molí. Ara tots dos edificis són una ruïna. S’explica que els habitants del mas
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eren víctimes de pràctiques de màgia i que els efectes n’eren la baixada per la fumera d’una pedra
que els trencava la cassola quan la tenien al foc. Els dos edificis eren davant els horts dels Canyemassos, a la vora esquerra del riuet del Teix quan està a punt de barrejar-se amb el riu de Prades,
allà on comencen els Eixarts.
Espasa, el molí de l’
Quant a la ubicació, vegeu el mas de l’Espasa a l’entrada anterior. Segons informa Lladonosa, 66,
el 1627 els jurats de la vila es van veure obligats per la penúria a vendre “un altre molí de la vila a
n’Espasa de Vilanova”. Aquest molí, Joan de Santa Fe, tresorer del comtat de Prades, l’havia cedit
a Ulldemolins el dia 9 de maig de 1554 (ibídem, 37). Potser és el mateix que abans s’havia dit de
n’Anglès, del riu de Montsant i d’en Domènec, i no hi ha dubte que es va dir de la Vila. A fer notar
que dos dels documents que s’aporten introdueixen Espasa amb article femení. L’últim document
anotat a continuació fa saber que aquell any 1820 hi vivia una família Alabart, formada per sis
persones.
‑”1627. Oct. 9. Lo Espasa de Vilanova compra lo molí y demana se fase lo acte, s·es determinat se
li venga y se fase lo acte de venda” (Estella 1881, pàg. 61); “la Coma de la Rebera [...] ab la carrerada que va al moli de na Espasa” (Escrip. xviii, 27.1.1692, trasllat del 17.5.1850); “pessa de terra
orta ab la aigua de la sequia del moli de la Espasa [...] en lo terme de Ulldemolins a la partida dels
Canemassos” (MN 1711); “Moli del Espasa” (ComPas. xvii, any 1820).
Espasa, la font de l’
És a les Garrigues, al Purgatori, cap allà a la cova del Purgatori. És un clot, al fons d’un barranc,
sota un marge.
Espinagar, l’
‑”l·Espinaguar” (Val. 1457, 7r); “lo troç dell Espinagar e sa part de la era afronte all carero de les
Marges” (Val. sd/b, 38v); “la sort de l·Espinaguar que es al camj de la Font” (Val. sd/d, 16r); “la sort
del Espinagar damunt y daval lo qarero” (Val. 1535, 77v); “l·Espinagar” i “lo tros del Spinagar” (Val.
1563, 64v i 86r); “les pinagar” (Val. 1611, 143r).
Que un document situï l’indret cap al camí de les Marges i un altre el posi cap al camí de la Font
en dificulta la localització.
Espinagaret, l’
“l·Espinagaret” (Val. 1465, 9r).
Esplugues
“Ramunda Esplugas” (ComPas. xvii, any 1781).
Devia ésser forastera i, probablement, persona de servei de la família Figueres, del carrer Dellà.
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Estadella
“En Gylem Estadela” (Val. 1529, 25v); “Joan Stadella” i “Pere Stadella” (Val. 1583, 73v).
Estalella
‑“En G. Stalella” (Val. sd/a, 34v); “En G[uille]m Estalela” (Val. 1535, 28v); “Joan Stalella” i “Pere Stalella” (Val. 1563, 37r); “Joan Estallella” i “Pere Stalella” (Val. 1577, 30v i 31r); “Pere Stalella” (Consells
1624, 22.7.1625); “Joseph Estalella” (ComPas. xvii, any 1689).
Fog. 1553 anota “Scadella”, sens dubte per dificultats de lectura de l’original. La coincidència amb
Estadella de Guillem i Joan, a la mateixa època, fa pensar que es tractava del mateix llinatge amb
substitució de d per l a l’hora d’escriure, o a la de llegir.
Estanquer, ca l’, i cal Rafel Estanquer
És al carrer de les Eres. Al carrer de l’Hostal es parla del pati de l’Estanquer. Cal Rafel és al carrer
de Fontalba, fins fa poc considerat encara el bocí final del carrer del Loreto.
Estel, les puntes de l’
Segons un renom de Juncosa. A Ulldemolins no se les anomena. Coronen el serrat que tanca el
cantó de ponent del racó de Sant Bartomeu. Diuen que n’hi ha tres, des de les quals s’ofereix un
gran panorama. Dues d’elles deuen ésser les que pugen per damunt dels 760 m d’altura i guaiten al
bell inici del racó de Sant Bartomeu, per la proximitat de Colldemònecs.
Estepana
“Joana Estepara dita la Madrina” i “Joana Estepana” i “Juana Estepara” (ComPas. xvii, any 1652 i
1688).
Els documents s’han resistit a deixar-se llegir, perquè la segona vocal es podia confondre amb una o.
És una feminització d’Estepar, a partir d’una paraula aguda que havia perdut la r final.
Estepar
“G. Estepar” (MN 1304); “Bernardus Stepar” (MN 1422).
Estepar, l’, i el puig, i el torrent de l’Estepar
‑“via que transit per Steparium et ascendit in serra de Sorbolis” (Diplomatari de Poblet, per Agustí Altisent, doc. núm. 278, any 1168); “al Stepar” i “ascendit per serram qui ferit in podio de Estepar [...] et ferit
per serram de Estepar inferius” (MN 1398); “la vinya del Estepar” (Val. 1457, 6v); “del torent del Stepar”
(Val. 1474, 8v); “hun troçet al Estepar” (Val. sd/c, 15r); “lo segualar qu·es te ab en Johan Mjro a l·Estepar”
(Val. sd/d, 3r).
La carta de població d’Ulldemolins, transcrita a Cartas, doc. núm. 128, datada a Tortosa el 31 de
gener de 1166, anota “Stoperium (?)”, probablement per dificultat de lectura. Tal com es va constatar
en els reculls de noms de Prades i de Siurana, l’Estepar és una partida coneguda situada al terme de
Prades, a tocar dels termes d’Albarca i de Siurana. Molt antigament, aquell territori era de Siurana i
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va ésser cedit a Prades. Algú d’Ulldemolins hi devia tenir propietats malgrat que hi hagi una bona
distància des d’allà on el camí de Prades surt del terme d’Ulldemolins fins a l’Estepar. De fet, és un
lloc que queda lluny de tots els pobles que el rodegen, a no ésser que, antigament, la designació
afectés un territori més extens, tal com pot fer sospitar el document de 1168.

Fàbrega, la
‑”cum via publica et cum Fabrica” (MN 1286); “la vila per la cassa de la Fabrega” (Val. 1457, 49r);
“la casa que ere de la Fabrega de la vila” (Val. 1474, 5v); “la quasa qu·es te ab la Fabrega” (Val.
1535, 17r).

Esteve
Només una vegada l’anota Padró 1975.

Com se sap, la fàbrega era la ferreria. Segons explica Estella 1881, pàg. 38, el març de 1574, la
casa de la Ferreria estava molt decaiguda i es va acordar de vendre-la a censal. La mateixa font,
pàg. 83, fa saber que la casa de la Ferreria —que era al costat de la Casa de la Vila i diu que era
cal Nebot—, el 26.6.1658, es va acordar de vendre-la, per trenta lliures, a Joan Ferrer, que potser no
era cognom sinó renom, per l’ofici.

Estivill
Del 1781, només hi ha constància d’una família, amb dues persones, al Sòl de la Vila. Dues famílies
duien el cognom, el 1854, segons Toldrà 1990, pàg. 55. El 1903, Joan va ésser coadjutor de l’església
parroquial. Hi havia quatre propietaris d’aquest llinatge, el 1935, segons Toldrà 1994, pàg. 15. Padró
1975 l’anota nou vegades.
“Jaume Estivill” (ComPas. xvii); “José Estivill (a) Chapan” (Deutes 1847).
Estivill, ca l’
És un altre nom de ca l’Atxapanet, al carrer Baix de la Vila.

Falconera, torrent de la
“torrent de la Falconera” (MN 1286).
Es devia referir al barranc d’aquest nom del terme de la Morera, que fa cap al riu de Montsant, per
allà al mas de Soleràs. Vegeu Perea, pàg. 77.

Estivina, ca l’
És al carrer del Sòl de la Vila. Devia ésser una variant feminitzada d’Estivill, si no ho era d’Esteve,
a partir d’Estevina. Aquesta transformació ens indueix a donar-li la consideració de renom. També
es coneix per cal Pau Cobrador.

Falgueres, les
‑”les Falgeres” (Val. 1457, 4r); “lo troset de les Falgeres fa sens al senyor” (Val. sd/a, 29v); “lo tros
d·en Vales de les Falgueres ab alo que ya ere seu” (Val. sd/d, 6v); “partita nominata les Falgueres,
confrontatum cum rivo cum lo grau de Prades de capite al sol cum la Punta Grossa en vista la
peixera del moli d·en Porta” (MN 1530); “lo tros de les Falgeres” (Val. 1563, 48r); “a les Falgueres”
(Val. 1611, 132r).

Estordit, ca l’
És una altra manera de designar cal Joan “Quan”, al carrer de la Saltadora.

Falset, de
“Joseph Angles dit de Falset” (ComPas. xvii, any 1689).

estret
Vegeu Vaquer.

Fanecada, el camí de la
‑“la sort de Munsant del camj de Fanequada [...] al camj de la Sucarada” (Val. 1529, 24r); “una fexa
al camj de la Fanecada” (Val. 1530); “la Sortanella al camj de la Fanequada” (Val. 1563, 2r i 32v).

Estuells
‑”en vista de Ulldemolins y del coll de Prat y dels Mollons y Estuells fins al terme de Margalef se
troba lo terme de Ulldemolins” (Rodalia de Montsant i Fraguerau, any 1560. Estella 1881, pàg. 19).
Una comprovació de la lectura ha fet veure que no hi havia hagut confusió amb un eventual ‘estivells’. El nom no s’ha trobat enlloc més. Devia designar un indret situat més enllà dels Mollons, a
la frontera amb el terme de Margalef.
Fabre
“A. Fabre” i “Bartoli Fabre” (MN 1304).

Fanecada, la
‑”la Fenecada de la Font” (MN 1304); “la Fanequada afrontatum [...] cum via p[ubli]ca que vadit
Sant Antonium” (MN 1448); “lo tros de la Fanequada qu·es te ab n·Angles al riu de Munsant” (Val.
sd/c, 6r); “la sortanella de la Faneguada” (MN 1529, inventari 12.IV.1529); “de la Fanequada” i “la
Sort Llonga afronte a la Fanecada” (Val. 1611, 88v); “partida de la Fanecada [...] a tramontana ab lo
cami que va a Santa Magdalena” (MN 1711); “la Fanecada” (Amill. 1862, 27).
Fangar, el
És una petita raconada de feixes entre els Solans, a ponent, i els Carrocs, a l’altre cantó, sota la
carretera de Vilanova, que la separa del Maset, i travessada pel camí de Lleida, per les proximitats
de la costeta d’en Pedrol.
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‑”alo del Fangar” (Val. 1465, 34v); “la vinya del Fangar” (Val. sd/a, 5r i Val. 1529, 12v); “lo troç dell
Fanguar afronte all cami de Leyda e ab lo cami que va a la Pobla” (Val. sd/b, 7r); “la vinya del Sola
al Fangar” (Val. 1563, 18r i Val. 1583, 15v); “Fangar” (Amill. 1862, 63).

d·en Faure” i “l·albereda qui·s diuen los albes d·en Faure” (Val. 1563, 15v i 17v); “lo tros dels albes
d·en Faure” (Val. 1577, 14v); “los albes d·en Faure afronte ab lo riu de Vilanova” (Val. 1583, 15r);
“als albes d·en Faure” (Val. 1611, 78v).

Farga, la
És una cabaneta enrunada, a les Solanes, al Malpàs, sota la carretera de Lleida. És una denominació moderna, de quan van construir la carretera: hi llossaven les eines.

Vegeu també *Albes, la sort, i lo tros, i lo trosset dels Albes.

Farraginal
Vegeu *Hospital, *Llàntia.

Fausto, cal
Tant podria procedir d’un prenom castellà com es podria haver format per castellanització de Faust
o per pseudomasculinització —amb ressò acastellanat— de Faustina, i pensem que l’última hipòtesi
deu ésser la vàlida. És un altre nom de cal Queraltó, al carrer de la Saltadora.

Farraginal, lo
‑“la part del Farreginal” (Val. 1563, 30r); “lo Fareginal daval la Badia” (Val. 1625, 244r); “al Farginal
al Cap de la Vila” (Escrip. xviii, notari Salvador Alba Molins, Montblanc, 22.11.1778).

Febrer
Padró 1975 inscriu Febre una sola vegada. Ha estat més abundant a Albarca, on Llopis, pàg. 107,
el testimonia des de cap al final del segle xvi.

També hem anotat Freginal, que és un sinònim que es prefereix, actualment.
Farrer
Vegeu Ferrer.
“Farruel”
‑“Pere Joan Domenech dit Farruel” (ComPas. xvii, any 1689); “Jaume Domenech dit Farruel” (MN
1711); “Jose Belart (a) Farruel” (Deutes 1847).
“Farruel”, ca l’Agustí
Deuria ésser millor escriure Farruell, equivalent a “furrier”, el caporal que proveeix la tropa. La casa
és al carrer del Sòl de la Vila.
“Farruela”, ca la Magdalena
És al carrer del Sòl de la Vila.
Faure
‑”Bertoli Faure” (MN 1286); “Bernat Faure” (MN 1304); “1379. Quitación de Bernardo Faure” (Estella 1881, pàg. 25); “Bernardo Faure” (MN 1398 i MN 1422); “Pere Faure” (Val. 1457, 45v); “En Pere
Faure alias Mathabous” (Val. 1474, 40r); “En Gabriell Faure” (Val. sd/b, 31r); “los pobjls d·en Pere
Faure” (Val. sd/d, 53r).
El 1403, la casa de Bernat Faure era una de les seixanta-dues de la vila (Estella 1881, pàg. 17,
escriptura del sindicat de les muntanyes de Prades).
Faure, los albes d’en
‑”los albes d·en Faure” (Val. sd/a, 5v); “lo troset dels albes d·en Faure” (Val. 1535, 13r); “dels aubes

Feixes
És un llinatge abundant, a partir del segle xiii, quan apareix, el 1286, amb només una A. per prenom,
potser ocultant Arnau o Antoni. Al final del segle xiv i començament del xv, surt Ramon, que no es
torna a trobar. El 1407, Petrus Fexes de Occulomolendinorum actua de testimoni del pagament d’un
censal (La col·lecció de pergamins de l’Aleixar (s. xiii al xv) pàg. 210). Pere —que Fog. 1496 anota dues
vegades— resulta el més abundant, seguit de Joan; a bastant de distància en el nombre d’anotacions,
hi ha Bernat, Gabriel i Jaume. Francesc, Josep i Tomàs s’han trobat un sol cop. De les cinc dones que
hem vist anotades, tres es deien Maria —una d’elles era sorda i muda, segons el document fa notar— i
les altres, Dionisa i Cristina. Ja al segle xvi, es fan presents uns pocs renoms: de la Grasa, del Pla, de
Cap de Vila, de Casa la Botiga, Pubill i Roig. Tardanament, a partir de començaments del xviii, alguna
vegada es veu Freixes, i també Fexes el 1563, sens dubte per negligència de l’escrivà. Referint-se a l’any
1557, Lladonosa, pàg. 39, testimonia que Pere Freixes —segurament que llegit per confusió en lloc de
Feixes— va formar part del grup d’homes que —en representació de la vila— va anar a l’amollonament de
Montsant. El 1563 (ibídem, pàg. 46), va ésser designat portaler major. El 1567 (ibídem, pàg. 40), va ésser
un dels elegits per anar a discutir temes fiscals al Consell de la Terra del Comtat, i novament el 1569.
Consells 1624, anomena Pere i Bernat Feyxes. Pere, el 1618, era teixidor de lli. El 1625, Joan Feyxes va
exercir un càrrec a la confraria del Roser; i el 1722, Jerònim Freixes en va ésser designat “abanderado”.
El 1692, Batiste era conseller i el 1798, ho era Jaume, anotat Freixes. Vegeu també Freixes.
Feixes, el molí d’en, i la peixera d’en Feixes
‑”l·ort del molj d·en Fexes” (Val. 1457, 13r); “alo daval la peyxera d·en Feyxes” (Val. 1465, 6v); “l·ort
sobre la peixera d·en Feixes” (Val. 1474, 12r); “hun trocet a la pexera del molj d·en Fexes” (Val. sd/c, 10r).
Felip
“Felip Garcia, Francisco” (Bapt. 1706, any 1710); “Jose Font (a) Felip” (Deutes 1847).
La primera anotació corresponia a un llinatge; la segona, a un malnom.
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Felip, cal
Sembla més probable que el nom de la casa procedeixi del renom vuitcentista que no pas del

Ferrer, el carreró d’en Pere
“la sort y basa al carero d·en Pere Farer” i “lo faregjnal de la lantja al carero d·en Pere Farer” (Val.
1529, 15r i 23r).

cognom del segle xviii. És al pla de l’Església. Té un altre nom: cal Jaume Gat.
Fem, les coves del
Són unes balmes a la vora esquerra del riu de Montsant, als Eixarts, pròximes a les cadolles Fondes.
Sembla més aviat que designa un lloc d’anomenada que no pas una partida de terra. Es diu que, al
començament d’aquest segle, la gent d’Ulldemolins hi solia anar a passar uns quants dies, a l’estiu,
després del batre; s’hi quedaven a dormir i pescaven i es banyaven al riu.
“lo troç de la cova dell Fem y lo bosquet d·en Vales afronte ab la pineda de la vila” (Val. sd/b, 7v).
Fererona, cal
És al carrer Major. Toldrà de cal Fererona consta entre els quinze contribuents principals de 1946,
segons Toldrà 1994, pàg. 65.
Fererona, el barranc del, i el corral del, i el mas del, i la cova del Fererona
El barranc es coneix igualment per barranc dels Enllosats, i també per barranc de les Mines. El
corral és el mateix que el corral del Caloi. El mas —que no és sinó la ruïna d’un antic corral en el
qual es devia haver viscut— és a les Sarroges. La cova és a la Garriga, protegida amb una tanca de
pedra, com la majoria; s’hi arriba per la pista del Bou.
Ferrer
En els documents, l’ortografia alterna Farer i Ferer amb Farrer i Ferrer i només rarament —i tardanament— sense r final. Es nota un predomini de la vocal àtona representada per a al segle xv
i un predomini de la e al xvi. Algun cop, l’hem vist llatinitzat a ferrario. És un dels cognoms més
documentats. El 1403, el llinatge corresponia a dues de les seixanta-dues cases de la vila (Estella
1881, pàg. 17, escriptura del sindicat de les muntanyes de Prades). Tant Fog. 1496 com Fog. 1553
inscriuen sis famílies. Però el 1781 només hi ha constància d’una, formada per dues persones, al
carrer Major. El nom de baptisme predominant és Pere i probablement també el representa la inicial
P. de 1304. A una certa distància quantitativa, hi ha Joan i Bernat. Amb més poca reiteració, hem
trobat Gabriel, Miquel i Bartomeu. Peirot i Josep han sortit dues vegades i Berenguer i Pericó, una de
sola. Només hem observat una dona: Antònia. Tal com és raonable, hi ha abundància de renoms de
localització: de Cap de Vila, del Carreró, de la Font, del Pla, del Racó, de la Saltadora i del Sòl de la
Vila; però també hi ha Gras, lo Roig i lo Roio. Els documents no declaren més que tres oficis: paraire,
sabater i sastre. Bernardus Ferrarius era beneficiat del benefici de Santa Anna, el 1529. Lladonosa,
pàg. 45 i 46, informa que, l’any 1563, Joan Ferrer de la Font era sagristà dels brandons i Pere Ferrer
del Racó, botiguer dels censals. Padró 1975 inscriu Farre tres vegades.
Ferrer, cal Cisco, i cal Miquel Ferrer
Cal Cisco és la casa del carrer Major que s’havia conegut per ca la Senyora Sara. Cal Miquel ara
es coneix per cal Ros, al carrer de la Saltadora.

Ferrer, el mas del
Són les ruïnes d’un mas que hi havia hagut a les Planetes, al vessant esquerre del riuet del Teix.
Ignorem si era o no era el mateix que Llopis, pàg. 108, a partir d’un document de 1554, anota com
d’Albarca, sense localització.
Ferrer, la font d’en Pere
‑”lo troset alla font d·en Pere Farer” (Val. sd/a, 14v); “lo troset a la font d·en Pere Ferrer” (Val.
1577, 25r); “lo troset a la font d·en Pere Ferer” (Val. 1583, 24r); “a la partida de la Obaga a la font
de Pere Farre” (MN 1711).
Encara que cap document no ho digui, devia designar una partida de terra.
Ferreret, cal
És al carrer del Loreto.
Ferreró
‑”Batiste Marty dit Farreró” (Escrip. xviii, notari Salvador Alba, Ulldemolins, 7.5.1766); “Baut[ist]a
Marti (a) Farrero” (Deutes 1847).
Ferrerons
“Farrarons, Joan Bat.” (Bapt. 1706, any 1707).
Ferro, la creu de
“lo tros de la Creu de Ferre afronte ab lo camj” (Val. sd/a, 1r); “lo tros a la Creu de Ferro” (Val. 1611, 77v).
Ferro, la creueta de
“de la creueta de Ferre” (Val. 1563, 12).
Que el genèric fos en diminutiu no devia voler dir que designés un lloc diferent del que designava
el nom de l’entrada anterior. En tots dos casos, devia designar un lloc d’anomenada.
Fesol, cal
És un altre nom de cal Magí, també conegut per ca la Magina, al carrer Major.
Fidela, ca la
S’interpreta com a feminització del prenom Fidel. És al carrer de la Saltadora.
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Fígols
L’anota una sola vegada Padró 1975.
Figuera, la cova
‑”per la cova Figera dela la pesa” (Val. 1457, 52v); “hun troçet a la Cova Figera” (Val. 1465, 34v);
“lo troç damunt camj sobre Cova Figuera” (Val. sd/b, 22r); “la Quova Figuera del camj amunt” (Val.
sd/c, 19v i 20r); “per Cova Figuera” (Val. 1563, 69r); “Cova Figuera” (Val. 1611, 145v).
El document de 1563 fa l’anotació a la part dels terratinents de dellà la serra i, doncs, la partida
de terra era a les Garrigues.
Figueres
Hi ha constància que, el 1781, vint-i-sis persones havien complert el precepte pasqual; corresponien a set famílies d’aquest llinatge més el Miquel Figueres, un mosso de cal Freixes, del carrer
Dellà. El 1854, hi havia vuit famílies amb aquest cognom (Toldrà 1990, pàg. 55). Vicent era traginer
en algun període de la segona meitat del segle xix (ibídem, 35). El 1935, Toldrà 1994, pàg. 15,
testimonia setze propietaris. Padró 1975 anota Figueres dinou vegades. Una anotació de Comptes
1755, potser del segle xix, dóna a entendre que a Jaume se li deia Visen com a renom, i també
Vicent del Perxe, segons Escrip. xviii, notari Agustí Vendrell y Piñol, Cornudella, 25.4.1801. També
Comptes 1755 parla de Jaume Figueres “Catalin”. Figueres també havia estat el renom de Pau Pinyol.
A Montsant, amb el cognom es designa una cova al vessant dret del barranc de la Mare de Déu,
terme de la Morera. Perea en parla, de passada, al núm. 649 (cf. la punta de la Pericana), però no
li dóna una entrada particularitzada perquè la devia confrondre amb la cova homònima del barranc
del Barrulla (cf. entrada núm. 701).
‑”Johan Figeres loci d·Albarcha” (MN 1448); “en Barcalo Figeres” (Val. 1457, 11v); “Barcalo Figere”
(Val. 1465, 12r); “En Figueres” (Val. sd/a, 28r); “Pere Figueres” (Val. 1583, 16r); “Juan Figeres” (Consells 1624, 22.3.1627); “Vicent Figueres” (ComPas. xvii, any 1689 i MN 1711); “Bernardo Figueras”
i “vuy Ramon Figueras” (Escrip. xviii, notari Salvador Alba y Molins, 15.3.1798); “Ramon Figueras
(a) Vicent” i “Va. Pablo Piñol (a) Figueras” (Deutes 1847).
Figueres, cal Joan
Desapareguda. Havia estat al carrer del Sòl de la Vila, tocant al carrer del Castell.
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Filella
Per segon cognom de Jaume Mir hem vist Filella a Bapt. 1706, any 1736. Padró 1975 anota tres
persones amb aquest cognom.
Filer, lo
“lo Filer al sol de la vila” (Val. 1597, 12v).
finestra
Vegeu Eixarts.
Finestres, les
“lo fareginal daval les Finestres” (Val. 1611, 79v).
Fisc, la font del
El nom fa pensar en la recaptació de tributs i es pot suposar que es referia al comte de Prades; tanmateix,
la possessió de l’indret, a Fraguerau, havia estat discutida per la cartoixa d’Escaladei. No es parla quasi gens
de la font, que feia anys que no es veia. Antigament, es deia que era bastant abundant, a la vora dreta —i
molt prop del tàlveg— del riu, poc abans que arribi al molí d’en Vaquer. Malgrat que és a cosa d’una hora
lluny de la vila, ens han dit que les dones hi anaven a fer la bugada quan el riu de Prades s’estroncava. A
causa de les pluges intenses de l’octubre de 1994, la font ha reaparegut amb força i l’aigua brolla a cosa
d’un pam per sota el nivell actual del riu. Ningú no pot preveure quant de temps durarà.
Flaüts
És el renom col·lectiu que s’aplica a la gent de Vilanova de Prades.
Flix
“Tomas Flig” (Consells 1624, 22.7.1625); “Joseph Flix major” (ComPas. xvii, any 1652).
Floret, cal Josep
És al carrer de la Carnisseria. L’específic deu ésser un diminutiu del Floro de l’entrada següent.
També se la coneix per cal Pau Sac.

Figueres, el maset del
Un altre nom del maset del “Manon”.

Floro, cal
Per pseudomasculinització de Flora, femení que a vegades també es fa servir. La casa és al carrer
de la Saltadora.

Figuerola
“Anton Figuerola” i “Elisabet Figuerola” (ComPas. xvii); “Figuerola Vives, Teresa” (Bapt. 1706,
any 1748).

Foguet, el serrall del
‑”En el lloc denominat el serrall del Foguet, a un quilòmetre dels enterraments [camp d’urnes de
l’obaga de Montsant] i vora el camí de “ (Lladonosa, pàg. 21).

Les dues persones anotades en primer lloc devien formar part d’una família de tres, del carrer
Major, que van complir el precepte de comunió, el 1781.

El cognom havia existit, si és encertada la consideració que es fa a Foquet.
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Foixart
Vegeu Foxart.
Folc
“Mosen Magi Folch + Francesca muller” (ComPas. xvii, any 1689).
Amb “mossèn” es manifesta que es tractava d’un vilatà distingit, no pas un eclesiàstic.
Folca, na
“na Folca” (MN 1286).
Fondes, les cadolles
És un lloc de molta anomenada, al riu de Montsant, aigües avall dels Eixarts i de les coves del Fem.
Són formades per una successió de clots molt profunds, excavats a la roca de conglomerat, quan el
riu passa per un engorjat estret, pel qual només pot transitar l’aigua. La que s’escola de la font de la
Gleva es despenja dintre el clot que es coneix per la segona cadolla. Cap al segle xv, se les havia
conegudes per les cadolles de la Gleva (Val. sd/b, 21v). També en èpoques antigues es van conèixer
per les cadolles d’en Balç. Que mai se n’hagi dit “les cadolles del Gegant” (Genera, pàg. 141) no hem
trobat qui ho recordi; deu ésser una denominació generada per la fantasia i d’un ús restringit a un
grup petit de persones.
“fondo”
Vegeu Bo, Isidret.
Fonoll, la font del
És entre l’hostal de la Serra i Colldemònecs. L’específic potser procedeix del nom de l’herba, testimoniada a l’entrada següent, perquè Fonoll, com a cognom, no hem trobat que hagi existit a la vila.
Fonollar, lo
“vocata lo Fonollar” (MN 1448); “la vinya dell Fonolar” (Val. sd/b, 31v i Val. 1535, 4v).
font
Vegeu Antonet, Avelino, *Avellaner, Baia, Bargalló, Belart, Boronat, Busqueta, Capellans, *Casals,
Coll del Prat, Espasa, *Pere Ferrer, Fisc, Fonoll, Gleva, Guitarreta, “Jaio” Rafel, Llaura, *Llena, *Llop,
Llurba, *Longa, Loreto, “Manon”, Maset, “Mestrecoixo”, Metge, *Mig la Vila, Minguet, Moliner, Mosset, *Nova, *Oliana, Pasqual, “Pedro”, *Perduda, Perejoan, Peret, Petit, Pigrossos, Ponç, *Puig Gros,

Queralet, Rabassa, Racó de la Pastera, “Rossito”, Sant Antoni, Santa Magdalena, Sapo, Saüquer,
Savina, *Segrià, Silvestre, Tura, *Vella, Ventura Matildes, Vila, Xavo, Xiques.
Font
Toldrà 1994, pàg. 15, afirma que el 1935 nou propietaris es deien Font. Padró 1975 testimonia la
presència de vuit persones amb aquest cognom. Felip, que apareix com a nom de fonts, es presenta
més tard com a renom. Hem vist el cognom per primera vegada en un document de l’11.9.1569,
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Escrip. xvii, en el qual s’explica que “Bernardus Font agricolam ville de Valljolot epicopatus de Comenya” era casat amb Tula Pellissera, filla de Pere Pellisser moliner de Siurana; un molí —afegim—
que més tard s’ha conegut per molí d’en Salvat. El 1781, el llinatge Font només està testimoniat com
a corresponent a una família de cinc persones, resident al pla de l’Església.
‑“Lluis Font sedaser” (Llev. 1618, 13r); “Lluis Font veler”, “Llorens Font ferrer”, “Jaume Font soldat”
i “Felip Font” (ComPas. xvii, any 1688 i 1689); “Font Josa, Francisco” (Bapt. 1706, any 1727); “Jose
Font (a) Felip” (Deutes 1847).
Font, de la
“Joan Ferrer de la Font” (Val. 1577, 57r).
Font, el camí de la
“la sort de l·Espinaguar [...] al camí de la Font” (Val. sd/d, 16r).
També hem anotat lo camí de la Font Vella, que devia ésser el mateix, amb denominació més
tardana.
Font, el torrent de la
‑“torrent de la Font” (MN 1286); “parte vocata lo torrent de la Font” (MN 1448); “la vinya del torent
de la Font” (Val. 1465, 9v); “al cap del torrent de la Font” (Val. 1563, 3v).
L’anotació més antiga i la més abundant correspon al torrent al llarg del temps. Amb el nom es
designava una partida de terra. La font era, sens dubte, la que ara es diu del Silvestre. El mateix
torrent, més tard, es va dir barranc de la Font Nova, però la nova denominació va afectar sobretot
un sector de més per avall. Vegeu també la Font Vella.
Font, la sort de la
‑”la sort de la Font” (Val. sd/a, 23r); “1595. 10 agosto. En Pere Amigó de la Saltadora pide se le pague el daño que se le hace en la Sort de la Font” (Actes de sessions dels jurats. Estella 1881, pàg. 44).
Es pot pensar que els documents es referien a la sort (segurament la que ara es diu del Llurba) on
hi va haver la segona font per a la població. Vegeu també “El proveïment d’aigua per als vilatans”,
a la Introducció. Sota la font del Silvestre, hi ha una paradeta de cereals que, segons un record més
aviat vague, s’havia dit la sort de la Font, però és gairebé segur que l’una no era la mateixa que
l’altra.
Font, lo carrer de la
“carrer de la Font” (MN 1286).
No hem vist cap altre paper que anomeni el carrer. Segurament que ‘carreró’ era equivalent a
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‘camí’ i que ‘carrer’ en el document de 1286 tenia el mateix valor. No deu ésser aventurat de conjecturar que la font on conduïa era la font Vella, ara del Silvestre. Hi conduïa, almenys fins a mitjan
segle xvi. Més tard, es devia referir a la font que hi va haver a la sort del Llurba, que va ésser
probablement la que anotem com del Mig la Vila, Nova i de la Vila. Lladonosa, pàg. 36, diu que
el 1391 es té notícia de la construcció de la font, cosa que es pot interpretar en el sentit que es va
construir la magnífica volta de pedra que protegeix l’aigua, però això no és un obstacle per a pensar
que la font ja hi era. Que el camí per anar a la font fos l’actual passatge de la Font Vella és lícit de
suposar-ho, malgrat que un altre accés fàcil era el camí de Prades.

Pren forma després del Raig, sota uns horts; l’aigua hi fa alguns salts i baixa fins a la font del “Rossito”, on es troba amb el riuet del Teix, damunt la cadolla de les Olletes. Vora de l’indret que —dintre
les Obagues— es coneix per les Obaguetes.

Font, lo carreró de la
‑”cum lo carrero de la Font” (MN 1530); “a la partida del carrero de la Font [...] y ablo torrent”
(Capb. 1589); “in parte dicta la plaça [...] de uno latero ab lo carrero que va a la font” (MN 1615);
“casa que te en lo carrer Major que transporte al carrero de la Font” (MN 1711).
Vegeu també l’entrada anterior.
Font, lo corral de la
“lo coral de la Font” (Val. sd/a, 6r).
Font, lo pati de la
‑”l·alberg y corral affte ab lo patj de la Font” (Val. 1577, 19v); “1593. 9 abril. Antonio Romeu pide
[...] que se le deje abrir una puerta al pati de la Font posaria novas las picas” i “1627. Junio 27. Se
ha proposat qui á que compra lo pati de la Font. S’és determinat que·s venga” (Actes de sessions
dels jurats. Estella 1881, pàg. 43 i 61).
Es devia tractar del lloc on hi va haver la font del Mig la Vila, la Font Nova i la font de la Vila, uns
noms documentats successivament entre 1558 i entorn de 1627. La font que designaven va ésser per
allà a l’espai que ara es coneix per la sort del Llurba. Vegeu el passatge de la Font Vella i la Font
Vella. També es pot veure, a la Introducció, “El proveïment d’aigua per als vilatans”.
Fontalba
És una font de les més importants del terme. La seva característica més significativa és que, al cap
de poc temps després d’una pluja intensa, dalt, en el cingle major de les Obagues, per allà a la cova
del Corb, l’aigua brolla amb força per unes escletxes que hi ha en una paret de conglomerat, i cau
en cascada pel pendent. Amb el mateix nom es coneixen les terres d’aquell rodal.
‑“in sumitate rupis super Fontem Albam” (Diplomatari de Poblet, per Agustí Altisent, doc. núm.
264, any 1164); “Fontem albam” (MN 1286); “in loco vocato Font alba” (MN 1422); “alo de Fontauba”
(Val. 1457, 5r); “l·ort de Fontalba” (Val. sd/c, 3r); i “lo tros y pinar a Fontalba” (Val. 1583, 2v i 8r).
Fontalba, el barranc de
Algun cop també s’ha sentit torrent, tal com diuen els documents de més avall, en lloc de barranc.

“al torent de Fontalba” (Val. sd/a, 14v); “al riu de Munsant afronte ab lo torent de Fontalba” (Val.
1529, 37v).
Fontalba, el camí de
El camí, també conegut per camí de les Olletes, arrenca del d’Albarca quan passa per les Pedrenyeres; és en part el mateix que el de la cova del Corb.
‑”hun troç a la Albaga all cami de Fontalba” (Val. sd/b, 18r); “les Predenyeres [sic] daval camj de
Fontalba” (Val. 1529, 14r).
Fontalba, el carrer de
És una retolació recent del començament del camí d’Albarca; fins fa poc, es considerava l’extrem
final del carrer del Loreto, al cantó sud de l’ermita. S’hi anomenen vuit cases, amb deu noms, que
abans s’interpretava que corresponien al carrer del Loreto.
Fontalba, el raig de
El forma l’aigua que —després de pluges intenses— surt de la font, baixa per un vessant inclinat i
emboscat, i salva un desnivell que es pot estimar en gairebé 150 m, fins a la cadolla de Fontalba. La
blancor del saltant es veu de lluny i la remor que fa s’arriba a sentir des del poble.
‑”un molí draper al riu Montsant que [...] rebia l’aigua d’un salt que sembla provinent del raig de
Fontalba” (Lladonosa, pàg. 50, any 1557).
Fontalba, la cadolla de
Alguna vegada, se sent el genèric en diminutiu: la cadolleta. És en una llisera, al peu de la serra
de les Obagues, allà on fa cap l’aigua que baixa del Raig.
Fontalba, la cova damunt
“la cova a feta damunt Fontalba” (Val. sd/a, 19r); “la cova damunt Fontalba” (Val. 1583, 2v).
De la cova, no se’n parla; relativament prop de Fontalba, a ponent, hi ha la cova del Corb, que
potser també s’havia conegut per la cova de Fontalba. Tanmateix, que tots dos noms s’hagin vist en
documents del segle xvi sembla oposar-s’hi; a més, la de Fontalba era “damunt Fontalba”, segons
els documents que s’aporten, i la del Corb, en canvi, és a ponent. En una recingla de damunt Fontalba, hi ha una colla de coves cap de les quals no rep un nom. Genera, 142, informa que, per aquesta
zona, es van recollir fragments de terrissa, alguns de decorats, però tots de ceràmica grollera.
Fontalba, la punta de
És poc acusada, dalt, al capdamunt del cingle de Montsant, entre el portell del Peret i la Malacabada.

195

196

Onomàstica del terme municipal d’Ulldemolins

Onomàstica del terme municipal d’Ulldemolins

Fontanelles, les, i lo camí de les Fontanelles
Entre l’ermita de Sant Antoni i les Obagues de Montsant, per allà als pins Pinyers. Hi neixen diverses fonts, l’aigua de les quals es reuneix i es condueix cap a la vila, a través d’un dipòsit que hi
ha a Santa Magdalena.

anaven cada dia al riu a buscar aigua i fer bugades, i que no convenia. El batlle hi va insistir i —per
alguna notícia observada després— sembla que l’execució —com a mínim— es va endarrerir. El
barber havia estat aconduït el dia 5 de juliol de 1626 i el dia 21 de febrer de 1627 “mataren dos
homens a Font aubella [...] pues anaba [sembla que és el barber] ab los bandolers”. El tossalet en
qüestió podia haver correspost al lloc anotat a l’entrada següent, atesa la interrelació significativa
entre ‘coll’ i ‘tossal’. Tenint present, a més, que gent que setantaneja recorda que s’anava a rentar
vora la Palanca, o sia a les envistes del “tossalet” que hi ha vora el junyent del barranc de l’Olla (antic
barranc de la Font Nova) amb el riu de Prades.

‑“lo tros dels Aubes alles Fontaneles” (Val. sd/a, 17v); “lo fareginall davant les Fontaneles” (Val.
sd/b, 15v); “daval lo camj de les Fontaneles” (Val. sd/c, 14v); “la sort de les Fontanelles” (Val. 1563,
10r i Val. 1583, 9r); “de Fontanillas” (Amill. 1862, 105).
Font Busqueta, el camí de la
És el mateix que es coneix per camí de la Canonada.
‑”1576. Pagat als pubills Masips per un cami se feu per la font Busqueta” (Estella 1881, pàg. 50);
“sitam extra villaris de Ulldemolins in parte al portal de na Exalana afrontate ante cum vico que itur
a la font Busqueta [..] et retro ab lo carero que va a la era del raco” (MN 1615).
Font de la Gleva, lo mas de la
“lo mas de la font de la Gleva y ort” (Val. 1529, 59r).
Si no era el mateix que hem anotat amb el nom de lo mas d’en Balç, a la mateixa època, era un
altre dels que devien formar el lloc conegut per les Cases.
Font de na Busqueta, el torrent de la
“all torent de la font de na Busqueta” (Val. sd/b, 10r).
Vegeu també la font Busqueta.
Font Nova, el barranc de la
‑“partida de la Font Nova afronte [...] ab lo barranch de la Font Nova [...] y a tramontana ab lo riu
de Vilanova” (MN 1711).

Font Nova, los colls de la
“los colls de la Font Nova affronte ab lo riu de Vilanova [...] y ab lo cami de Lleyda” (Inven. xvii).
La localització és prou clara. El nom es devia referir a alguns del tossalets de per allà al Peiró,
vora el punt de coincidència del barranc de l’Olla amb el riu de Prades. Testimonia l’extensió que va
arribar a tenir la partida de terra a la qual es va encomanar el nom de la Font Nova, una font que
interpretem que va ocupar alguna part de la sort del Llurba.
Font Vella, el passatge de la
És un nom d’imposició recent; abans, el carrer no tenia nom. Es considerava formant part del
carrer Major i es coneixia popularment pel nom de les cases. Aquesta via urbana és més estreta que
la majoria de les altres, paral·lela al carrer de Sant Roc; s’hi accedeix des del carrer Major i no té
sortida. Diuen que, quan en tenia, es tancava, però no sabem amb quin portal: potser el d’en Vidal,
o el de la Cunya. S’hi anomenen tres cases. Estella 1881, pàg. 15, explica que la font primitiva que
va tenir Ulldemolins va ésser la del —segurament volent dir no pas que era allí, sinó que s’hi accedia
des d’allí— carreró del Carrer Major, gairebé davant de la Casa de la Vila, un carreró que es va haver
de tapiar perquè sovint hi havia renyines a causa d’ésser-ne un lloc a propòsit; afirma que aquella
font ja existia “extra muros del pueblo en el siglo doce”. Però és una notícia sense datació, que no
diu d’on l’ha treta i —per tot això— al primer moment no inspira confiança. Es comenta que la font
Vella era la del Silvestre. Vegeu a la Introducció l’apartat “El proveïment d’aigua per als vilatans”.

No en sap res ningú. A l’apartat “El proveïment d’aigua per als vilatans”, de la Introducció, ens
proposem de justificar que el nom devia haver correspost al barranc de l’Olla. Estella 1881, pàg. 17,
l’anomena, referint-se al final del segle xv —una època en què es podia dir de la Font, però encara
no de la Font Nova— quan explica que hi havia dos establiments de blanquers. Vegeu també la
font Nova.

Font Vella, lo camí de la
“la Comella [...] ab lo cami dit de la Font Vella” (MN 1682).

Font Nova, el tossalet de la
“lo Sor. batle general vol penjar al barber aqui al tosalet de la font nova” (Consells 1624, 22.3.1627).

Fonts
“Franciscus Fonts” (MN 1682); “Pere Josep Fons” (ComPas. xvii).

Estella 1881, pàg. 61, facilita una ampliació d’aquesta notícia. Quan es va tenir coneixement del
propòsit del batlle general referent al barber Gabalda, els jurats li van contestar que “lo penjàs a
Londres” (per mala lectura d’”allondre”, és a dir, enjondre o sia en un altre lloc) perquè les dones

Segons Toldrà 1990, pàg. 55, el 1854 hi havia cinc famílies amb aquest cognom. Hem sabut que
un altre Francesc, o potser el mateix citat supra, va ésser rector de l’església de la vila, el 1706.

També hem anotat el camí de la Font, que devia ésser el mateix. La font (del Silvestre) va començar
a ésser ‘vella’ a partir de la presència d’una de nova, la del Mig la Vila, documentada el 1558.
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Foquet
Toldrà 1990, pàg. 55, —que potser hauria hagut de llegir Foguet, un cognom que hem trobat per a
designar d’un serrall— diu que una família portava aquest cognom, a la vila, el 1854.

Forn, lo carreró del
“Lo verger afronte ab lo carero del Forn” (Val. sd/a. 11v); “lo carrero del Forn”
(MN 1530).

Forcada
“Forcada Vilagut, J[ose]ph” (Bapt. 1706, any 1722).
Formatge, el
És un tormo de conglomerat, quasi esfèric, que recorda la forma d’una bola de formatge. És a
Fraguerau. Es veu de per allí on s’agafa el camí per a pujar als Ventadors, poc abans d’arribar a la
balma del Sapo.
forn
Vegeu *Calç, *Dalt, Marino, *Nou, *Teula, Teuler, *Vell, *Vila.
Forn
El 1854, hi havia dues famílies que s’ho deien, segons Toldrà 1990, pàg. 55. També hem anotat
Forns. En uns fulls que semblen del segle xix, Comptes 1755 anoten J[ose]ph Fornt.
Forn, del
‑“Pere Domenech del Forn” (Val. 1583, 91r, MN 1585, Val. 1597, 41r, Consells 1624, 11.11.1629);
“Juseph Porta del Forn” (Llev. 1618, 26v); “Maria Domenega del Forn” (ComPas. xvii, any 1652).
Forn, lo carrer del
‑”1360. Estipulación y contrato para el régimen del Horno de la Vila” (Escriptures en pergamí.
Estella 1881, pàg. 25); “Carrer del Forn” (ComPas. xvii); “en dita vila a la Costeta del Semintiri que
confronte [...] de un altre costat ab lo carrer del Forn” i “De part devant ab lo carrer Major y de part
detras ab lo Forn Vell de la Vila” (MN 1711).
Les anotacions de 1711 deixen clar que hi havia dos forns. Un, que devia ésser el Forn Nou, a la
part del darrere d’una casa de la costeta del Cementiri, i, doncs, en un costat de l’església, per allà
als actuals passatge del Castell i plaça de la Vila, i que havia generat el nom de carrer del Forn,
tal com afirma aquell MN. El 1781, s’hi anoten sis famílies, amb vint-i-nou combregants, dos dels
quals són presentats com oliers francesos i es diu que un altre era llur mosso. (Vegeu també el forn
Nou). Un altre forn, que devia ésser el forn Vell, a la part del darrere d’una casa del carrer Major,
devia ésser aquell —que un incendi va destruir, l’any 1881— al qual es refereix el paper del segle
xiv. Aquest forn Vell era en un carrer que no passava i només va donar nom al carreró del Forn
de l’entrada següent. Per justificar que pel terme no hi ha bosc, Interrog. 1803 explica que “algunos
árboles de poco provecho se han cortado para lena para el horno de cocer pan”, com aquell qui diu
que necessitat no té llei.

Vegeu l’entrada anterior.
Forn del Vidre, la plana del
Queda enlairada a la vora esquerra del congost de Fraguerau, damunt de la balma del Sapo. És
travessada pel camí que condueix als Ventadors. Hi devia haver hagut un forn de vidre, del qual no
hi ha cap senyal evident malgrat que algú parli d’haver observat un redol de terra negra, com la d’un
sot de carbonera, i d’haver trobat alguna cosa que podria ésser escòria de vidre. Una sentència de
Francesc Tàrrega, doctor en drets de Lleida, sobre acords de les universitats del comtat encaminats
a participar totes en els plets de cadascuna, un document del dijous 25 de gener de 1554, mutilat,
de l’AMU, explica que Ulldemolins té “contienda [...] contra lo molt Rnt prior y convent de Scala
Dei sobre la constructio de un forn de vidre que dit prior ha stablit a la falda de mont sanct en lo
terme o, junt al terme de Ull de Molins pretenent los de Ull de Molins que dit forn no se ha pogut
consentir ni stablir”.
‑”la plana del forn del vidre” (Val. sd/a, 25r, i diverses altres anotacions posteriors); “1553. Citatòria
del prior de Scaladey sobre el haver hecho los frailes un horno de vidrio en Montsant pretendiendo
los de Ulldemolins que el lugar del horno era tierra de Ulldemolins” (Escriptures fetes en paper. Estella 1881, pàg. 26); “la Cornereda i la Bofia af[ront]e ab la plana del Forn del Vjdre” (Val. 1563, 61r);
“1571. Enero 15. [...] que vinga fins als Pontarrons, a la plana del Forn del Vidre” (Actes de sessions
dels jurats. Estella 1881, pàg. 35).
Fornassos, els
‑”Lo troç dels Fornaços” (Val. 1529, 2v); “als Fornassos” (Val. 1563, 49r i Val. 1577, 84v); “als
Fornasos” (Val. 1597, 32v i Val. 1611, 94v).
Fornells
Només se l’ha vist un cop a Padró 1975.
Forns
‑“Pere Joseph Forns” i “Ramon Forns” (ComPas. xvii); “Forns y Scolá, Elisabet” (Bapt. 1706, any
1717); “Forns Scola, Maria” (ibídem, any 1723).
El 1781, hi ha constància d’una sola família, formada per nou persones, resident al Sòl de la Vila.
Forn Vell de la Vila
Vegeu *lo carrer del Forn.
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completa els grans panorames. Amb el mateix nom, pres com nom de partida de terme, es designen
les terres de l’indret.

Fort, el carrer d’en
“lo corral del carrer d·en Fort” (Val. 1611, 132v).

‑”De instrumento pretenso et allegato dicte donationis facte per reginam Sanciam Fratri Geraldo
et suis fratribus de loco que dicitur Montsanctus” i “apud locum vocatum de Fratregueraldo in qua
sunt altaria beate Marie et beati Bartolomei” (5 kalend. augusti 1292. De la concòrdia entre Escaladei
i Ulldemolins, s/d, segle xvi, fragments aportats per Josep Lladonosa, Serra d’Or, abril 1964, pàg.

Fortugós, cal
És al carrer de l’Hostal. Se sospita que a la casa hi va haver algú que es deia Fructuós i que el
renom procedeix d’una pronunciació particularitzada d’aquest prenom.

246); “via pu[bli]ca qua itur a Ffra Gerau” i “parte vocata lo Col del Prat [...] cum via de Fra Grau”
(MN 1398); “parte vocata Frare Guerau” (MN 1448); “la part del rju de Fragerau” (Val. sd/a, 4v); “lo
troç de Fragueral” (Val. sd/d, 11v); “la part del rju de Fragerau” (Val. 1563, 7r); “la Polleria en la
partida de Fragarau” (Estella 1881, pàg. 24); “los olives d·en Pinyol ha Fragerau” (Val. 1625, 212r).

“Pere Fort” (Val. 1563, 58v i Val. 1577, 90v); “Lluis Fort dit Sedacer” (ComPas. xvii).

Fortuny
“testibus [...] Bartholomeus Fortuny scolaris” (Òbits 1528).
Fossar, lo
‑”Primo una casa en lo carrer que va del pla a la carniceria, confrontata cum viqo publico cum
lo Fossar” (MN 1530); “cum la serreria de la vila et cum lo Fossar” (MN 1585); “en lo carrer dit de
la Saltadora afrontant [...] ab lo Samentiri” (MN 1682); “casa situada al pla de Ulldemolins [...] d·un
costat ab lo fossa” (MN 1711).
Havia estat al pla de l’Església, en un espai comprès entre el carrer de la Saltadora i el final del
carrer Major. Es preferia designar-lo per fossar, tot i que el document de 1682 ja l’anomena cementiri.
Vegeu també el Cementiri.
Foxart
‑”Bernardo Foxart” (Estella 1881, pàg. 17, referint-se a una de les seixanta-dues cases de la vila que
consten en el sindicat de les muntanyes de Prades del 7 de febrer de 1403).
Potser la x pretenia representar el so de xeix.
Fracisquet, cal
És un hipocorístic del castellanisme Francisco, amb reducció de la primera síl·laba. La casa és al
carrer del Sòl de la Vila. Ara es prefereix dir-li cal Xollador.
Fraguerau, i el riu de Fraguerau
És un sector acongostat del riu de Montsant comprès entre el final dels Eixarts, per allà a les cadolles Fondes, i fins al mas de Soleràs (terme de la Morera), amb un recorregut de cap a 8-9 km. El
riu passa entre Montsant i la serra de la Llena, amb uns grans encingleraments de roca pinyolenca,
a banda i banda. L’erosió hi ha creat formes singulars que la gent ha batejat amb noms aportats per
la imaginació, com els Tres Jurats, el Camell, el Bisbe, la Sella, el cap de Mort; i hi ha excavat balmes
com la roca Balladora, les coves dels Morts, de l’Argamassa, de l’Arena. Una vegetació abundant

Fraguerau, la casa de
‑”devalla fins al camí de Albarca y va a la casa de Fragarau” (Estella 1881, pàg. 21, referint-se a la
concessió d’una devesa per la reina Sança d’Aragó, el 1244).
Fraguerau, la quadra de
‑”1332. [...] loco vocato Linás dentro los límites de la cuadra de Fragaráu” i “1352. [...] lugar llamado
serra dels Pallés en la cuadra de Fra Garáu” (Estella 1881, pàg. 22); “la quadre de Fragarau” (Inven.
xvi); “per la questio la casa d·Escaladey te ab vosaltres per la Quadra de Fraguerau” (Escrip. xvii,
doc. de l’11.6.1533).
Lladonosa, pàg. 29, afirma que “la quadra de Fraguerau fou anomenada pels antics Ruinae Montis és a dir ‘Ruïnes de la Muntanya’”. Amill. 1862 indica que el “Termino jurisdiccional llamado la
Cuadra de Fragrau ó partida de San Bartolomé [...] ha sido segregada del termino municipal de la
Morera y agregada al de Ulldemolins”; devia ésser una modificació encaminada a corregir defectes
observats a l’hora de fixar els límits dels termes municipals actuals, després de la Desamortització.
També hem anotat la cova de la Quadra.
Fraguerau, lo molí de
“lo molli de Garau ab ses terres” (Inven. xvi).
Del molí, només sabem que hi era pel que en diu aquest document; res no permet d’afirmar que
abans hagués estat el d’en Veà, o el d’en Porta (dos noms amb què potser es designava un sol molí)
però tampoc res no s’oposa a suposar-ho.
Fra Llorenç, la cova de
És una petita cavitat, dintre l’ermita de Santa Magdalena, tallada a la roca per fra Llorenç Julià, que
després va fundar l’ermita cap a l’any 1564 i va morir el 1580. Vegeu Lladonosa, pàg. 58-62, per una
història detallada d’aquest eremita montsantí.
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Franc
Va ésser un llinatge bastant abundant, anotat a partir de 1304. Bartomeu consta com cap d’una
casa de les seixanta-dues que hi havia a la vila el 1403, segons l’escriptura del sindicat de les
muntanyes de Prades (Estella 1881, pàg. 17). Val. 1457, 11r, anota una versió femenina del cognom:
“na Franqua”. El 1781, van combegar vint-i-dues persones pertanyents a quatre famílies, inclosa
una criada. Toldrà 1990, pàg. 55, anota cinc famílies amb aquest cognom el 1854. El 1935, el duien
quatre propietaris, i set, el 1946, segons Toldrà 1994, pàg. 15 i 67. El nom de fonts predominant a la
documentació examinada és Antoni, seguit de Gabriel i Bernat. Joan s’ha trobat més poques vegades
i Pere Joan i “Isidro”, només un cop. No hem vist que se li apliquessin renoms. Miquel va exercir
un càrrec a la confraria del Roser, l’any 1625. Francesc figura en una escriptura d’encarregament de
censal de 1789. El 1802, Anton era regidor. El 1810, Mateu Franc era sacerdot i probablement va
ésser rector de la parròquia fins al 1814.
‑“Antoni Joan Franch”, “Matheu Franch moliner” i “Antoni Joan Franch mosso de Nebot” (ComPas.
xvii, any 1688 i 1689).
Franc[s], el camí del Mas del[s]
Vegeu *Mas del[s] F.
Franc[s], el mas del[s] o d’en
‑”mansum d·en Franc” (MN 1286); “mas dels Franchs” (MN 1398); “mansi dels Franch in termjnj
de Junchosa” (MN 1422); “de la masia d·en Franch” (Val. 1457, 2r).
Era al terme de Juncosa i per això, sovint, es parla només del camí que condueix al mas. Quant a
la part específica del nom del mas, se la veu en singular i en plural.
Francès, les coves del
Es diu que el nom es refereix a la Guerra del Francès, però no es pot descartar —ni assegurar,
tanmateix— que li hagués deixat un propietari del llinatge que s’anota a l’entrada següent. Són
dues balmes, una a continuació de l’altra, situades molt amunt en un cingle de la banda solana de
Fraguerau, per allà al davant de la balma del Sapo, a ponent del racó de Sant Bartomeu. Només s’hi
pot accedir des del riu, amb molta dificultat. L’últim tros de sender d’aproximació va per un relleix
de cingle tallat a pic. Sembla que a l’entrada de la primera de les coves hi havia hagut algun tipus
de porta. La segona havia servit de corral. En una d’elles hi ha un degotall. Entre les dues cavitats,
hi ha senyals d’un forn, potser per a coure pa. S’hi han desenterrat monedes antigues, una de les
quals podria ésser jueva. Probablement, eren les coves de la Roba del segle xvii.
Francesc
“Joan Francesch” (Fog. 1553).
Francesc, lo mas d’en
“lo mas d·en Francech del quamj a Muntsant” (Val. 1457, 8v).
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Francina, de na
“Bernardus Domenech del Carrer Major dictus de na Francina” (Capb. 1589).
També hem vist “en Francy” a Val. 1457, 13.
Francisca
Vegeu Carrerona.
Françoy
‑”en Johan Francoy del Balç” (Val. sd/d, 51v); “la sort devant casa de Francoy fins al Collet” (MN
1530); “Viuda na Francoya” (Fog. 1553); “lo sola afronte ab en Fransoy” (Val. 1583, 78r).
Franjul, la cova de
Algun cop, sembla que pronunciïn Fanjul. És una balma vora l’ermita de Sant Antoni, entre els
pins Pinyers i la font d’en Rabassa. És coneguda de poca gent, malgrat que és gran, capaç per a
encabir “un ramat”. La proximitat de les ermites pot fer pensar que l’específic —que ara es presenta
com si hagués estat un renom— fos una aglutinació de “Fra-” amb una segona part que s’ignora i
no s’intueix. Suposar que contingui la primera síl·laba de Julià, el cognom de fra Llorenç, fundador
de Santa Magdalena, potser seria anar massa lluny.
Franquesa, la
L’anotació de 1611 aclareix que eren terres del castell afranquides del tribut conegut per la questia:
“dites franques ab franquesa de questia”. És entre la carretera de Lleida i el camí de Juncosa, que la
separa dels Blanquers i els Quadrells, confronta amb algunes sorts i el Piró, i és prop de les runes de
l’antic hostal del Tomaca. N’hi ha un fragment de conegut com del Domènec.
‑”lo troç qu·es tenen ab la Franquesa que son dues fexetes” (Val. sd/b, 12v); “les dues fexes que
tenen ab la Franquesa” i “lo tros de la Plana que afronte ab [...] lo tros de la Franquesa” (Val. 1529,
17r i 18v); “que vulgarment se diu la Franquesa” (Val. 1563, 62r); “lo quodrell afronte ab la Franquesa” (Val. 1597, 15v); “Segueixen se les valies del castell dites franques ab franquesa de questia” (Val.
1611, 141v); “Franquesa” (Amill. 1862, 101).
Franquet
Toldrà 1990, pàg. 55, informa que hi ha una família amb aquest cognom, el 1854. El 1935, hi ha
anotats quatre propietaris (Toldrà 1994, pàg. 15). Segons la mateixa font (pàg. 65), els germans Franquet de cal Roig van en quinta posició entre els quinze principals contribuents de 1946. Padró 1975
inscriu un sol veí que dugui aquest cognom.
‑”En Franquet” (Val. sd/a, 12r); “Johan Franquet” (MN 1500); “Johannes Franquet” (Òbits 1529,
18.VIII.1532); “Ramon Franquet” (ComPas. xvii).
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Franquet, cal
La casa també es coneix per cal Roig. És al pla de l’Església, cantonada amb el carrer de la Saltadora.

‑“ab lo Fareginal” (MN 1304); “lo Faregjnal daval lo camj de les Fontaneles” (Val. sd/c, 14v);
“Frixinal” (Amill. 1862, 19).

Franquet, els corrals del
Enrunats. A les Garrigues, al sector conegut pel Purgatori.

Fréixera, la
N’hem sentit una pronunciació proparoxítona. Hi ha uns freixes, rebrots d’un de molt gros que van
abatre durant la guerra de 1936. És el nucli d’un petit lloc d’anomenada a sol ixent de la vila, vora
la carretera de Reus, a les Sorts, a poca distància de l’era del Nebot.

Frare, el tomb del
No hi ha record de qui havia estat el Frare. Hem sabut que a Albarca hi havia hagut cal Frare
(Llopis, pàg. 113) i no s’ha de posar en dubte que aquest és l’origen de la part específica d’aquesta
anotació i de la següent. El tomb el fa la carretera d’Albarca, al cap d’un quilòmetre d’haver sortit
de la vila. És una corba molt tancada, propícia als accidents de trànsit.
Frare, els plans del
El nom designa un fragment dels Plans del terme d’Albarca.
Frare, la roca del
Vegeu la Bitlla.
Frarona
“Jaume Toldra dit Frarona” (Llev. xvii i MN 1711); “Fran[cis]co Toldra (a) Frarona povilla Odena”
(Deutes 1847).
Frau, de la
“d·en Bertran de la Frau” (Val. 1611, 77r).
Frau, el racó de la, i la Frau
A l’extrem oriental del terme, vora el de Vilanova de Prades, cap als Segalassos. És un barranquet
frondós d’alzines i castanyers, que es forma prop del corral del Llurba i fa cap al riu de Prades,
davant del mas del Bessó. Els caçadors diuen que hi passen senglars, i que se n’hi amaguen. Es
parla de la Frau per designar el sector de territori que confronta amb el racó de la Frau, que és el
que s’anomena amb preferència.
‑”la Frau confrontatum cum rivo de Vilanova” (MN 1422); “la Frau qu·es te ab lo mas d·en Johan
Domenech” (Val. sd/c, 66r); “la Frau d·en Fauret” (Val. sd/d, 6r); “lo tros de la Frau al rju de Vjlanova” (Val. 1529, 36r).
Freginal, el
A part de donar-se a la paraula un valor de nom comú, de peça de terra a la vora de la vila, petita
en extensió, igual com passa amb altres apel·latius, tals com sort, pati, verger, hi ha sobretot un
sector petit de terme, sota la font del Loreto, en direcció cap a l’Olla, que rep aquest nom, sovint
expressat en plural. També hem anotat el Farraginal, com a manera pretèrita de designar aquells
mateixos indrets al·ludits al començament.

‑“la sort del cap de la vila de la Frexera” (Val. sd/d, 17v); “lo tros della Freyxera” (Val. sd/a, 41v);
“la sort de la Freyxera” (Val. 1597, 13r i Val. 1618, 162v).
Freixes
Vegeu també Feixes, que és tal com predominava fins al començament del segle xviii, malgrat
que la transcripció de Fog. 1553 diu Frexes, que podria obeir a una lectura influïda pel predomini
actual de Freixes, i que ja alguna vegada es troba aquesta ortografia en documents del segle xvii.
Joseph Frexes, “labrador”, apareix en una escriptura de creació de censal de 1782, i “lo Sr. Jaume
Freyxes”, dit Pons, en un acte de consigna de 1815, a favor de Jaume Freyxes y Balañá. En els poc
més de dos segles que van de 1705 a 1922, es compten set Freixes eclesiàstics relacionats amb la
parròquia: el 1730, Francesc era prevere beneficiat; el 1768, Jaume consta com rector familiar del
Sant Ofici; el 1772, Pere era ecònom; el 1793, Joan Baptista fou beneficiat de les Santes Ànimes;
el 1795, Jaume figura com clergue; el 1799, J. Baptista —potser el mateix de set anys abans— era
beneficiat del Loreto; i el 1814, novament Jaume —potser el mateix de feia vint anys— era prevere
beneficiat. El 1781, trenta de les persones que van complir el precepte de comunió corresponien a
cinc famílies d’aquest llinatge. Toldrà 1990, pàg. 55, informa que el 1854 hi havia nou famílies Freixes
a la vila. El 1935, es té notícia de vint-i-tres propietaris (Toldrà 1994, pàg. 15). La mateixa font (pàg.
65) informa que els Freixes de cal Pons figuren entre els quinze contribuents principals de 1946.
Padró 1975 l’anota vint-i-quatre vegades.
‑“Epifanio Freyxes” i “Joseph Frexes” (ComPas. xvii, any 1652 i 1688); “Va. Fran[cis]co Freixes
(a) Pauet” (Deutes 1847).
Fumada, la
És una partida de terra de les Garrigues, al terme de la Pobla de Cérvoles però en territori transitat
per propietaris d’Ulldemolins. Confronta amb la font del Crestall (Juncosa), el Bou, el Pescater, el Colom i el pla de Gardeny. Els documents medievals parlen de la granja de la Fumada, sense que s’hagi
pogut determinar quina era l’extensió del terme d’aquella granja. També correspon a aquell terme el
barranc del mateix nom. El territori de coma Fumada va pertànyer a Poblet, va ésser cedit als bisbes
d’Osca i de Pamplona i, desapareguts aquells dos prelats, a partir de 1193, Poblet va destinar aquella
possessió —que es diu que era important— a granja per al bestiar i graner de les seves hisendes de
l’Urgell (E. Morera, Tarragona cristiana, I, 664).
‑”in termino de Serbolas, scilicet Comam fumatam” (Cartulari, doc. núm. 148, donació de Ramon
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Potellas a Poblet, 13 setembre 1179); “in terminis Serbolarum et Fumate” (Cartas, doc. núm. 319,
establiment de Cérvoles i la Fumada a favor dels homes del Vilosell, 18 març 1271); “termino de la

Gallard
ComPas. xvii, de l’any 1781, anota Gallart, al carrer del Forn, una sola vegada. També Padró 1975
l’inscriu un sol cop.

Fumada” (MN 1304); “al majoral de la Fumada” (MN 1398); “termjno de la Fumada confrontata cum
via p[ubli]ca de Leyda” (MN 1422).
Furonera, la cova
A les Obagues, vora la pista de les ermites, abans d’arribar a la de Sant Antoni. L’entrada és molt
esquifida i amb prou feines permet el pas d’una persona; però a dins hi ha un bon espai. Sol ésser
cau de guineus.
Fuster, cal Joan
Un altre nom de cal Gargori, al carrer Major. No havent trobat anotat el cognom Fuster, podem
entendre que el nom de la casa correspon a un renom pres de l’ofici.
Fusteret, cal, i cal Jaume Fusteret
Al carrer de la Creu. Cal Jaume és al carrer del Loreto.
Gabriel
“Salvador Gabriell” i “Mestre Gabriell lo ferrer” (Fog. 1553).
En el primer cas, Gabriel es presenta com a cognom; en el segon, podria haver estat el nom de fonts.
“Gaietano”
Vegeu Mossèn “G”.
Galena, ca la
Al carrer de la Carnisseria. Per altre nom, ca la Praxedes.
“Galeno”, l’hostalet del
Un altre nom de l’hostalet de la Serra. “Galeno” havia correspost, per renom, a un habitant
d’Albarca, cap al final del segon terç del segle passat (Llopis, pàg. 114). Sembla un castellanisme,
però potser era una masculinització —tanmateix castellanitzant— de Galena, si el canvi no es va
produir a la inversa.
Galera, la punta de la
És un cingle impressionant, de conglomerat, la forma del qual ha fet pensar en la de l’embarcació
medieval d’aquell nom. Arrenca del cingle principal de les Obagues, però queda a una altura inferior.
És com una gran balconada damunt de les ermites. Per sota seu, i pel seu cantó de ponent, passa
el camí —per allí conegut per camí de les Voltetes de la Galera— que puja al pi de la Carabasseta.
Sembla que Mapa pretengui donar aquest nom a la cota de 1 050 m, dalt, a la carena, una situació
que no correspon a la realitat; l’escala de Mapa és massa gran perquè pugui localitzar amb precisió
un accident d’escassa magnitud relativa com aquest.

“Gallego”
“Gallego Pocurull, Catharina” (Bapt. 1706, any 1720).
Potser corresponia al renom del marit, que podia procedir d’immigració; però no en tenim constància. En qualsevol cas, sona a castellanisme.
Gallet, lo
“Mateu Piñol dit lo Gallet” (ComPas. xvii, any 1652).
Ben segur que no s’al·ludia objectivament a un gall petit, sinó metafòricament a ganes de passar
per damunt dels altres, de dominar-los.
“Gambardo”, cal, i cal Jaume “Gambardo”
S’interpreta que “Gambardo” correspon a un renom del qual no hem trobat notícia escrita. Tampoc
no hem vist que hagués correspost a un llinatge. Són al carrer de la Costa i al del Sòl de la Vila,
respectivament.
Ganxo
‑“Hoy dia Bautista Casals a Gancho casado con la Povilla, residente en Prades” (Escrip. xviii,
notari Francisco Pellicer, Porrera, 26.9.1826).
Garcia
“Garcia Rosa” (Bapt. 1706, any 1728).
Segons diu Estella 1881, pàg. 25, un dels arquitectes que va col·laborar en la construcció de
l’església va ésser un tal Garcia que, el 1590, va firmar una àpoca del preu d’un complement de les
obres. Podria ésser, tanmateix, que fos foraster.
Gardeny, el pla de
És una partida de terra del terme de Juncosa, confrontant amb els termes de la Pobla i de Cervià.
Se la coneix a Ulldemolins perquè gent de la vila hi té terres i hi transita.
Gargori, cal
És al carrer Major. També se’n diu cal Joan Fuster. El renom procedeix del nom de fonts Gregori,
amb metàtesi i substitució de e per a, a la primera síl·laba.
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Garjols, els
Només se sap que es designi amb aquest nom una peça de terra de poca extensió, entre els Seglarets, les Gorgeres i els Majorals. També hem vist Girigargols i Llirigarjols, dels quals Garjols deu
ésser una reducció o una afèresi. En aquesta entrada concentrem totes les anotacions extretes de
documents perquè les diverses variants nominatives que aporten han de correspondre a la mateixa
paraula, relacionada amb gínjol, gladiol, etc., segons J. Coromines, que tracta el tema a garitjol i
garigarjols, a DECat, vol. IV, pàg. 371a.

‑”a la Garrjga” i “la cova de la Garrjga” (Val. 1563, 4r i 34r); “1589. Feb. 24. Des de la Juncosa nos
diuen que·ls bandolers són a las Garrigas, a la partida del mas dels Castellons” (Acords de sessions
dels jurats. Estella 1881, pàg. 41); “per la Gariga” (Llev. 1618, 4v).

‑”al Arbossars y Lljrjgargol” (Val. 1577, 5v); “la vinya dels Lirigargols ague d·en Amoros” (Val.
1583, 89r); “als Garjols” i “als Lirigargols” (Val. 1597, 4v i 7r); “als Llirigarjols” i “dels Arbosas y Llirigargols” (Val. 1611, 72r i 73v); “al lliri gargos” (Val. 1618, 153r); “als Giri Garjols” (Val. 1625, 234v).
Garrachon
Figura una sola vegada a Padró 1975.
Garriga
Vegeu Llurba, Pinyó, Poncet.
Garriga, cal Josep de la
Al carrer Major.
Garriga, les comes de la
“les Comes de la Garriga afte ab lo cami de Lleyda” (Val. 1563, 12r).
Que amb el nom es designés una partida de terra, el document no ho diu clar, però sembla que
sí, que en designava una.
Garriga, lo mas d’en
“lo mas d·en Gariga” (Val. 1618, 210r).
Garrigues, les
Són les terres situades a la comarca de les Garrigues, és a dir, cap al nord, enllà de la serra de la Llena,
aiguavessant del riu de Set. Dintre de les Garrigues compreses al terme d’Ulldemolins hi ha les partides
del Bou, la Codina, l’Escarabat, les Guineus, Colldemònecs, el Pescater, el Pinyó, les puntes Planes, el
Purgatori i les Salvanes. Formant part de termes veïns, però transitades per terratinents d’Ulldemolins, es
parla de l’Aixol, la Bruixa, el Colom, la cova Badada, els Noguerets, la roca d’en Censal i les Vidales, a
Juncosa; i del mas d’en Blanc, les Covasses, la Fumada, la Perdiu i Xauxa, a la Pobla de Cérvoles. També
a la Pobla, s’anomenen el pla de Madrid i la Miloca, sense que es digui que són partides de terra. El coll
de la Vinyassa és justament això que diu el genèric: un coll. És un territori de roca de conglomerat en
el qual es troben moltes balmes utilitzades com a corrals de bestiar i també com a habitació temporera.
L’aigua hi és escassa. Hi ha un predomini d’olivers. Hi ha algunes Garrigues amb un nom particularitzat
com, per exemple, la del Llurba, la del Mingo, la del Pinyó, la del Poncet i potser alguna altra.

Garrigues, el camí de les
Es refereixen al camí de Lleida, sobretot de la Palanca en amunt.
Garrigueta, la
Un sector petit de les Garrigues rep aquest nom diminutiu.
Garrut, cal
Al carrer del Sòl de la Vila.
Gascó
Fog. 1496 anota Bernat i Pere. Lladonosa, pàg. 41, també parla de Pere referint-se a l’any 1582.
Gasconet
“Pere Gascó àlias Gasconet” (Lladonosa, pàg. 41).
Gaspana, ca la Teresa
Un altre nom de ca l’Avelino, al carrer de la Creu.
Gaspar, cal
Al carrer del Loreto.
Gassió
És un cognom molt documentat entre el segle xiv i el xvii. L’ortografia dels documents alterna s amb ss. El primer que hem vist és Berenguer, el 1398, un prenom que ja no torna a sortir.
Amb aquest llinatge es designen dues de les seixanta-dues cases de la vila de l’any 1403, segons
l’escriptura del sindicat de les muntanyes de Prades (Estella 1881, pàg. 17). Fog. 1553 inscriu també
dos caps de casa. Prenoms abundants són Bernat, Joan —que es motejava amb lo Rei, el 1625— i
Pere. Jaume ho és poc. Gabriel, Guillem i Macià consten com a assistents al consell general de l’11
de novembre de 1619. Macià només s’ha trobat una vegada. Hi ha un altre renom: Barbado, al final
del xvi; a la mateixa època l’hem anotat com a cognom. Segons Lladonosa, 81, un Gassió va ésser
capitost de bandolers de Montsant; era buscat pel sometent de Montblanc i pel de la duquessa de
Cardona. Va morir en una baralla amb els seus, en una cova del barranc dels Pèlecs, l’any 1592.
Gassol
“F. Gaçol” (MN 1286); “Raimundo Gaçol” (MN 1304); “Guillelmo Gaçol” (MN 1448); “mosen Gaçol”
(Val. 1465, 4r).
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Gassol, lo planet d’en
“lo planet d·en Gassol” (Val. 1611, 145v).
Gasull
“Gasull Toldra Joseph” (Bapt. 1706, any 1747); “Joseph Gasull” (ComPas. xvii).
La segona anotació deu correspondre a una de les dues persones de l’única família Gasull que —
amb domicili al carrer Dellà— va acudir a combregar, el 1781.
Gat, cal Jaume
Un altre nom de cal Felip, al pla de l’Església. També es parla del Josep Gat, un cabaler de la mateixa casa.
Gatet, cal Josep, o Martí, o Ramon
Qualsevol dels tres prenoms serveix actualment per a designar la mateixa casa del carrer del Balç,
que també s’ha conegut per cal Botó. Potser procedien d’Albarca on Gatet especifica una casa, un
corral i un freginal (Llopis, pàg. 115).
Gaus
“Bernat Gaus, olié” (ComPas. xvii, any 1783).
Vivia al carrer del Forn, amb una família Domingo.
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Gibert
‑“T. Gibert” (MN 1286); “Mestre Pere Gibert” i “M[estr]e Gibert lo vell” (Val. 1577, 11r i 33v); “lo
pobill Giberta” i “la viuda Giberta” (Val. 1583, 2r i 85v).
Gil
Se l’ha vist anotat cinc vegades a Padró 1975.
Ginebre, el tros del
‑”lo troç de la Comela qu·es te ab en Macip al Gjnebre” (Val. sd/c, 23v); “lo tros del Gynebre a la
Comela” (Val. 1529, 30r); “lo tros del Ginebre a la Comella” (Val. 1563, 46v i Val. 1583, 79v).
Si era a la Comella, havien d’ésser terres pròximes a la vila, cap a les Pedrenyeres. També se’n
dedueix que no designava una partida sinó un tros de terra, que devia ésser un lloc d’anomenada.
A la mateixa època, el Ginebre és documentat a Albarca (Llopis, pàg. 117), sense cap indicació que
en permeti una localització.
Girigarjols
Vegeu Garjols.
Giscarol
“Giscarol” i “A. Gisqirol” (MN 1286).

Gavaldà
Figura quatre vegades a Padró 1975.

Gitano, ca l’Enric
És al pla de l’Església. La presència del prenom no significa que hi hagi una altra casa homònima.

Gavatx, la cova del
És una balma amb tanca de pedra seca, com totes les que servien de corral. És a la part alta d’un
dels barrancs que formen l’inici del racó de Sant Bartomeu.

Gleva, la font de la
Es considera que és la més abundosa del terme. És a la part baixa del racó de la Polleria, damunt
de les cadolles Fondes, a ponent del coll del Prat. La major part de l’aigua és conduïda cap al dipòsit
municipal que hi ha a l’ermita de Santa Magdalena. La que sobra, salta a les cadolles Fondes i forma
una minúscula cascada. El paratge devia haver estat poc o molt habitat, si més no durant el segle
xvi, segons es pot comprendre per la presència —vora la font— d’un lloc anomenat les Cases, un
nom que es devia referir als dos masos que testimonien dos dels documents de més avall, i segurament també a la casa de Fraguerau i al mas del Coll del Prat.

Gener
‑”Cosme Gener” i “Josepg Gené” (ComPas. xvii); “Pedro Gener y Gassió” (Escrip. xviii, notari
Salvador Alba Molins, Montblanc, 5.1.1798).
L’única família Gener coneguda el 1781 la formaven cinc persones, al Sòl de la Vila.
General, cal
Pronuncien Gineral. La casa és al carrer de la Carnisseria.
General, la punta del
“Punta del General (922 m.)” (Guia, pàg. 639, 6h.5m).
Ara no es parla de la punta. Una peça de terra de cal General és per allà on comença el pas del
Bou i la punta mesurada en 923,6 m és dalt, a la serra, per aquell veïnatge.

‑”1332. [...] dita terra y hort no pot ser sinó entre la font de la Gleba y las cadolles d·en Balls pues
en la pujada y baixada de coll de Prat no y a aigua fins baix a la font de la Gleba” (Estella 1881, pàg.
21); “la font de la Gleva” (Val. 1457, 11v); “lo mas de la font de la Gleva y ort” (Val. 1529, 59r); “lo
mas d·en Bals a la font de la Gleva” (Val. 1577, 12v).
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Gleva, les cadolles de la
“l·ort de la font de la Gleva e terra campa e vinya a les cases afronte a les cadoles de la Gleva”
(Val. sd/b, 21v).

(Val. sd/b, 21r); “lo troc dels molons al tocal d·en Gorgera” (Val. sd/c, 2r); “lo tros del toçal de la
Gorgera” (Val. 1563, 2r i Val. 1583, 2v).

Eren les que ara es coneixen per cadolles Fondes.
Gleva, lo mas de la Font de la
Vegeu *Font de la G.
Gomar
“Maria Gomar donsella” (ComPas. xvii, any 1688).
Gomes
“la viuda Gomes” (Val. 1563, 85v).
No queda exclòs que obeís a un error de l’escrivà en lloc de Gomis, tan abundant, o a una mala
lectura del document.
Gomis
És un dels llinatges abundantment documentats. Alguna vegada es troba Gomiç i també es pot llegir
Gomjçs i Gomics. S’ha començat per veure Tomàs, el 1398 i 1422, un prenom que ja no torna a sortir. Fog.
1496 només inscriu Macià. Fog. 1553 anota quatre famílies. En una ocasió, hem llegit Gomiç com si fos
prenom de Ferrer, però probablement Ferrer indicava l’ofici i, en aquest cas, Gomiç també era cognom.
Fins al segle xvii, els noms de fonts que s’han vist més vegades són Gabriel i Pere. Quantitativament,
vénen després Jaume i Montserrat (nom d’home) i, una mica més enrere, Macià i Mateu. Joan i Miquel
només s’han vist una vegada. S’han trobat renoms, de la Graseta, de l’Hostal i dels Ortals, al xvi. Val.
1563, 61v, diu que Joan és vidrier, a no ésser que la paraula correspongui a un renom. Montserrat Gomis,
el 1590, va ésser nomenat pel consell perquè anés a Tarragona a entrevistar-se amb l’arquebisbe. El 1582,
segons Lladonosa, pàg. 41, es parlava de casa d’en Gomis de l’Hostal. Quan, el 1652, ComPas. xvii anota
Tecla Gomissa, entenem que era per feminització. Sebastià Gomis era pastor, el 1689. No figura entre els
propietaris de 1935 però va anotat una vegada al cadastre de 1946 (Toldrà 1994, pàg. 15 i 68).
Gomis, la cova d’en
‑”terre dictam la Cova in termino de Vilanova in parte dicta la Cova d·en Gomis affrontat [...] a solis
ortu cum Joane Fontanet y en lo mas d·en Palau [...] a septentrione ab la terra del Abat [...] et a soli
ocasum cum masia Francesch Molner et Petri Fexes dicti lo Roig” (MN 1615).

Sempre hem vist l’específic en singular i —tret d’un cas tardà— precedit de l’article personal de
distinció, com si introduís un nom de persona, però no hem trobat cap document en què Gorgera
es presenti com a antropònim ni l’anota com a tal el DCVB ni Francesc de B. Moll. Havíem pensat
que potser estava relacionat amb les Gorgeres actuals, però vist que el tossal era cap als Mollons,
convindrà més de proposar una localització al vessant dret de Fraguerau.
Gorgeres, el barranc de les, i el camí de les Gorgeres
Un barranc, sorgit de la reunió de dos barranquets —amb alguns bocins poc o molt engorjats— que
baixen de les Sarroges, passa per la partida. En època de pluges, quan s’hi escorre aigua, en queda
de retinguda en dos o tres tolls, com a gorgs, i s’hi aguanta bastant de temps. El camí és el mateix
de la Font Busqueta i els Seglarets, i pot conduir fins als Rastors.
Gorgeres, les
Terres més aviat desnivellades, en un serrat, al cantó ENE de la vila, més enllà dels Seglarets, cap
a la banda dels Majorals i els Rastors, a la part alta de les Marradelles. Hi ha botjars, amb carrasques
i estepes i també avellaners, ametllers i alguna vinya.
‑”in parte vocata la Gorgera” (MN 1448); “la Guorgera” (Val. 1457, 2r); “la vinya de la Gorgera”
(Val. sd/b, 19r i Val. 1474, 5r); “la vinya de la Guorguera” (Val. sd/c, 11v); “la Gorgera fa sens a
Sentana” (Val. 1535, 20r); “lo troset de la Gorgera” (Val. 1563, 18r); “a les Gorgeres” (Val. 1583, 14v);
“parte vocata les Gorgeres [...] cum lo cami qui va al mas d·en Segria” (MN 1585); “a la Gorgera”
(Val. 1625, 266v); “a la partida de les Gorgeres dita la vinya de la vaca” (MN 1682).
gorgs
Vegeu *Pallaresa.
Gorguells, la moleta dels
‑“de Mont Sto. in parte dicta la Molleta dels Gorgells y cadolles dels Pellecs [...] ab lo barranch dels
Pellecs” (MN 1615).

No seria estrany que fos d’Ulldemolins el llinatge que va donar nom a un fragment del territori de
Vilanova conegut per la Cova. També ho devien ésser —amb tota probabilitat— Francesc Molner i
Pere Feixes, que figuren com a terratinents confrontants, per sol ponent.

No hi ha dubte que és dintre Montsant i, doncs, al terme de la Morera. S’aporta perquè Perea no
en va trobar notícia a la documentació que va examinar. Entre la part final del barranc de la Mare
de Déu i el del Parral, a ponent de la punta de la Pelicana, hi ha una elevació —994 m— inferior a
les que envolten el paratge, coneguda per la Mola, que deu correspondre a la moleta del document.
És damunt del toll de l’Ou, format per uns gorgs, al qual l’anotació es deu referir amb els Gorguells
que donaven un nom específic a la Moleta.

Gorgera, el tossal d’en o de la
‑”lo tros del tossal d·en Gorgera” (Val. sd/a, 19r i Val. 1529, 1v); “lo troç del tocall d·en Gorguera”

Gorguera
Vegeu Gorgera.
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Gostans
“Pere Gostans” (Val. 1597, 23v i Val. 1618, 223r).

El 1783, la família Gras és formada per sis persones, al carrer del Balç. També hem vist Gras com
àlies de Pere Ferrer MN 1585.

Graell
“Joan Graell” (ComPas. xvii, any 1783, al carrer del Forn).

Grasa, de la
“Joannis Feixes dicti de la Grasa” (MN 1585).

Toldrà 1994, pàg. 15 i 68, dóna notícia d’un propietari d’aquest llinatge, el 1935 i el 1946.
Gran, cal Jaume
És al carrer del Sòl de la Vila. No havent trobat Gran com a antropònim, l’interpretem com un adjectiu.
Gran [de Sant Antoni], el cingle
És un nom en retrocés. Ara, es prefereix dir-ne el cingle de la Creu, tot i que tampoc no se
l’anomena gaire sovint per aquest nom.
Granadella, la
És a cosa de vint quilòmetres per carretera a ponent d’Ulldemolins, enllà dels termes de Juncosa i
de la Pobleta de la Granadella. De les quatre viles de les Garrigues veïnes d’Ulldemolins, és la més
poblada i la més allunyada.
Granadella, el camí de la
El camí era el mateix que el de Juncosa fins després de passar per davant de l’hostalet del Galeno;
llavors, se’n separava i se n’anava cap a la roca dels Lladres, cap a l’hostal de la Serra i prosseguia
cap a la Pobleta de la Granadella i la Granadella. Els documents que s’aporten es refereixen al bocí
de camí pròxim al final de ponent del terme (si més no el de 1422) i al bocí de prop la vila (si més
no el de 1558).
‑”transit via de Granadella per ipsas serras altas” (Estella 1881, pàg. 20, referint-se a una escriptura
de 1292, del bisbe de Tarragona Rodrigo Tello); “afrontat cum via de la Granadela, cum Bernardo
Pampa” (MN 1398); “vocata lo Toll d·en Porta [...] cum via publica de la Granadela” (MN 1422);
“vocatum lo cami de la Granadella” (MN 1448); “la pineda dell cami de la Granadella” i “la sort dell
sola dell cami de la Granadella” (Val. sd/b, 25v i 34v); “lo barranch d·en Llauradó y que no pasen la
serra ni lo cami de la Granadella” (acord de la universitat, 6.5.1558, Estella 1881, pàg. 31); “segueix
lo camí de la Granadella per les serres fins que arriba als susdits estrems de roques o Mollons de
Ulldemolins” (Rodalia de Montsant i Fraguerau, any 1560. Estella 1881, pàg. 19).
Granadella, la Pobla (o Pobleta) de la
Vegeu Bellaguarda.
Gras
‑”En Pere Gras” (Val. sd/a, 39r i Val. 1529, 14v); “uxor Petri Gras fabri” (Òbits 1528, 16.X.1529);
“Pere Gras” (Fog. 1553); “Pere Gras, forner” (ComPas. xvii).

Grases, de les
‑”Petri Amjgo de les Grases” (Òbits 1528); “Johanes Amigo de les Grases” i “Pere Angles de les
Grases” (MN 1530); “Petrus Amigo dictus de les Grases” (Escrip. xvii, doc. del 4.2.1553).
Grases, les
“in loco de Ulldemolins a les Grases” (MN 1585).
Es devia referir a unes escales que devien facilitar el trànsit per algun desnivell de dintre la vila.
Graseta, de la
“Ego Gabriel Gomjçs de la Graseta” (MN 1529, 16.IX.1529).
grau
Vegeu Belart, Cova del Corb, Llop, Peret, Pi de la Carabasseta, *Portalets, *Prades, Sant Antoni.
Grau, cal, i ca la Pilar del Grau
És al carrer del Balç. Grau havia estat el renom de Ramon Anglès, segons Deutes 1847. També
havia estat el cognom d’un propietari, el 1935, segons Toldrà 1994, pàg. 15. Ca la Pilar del Grau és
al carrer del Sòl de la Vila.
Gravat, cal
Un altre nom de cal Cases, a la carretera de Lleida. També se la coneix per cal Jaume Serraller.
Gravat, l’hostal del
Havia estat al poble, a cal Gravat, o sia, a cal Cases.
Gris, cal
És al carrer del Sòl de la Vila.
Gris, el bassot del, i la punta del Gris
És a la Garriga del Gris, cap a les puntes Planes, al sud dela carretera de Lleida, una mica més
enllà de l’hostalet, per allà on s’inicia la part més alta del racó de la Pastera. És un clot —en un pla
de roca—, rodó, que té un diàmetre de cap a 7-8 m, tapat amb un volta de pedra seca, amb una
obertura encarada al NNE, arran de terra, perquè s’hi pugui accedir a buscar l’aigua de pluja que s’hi
acumula. Construccions d’aquesta mena sovintegen per les Garrigues. Aquesta és la més important
i la de més anomenada. La punta és poc significativa, a les Garrigues, al nord de la carretera de la
Granadella, entre la roca dels Lladres i l’hostalet de la Serra.
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Gros, la font del Puig
Vegeu *Puig Gros, la font del, i també Pigrossos, la font dels.
Gros, l’oliver
Es va morir, diuen que de vell, però n’hi ha un altre, lleugerament a ponent, que n’ha heretat el
nom, alguna vegada especificat amb “el segon” Oliver Gros. Era a la cruïlla en la qual la pista del
collet de l’Arçons, que ha sortit de la vila pel carrer del Balç, se separa de la que porta a les Parades i les ermites. Per la gent de la vila, aquest oliver ha estat tradicionalment un punt de trobada i
referència, i ha donat nom a aquell rodal.
Gros, lo puig
‑”Puyt Gros” (MN 1286); “parte de Puggros afrontatum cum torrentum de la Font” (MN 1398);
“situm a Puggros confrontatum cum [...] via p[ubli]ca qua itur a Prades” (MN 1422); “la sort del Puggros” (Val. 1457, 5v); “la sort del Puggros afronte ab la sort de la Badya” (Val. 1529, 14r); “lo pugros
afronte en lo qamj del mas d·en Abelo” (Val. 1535, 14r); “lo Pug Gros del cap de la Comella” i “lo
tros del Pujgros” (Val. 1563, 4r i 21r).
L’anotació cronològicament posterior és de 1597, i el nom ja es troba transformat a Pigros i,
finalment, Pigrossos. Val. 1618, en el mateix foli 153r, il·lustra les dues formes, Puggros i Pigros.
En aquella mateixa època de la transició, en el foli 234v d’aquell últim document, també es llegeix
Puixgros. Probablement que, en aquell temps, també se l’havia conegut per tossal(et) d’en Canela
i per tossal(et) d’en Carós. Interpretem que amb aquest nom es designava una partida de terme.
Grossa, la punta
‑”nominata les Falgueres [...] cum rivo cum lo grau de Prades de capite al sol cum la Punta Grossa
en vista la peixera del moli d·en Porta” (MN 1530).
Com que només hem pogut bastir una hipòtesi de localització del molí d’en Porta —a Fraguerau,
pel que sembla— i que pensem que “lo grau de Prades” podia ésser un antropònim, no arribem a
endevinar quina podia ésser la punta Grossa del segle xvi, ni si era al vessant dret o a l’esquerre
del riu.
Gual
Només hem trobat Lladonosa, pàg. 40, que parli de Joan Gual com una de les persones escollides
per anar al Consell de la Terra, el 1567.
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Guasc
‑“En Guasch” (Val. sd/a, 37r i Val. 1535, 30v); “Joan Guasch” (Fog. 1553); “Tonj Guasch” (Val.
1563, 40r); “Antoni Guasch” (Val. 1577, 32r i Val. 1583, 75v); “Pere Guasch” (Val. 1597, 27v).
Guasc, el portal d’en
‑”1607. Enero 11, [...] lo camí que volta la vila [...] y torne al portal d·en Guasch y torne al cap del
camí de Juncosa” (Actes de les sessions dels jurats. Estella 1881, pàg. 53).
Potser havia estat el que obturava el cap del carrer de la Costa, però això tanmateix és una hipòtesi
amb poc fonament.
Guerau, el coll del
“termino de Junquossa en loch apellat el col del Guerau” (MN 1448).
Que hi hagi l’article definit i no el de distinció personal pot fer pensar en el nom comú “grau”. Però
no en tenim constància i per això el prenem per un llinatge.
Guerxet, cal
És al carrer del Balç.
Guillem
‑“Agusti Guillem” i “Francisca Guillem + M[estr]e Jaume Guillem cirurgia” (ComPas. xvii, any
1689); “Guillem, Francesch” (Bapt. 1706, any 1707); “Jaume Guillem cirurgia”, “Agusti Guillem” i
“la viuda Guillem” (Escrip xvii, llibreta de rebuts de pensions, 28.8.1744, 13.4.1766 i 1786); “con
Agustin Guillem” (Escrip. xviii notari Salvador Alba Molins, Montblanc, 22.11.1778).
El 1781, tres persones d’una mateixa família van atendre el precepte pasqual. També Toldrà 1990,
pàg. 55, anota una sola família Guillem, el 1854.
Guillem, cal
Hi havia estat, segons el record del nostre comunicant, que no recorda on era. Era una supervivència del cognom anotat a l’entrada anterior.
Guim, lo planet d’en
‑”lo planet d·en Gjm” (Val. sd/a, 5v); “lo planet d·en Guim” (Val. 1563, 17v, Val. 1577, 16r, Val.
1583, 15r i Val. 1618, 161v); “lo tros del pobill Nebot que diuen lo planet d·en Gim afronte ab lo cami
de les Parades” (Val. 1625, 253v).

Gual, tossal de na
‑”desde la punta sobre Albarca [...] fins a la font de Alba, y de allí fins a la Pineda y tosal de Naqual” (Rodalia de Montsant i Fraguerau, any 1560. Estella 1881, pàg. 19).

Guim/Gim és una manera d’escriure la forma reduïda de Guillem, corresponent segurament al
cognom anotat una mica abans, procedent de documents d’una època lleugerament més tardana.

Guardiola, de
“Ego A. de Guardiola” (MN 1304).

Guimjoan, la cova d’en
“la cova d·en Guim Johan” (Val. sd/b, 14r).
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No hem vist el cognom en cap altre document, però sabem que Joan Guimjoan era rector
d’Ulldemolins el 1866.

Hierro
Toldrà 1990, pàg. 55, troba el cognom a la vila després de 1854.

Guineu, ca la
Queda record del nom, algun cop amb tractament masculí, “cal”, però no del lloc on era la casa.

hort
Vegeu Abadia, *Alamanda, *Molí d’en Vaquer, Mosset, *Oller, *Pelat, *Riu, Saüquer, Tita, *Vergós.

Guineus, les
Territori de les Garrigues —considerat partida de terra—, cap a sol ponent de les Salvanes i al nord de
l’Escarabat i la Garriga del Pinyó, amb olivers i ametllers. Al llindar de la porta d’un corral, ara enrunat, hi
havia una guineu esculpida, sens dubte per explicar gràficament que s’era al lloc conegut per les Guineus.

horta
Vegeu *Sant Antoni.

Guitarra del Roig, la
Vegeu Roig.
Guitarreta, cal
És al carrer de Fontalba que, fins fa poc, encara es considerava el bocí final del carrer del Loreto.
Guitarreta, la font del
Se’n parla molt poc. És un nom en retrocés. La font potser (Llopis, pàg. 119, no en dubta) ja és al
terme d’Albarca, entre el forn Teuler i la cabana del Frare. Per vora seu passa la pista de Prades.
“la font del Guitarreta, petit toll que només conté aigua en èpoques d’humitat” (Guia, pàg. 640, 40 m).

Hortals, els
‑“lo tros dels Ortals” (Val. 1583, 15r); “Pere Gomis dels Ortals” (Val. 1597, 44r); “partida dicta dels
Ortals [...] a cirtio ab lo Cap de la Serra, eo aiguavessant del terme de la Pobla de Cervols” (Escrip.
xviii, notari Ignasi Casanova, Tarragona, 9.5.1730).
L’última anotació dóna una idea per a la localització de la partida.
Hortals, la masia dels, i les cases dels Hortals
“la masia dels Ortals” (Val. 1457, 8v i Val. sd/d, 15v); “les cases dells Ortals e tera campa” (Val.
sd/b, 9r); “sa part de les cases dels Ortals [...] ab lo rju de Vjlanova” (Val. 1529, 21v); “la part de les
cases dels Ortals” (Val. 1618, 169v).
La insistència documental a parlar de les cases evidencia que hi havia un grup de masos; potser
la partida del Maset n’és un recordatori.

Guiu
Només se l’ha vist una vegada al cadastre de 1946 (Toldrà 1994, pàg. 67) i a Padró 1975.

horts
Vegeu Coixo, *Montsant, *Riu del Pont, *Santa Bàrbara.

Guixeres, les
Hi abunda la pedra de guix i se n’hi va fabricar fins a la dècada dels seixanta d’aquest segle. Són
a la carretera d’Albarca, a cosa d’un quilòmetre lluny de la vila. Després de les Pedrenyeres. A fer
notar que —curiosament— també en diuen les Pedreres.

Hospital, l’
‑”cum hospicio vocato d·en Soldevila” (MN 1422); “davant les pital” (Val. 1563, 83r); “si la vila vol
vendre lo carero junt a lo seu fareginal que fa cap al Spital” (Consells 1624, 29.9.1627); “1651. Juliol
26. Vistos los dañs de la guerra y lo que passa en los pobles veins y principalment Alforja en que
a més lo contagi y fa molt mal, se·s determinat que per hospital de ferits y del còlera si Déu nos
volgués castigar ab semblants mals estigan destinades totes las casas del carrer del Bals” i “1652.
Juliol 28. Vist tenim tan prop lo contagi se señala per hospital la casa de la viuda Hostalera y per
casa beneficencia la casa de la viuda Porta” (Actes de sessions dels jurats. Estella 1881, pàg. 77 i
78); “hay una casa infelis que sirve para hospital pero sin renda alguna ni medios para establecerla”
(Interrog. 1803).

Heura, la coveta de l’
És una cavitat petita, al peu d’un tormo tot cobert d’heura, a la Solana, al mas del Solanes, damunt
la carretera de Vilanova, vora el barranc dels Carrocs, a una escassa distància a sol ixent de les Bresquilles. El prehistoriador reusenc Salvador Vilaseca, que la va explorar a partir del 1948, just després
d’haver estat descoberta, la qualifica de cova sepulcral del període eneolític; hi va descobrir un ossari
enorme, amb restes pertanyents a una seixantena d’esquelets —un conjunt antropològic dels més
importants de la península Ibèrica—, puntes de fletxa i bocins de ceràmica, i en dedueix que era un ossari-taller de fletxes. Un estudi de la cova, del mateix arqueòleg, va donar lloc a “La Coveta de l’Heura,
de Ulldemolins (provincia de Tarragona)”, in Ampurias, XIV, 1952, pàg. 121-135. De manuscrits del
segle xv i xvi, hem anotat la roca i el tormo de l’Edra, sense possibilitat de localització. No queda exclòs —ans és molt probable— que tots dos noms es referissin a aquest mateix lloc que ara es comenta.

A la primera anotació, sorprèn de veure que, si “hospicio” era equivalent a hospital, portés per
específic el nom d’un vilatà. Hi ha dues hipòtesis a fer: que volgués dir “hostal” i que hagués hagut
de dir “del Sòl de la Vila”. El 1584, els jurats van nomenar majoral de l’hospital el fill d’en Segrià,
segons testimoniatge de Lladonosa, pàg. 52. Que al segle xvii determinessin de posar ferits i malalts
en altres cases vol dir que l’hospital no reunia condicions o que —atesa la bel·licitat de l’època—
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resultava massa petit, cosa que no pot fer estrany si es té present que els hospitals no eren sinó
locals d’acollida, alguna cosa tan sols lleugerament millor que allò que més tard va ésser la caseta
dels Pobres. ComPas. xvii anota “Francisco Miró” i a continuació escriu “hospitalé” i sembla que no
era un renom sinó un càrrec, o una dedicació.
Hospital, lo carrer de l’
‑”en lo carrer del Hospital [...] a tramontana ab lo Hospital” (MN 1711); “Calle Hospital dit del Sol
de la Vila ó calle del Sol de la Vila” (Escrip. xviii, notari Josef Ramon Alba, Montblanc, 21.10.1796).
El document de 1796 aclareix que el carrer de l’Hospital era el Baix de la Vila. Però aquesta afirmació no concorda amb ComPas. xvii, de l’any 1820, que inscriu quaranta domicilis de combregants
al carrer del Sòl de la Vila i altres catorze al de l’Hospital. Potser el de l’Hospital era un fragment
del del Sòl de la Vila. A no ésser que fos el de la Carnisseria, que no hem vist en cap paper antic,
però ens ho fa pensar que l’hospital era a migdia d’un farraginal que per sol ixent confrontava amb
el camí de la Canonada (any 1711. Vegeu Canonada, el camí de la). Toldrà 1990, pàg. 16, “plànol”,
l’assenyala cap al Castell, tocant al forn Nou. Malgrat les asseveracions de més amunt, aquest carrer
no surt a ComPas. xvii de l’any 1781 ni al de 1783.
Hospital, lo farraginal de l’, i lo tros, i lo verger de l’Hospital
“lo fareginal del Spital” (Val. 1474, 4v); “lo faregjnal davant l·espital” (Val. sd/c, 11r).
‑”lo troç que fa sens al Espital” (Val. 1457, 46v); “hun troç all Espitall afronte all riu de Monsant”
(Val. sd/b, 7r); “lo troç del Hespjtal” (Val. 1535, 70v).
Alguna altra delata que hi havia terres gravades amb un cens a favor de l’establiment benèfic.
“de altero latere ab lo verger del Spital” (MN 1615).
Alguna de les anotacions referides al farraginal fa pensar que hi havia una partida de terra que es
coneixia amb aquest nom.
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Hospitals, els
“alo de Coma de Pampa sobre lo troç dells Espitalls” (Val. sd/b, 7r i 27r).
Vegeu l’anotació precedent.
hostal
Vegeu Gravat, Serra, Tomaca, Viana.
Hostal, cal Tomàs de l’
Ha agafat el renom del nom del carrer on té la casa, que és al carrer de l’Hostal, tocant al portal
del Blai. També en diuen cal Casanoves.
Hostal, de l’
‑”Johanem Amigo del Ostal” (MN 1530); “Matheus Angles dit del Hostal” (MN 1585); “Joan Amigo
del Hostal” (Val. 1597, 18r); “1642. Abril 30. Un soldat se ha mort a casa Gabriel Angles del Hostal”
(Actes de sessions dels jurats. Estella 1881, pàg. 68); “Elisabet Joana Amigo del Ostal” (ComPas.
xvii, any 1652); “Joannes Amigo dit de l·Hostal” (MN 1682).
Hostal, el carrer de l’
No era gaire llarg, però té una major extensió d’ençà que amb aquest nom ara es coneix també
el carrer que abans s’anomenava del Solaçar. Arrenca de l’extrem superior del carrer Major, d’allà
on hi devia haver el portal del Cap de la Vila, després dit del Loreto. Hi ha la font del Loreto (ara
retolada de la Sardana). Es posa de seguida quasi paral·lel al carrer Major i, després de passar per
davant del portal del Roser, continua pel sector que es coneixia per carrer del Solaçar i es considera
de l’Hostal fins al carrer de Santa Magdalena. Prescindint del fragment que abans es deia del Solaçar,
s’hi parla de deu cases, amb dotze denominacions. ComPas. xvii no l’anota ni l’any 1781 ni el 1783.
El document de més avall —que no parla del carrer de Solaçar— hi fa set inscripcions. Toldrà 1990,
pàg. 17, n’hi indica nou com corresponents a mitjan segle xix.
“Hostal” (ComPas. xvii, any 1820).

Hospitalet, l’
“lo tros de Coma de Pampa ho del Spitalet” (Val. 1583, 74r); “lo spitalet” (Val. 1625, 237r).

Hostal, la vella de l’
“Geronima Anglesa dita la Vella del Ostal” (ComPas. xvii, any 1652).

Tant l’Hospitalet com els Hospitals de l’anotació següent eren terres cap a la banda d’Albarca,
atès que eren a la coma de Pampa, i és de creure que no estaven relacionades amb Ulldemolins,
sinó amb Albarca. La documentació que hem vist no permet de fer gaires altres conjectures. Es
podria pensar, tanmateix, en els Hostalets que hi havia hagut a cinc minuts de les cases d’Albarca,
vora el camí de Cornudella. Però aquest pensament només es basa en l’equivalència significativa
de les paraules hospital<hostal, i en el fet que les denominacions antigues siguin una en diminutiu
i l’altra en plural, dues característiques morfològiques que es troben juntes en la forma utilitzada
modernament a Albarca.

Hostalera, ca l’
‑”1652. Juliol 28. [...] se señala per hospital la casa de la viuda Hostalera” (Actes de sessions dels
jurats. Estella 1881, pàg. 78).
hostalet
Vegeu “Galeno”, Serra.
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Hostalet, l’
Una altra manera de designar l’hostalet del “Galeno”.

Jan, cal Jaume
És al carrer de l’Hostal, al bocí que s’havia conegut per carrer del Solaçar.

Ibàñez
Un sol cop apareix a Padró 1975.

Jansà
‑”Bartolome Jansa” (Estella 1881, pàg. 17, que diu que és una de les seixanta-dues cases que consten a l’escriptura del Sindicat de les muntanyes de Prades, del 7 de febrer de 1403).

Ibars
“Mariana Ivars Barbera”, “Ysabelona Ivars” i “Maria Ivars Barber” (ComPas. xvii, any 1652).
“Inès” del Boli
Vegeu Boli.
“Inglès”
“Fran[cis]co Yngles Pedro” (Comptes 1755, full que sembla del segle xix).
La castellanització d’Anglès només es produeix en aquesta època tan tardana i no afecta tanmateix
totes les famílies. Vegeu Anglès.
Isidret, ca l’
No és rar de sentir pronunciar azidrèt. És una altra manera de designar ca l’“Isidro”.
Isidret, el “fondo” de l’
El lloc també es coneix per “fondo” del Ramon Bo, que també hem anotat com la sort de l’”Isidro”.

Jarque
Només en surt una sola anotació a Padró 1975.
Jaume
Vegeu Antonet, Belart, Castell, “Catalín”, Eloiet, Fusteret, “Gambardo”, Gat, Gran, Jan, Marino,
Pataco, Pataquet, Pepo, “Rossito”, *Sant Jaume, Serraller, Xumac.
Jaume
‑”Bernardo Jauma” (Estella 1881, per designar una de les seixanta-dues famílies de la vila indicades
en el sindicat de les muntanyes de Prades, del 7 de febrer de 1403).
Jaume, de
‑“Joan de Jaume” (ComPas. xvii, any 1688); “Joannes Domenech dictus de Jaume” (Escrip. xviii,
notari Francisco Meyá et Lloses, Cornudella, 9.11.1749).
Jaumet
Vegeu Bessó, Era.

“Isidro”, ca l’
També en diminutiu: ca l’Isidret. Correspon a cal Ramon Bo. És al carrer de Fontalba que, fins fa
poc temps, encara es considerava el bocí final del carrer del Loreto.

Jaumet
“Vda. Anto Nebot (a) Jaumet” (Deutes 1847).

“Isidro”, la sort de l’
S’ha urbanitzat: s’hi ha establert el poliesportiu i altres edificis.

Jepet, cal
És el nom antic de cal Pobaia, al carrer del Sòl de la Vila.

“jaio”
Vegeu Marramau, “Panderillo”, Rafel, Tut.

Jesús, cal
Un altre nom de ca la Rosa Campanera, al carrer del Sòl de la Vila.

“Jaio” Rafel, el collet del, i el mas, i la font del “Jaio” Rafel
Pel collet passa el camí que va pel peu de les Obagues, des d’Albarca a les ermites. És a uns cinc
minuts a sol ixent de la de Santa Magdalena. El mas és una cabana, a la vora del collet del mateix nom.
La font és entre l’ermita de Santa Magdalena i el racó del Valencià, per allà a la font de les Xiques.
Una part de l’aigua va conduïda cap al dipòsit municipal; la que queda, raja en una bassa, a l’Obaga.
D’ençà que la hisenda del “Jaio” Rafel va passar a cal Llurba, la font també es coneix com del Llurba.

Joan
Vegeu Barrullet, Baster, Blai, Figueres, Fuster, Marino, del Molí, de Prades, “Quan”, Queralet, Roquet, *Sant Joan, Sastre.
Joan Baptista de la Bòbila
Vegeu Bòbila.
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Joanet, cal
Al carrer de les Eres.
joc de la Pilota
Vegeu *Pilota.
Jordana, lo torrent de na
‑”Lo torrent de na Jordana confrontatum [...] cum rivo de Vilanova” (MN 1422); “lo torent de na
Jordana” (Val. 1465, 34r, Val. 1474, 14v i Val. sd/c, 17v); “lo troç dell torent de na Jordana all riu
de Vilanova” (Val. sd/b, 36v); “lo tros al torrent de na iordana” (Val. 1583, 89r, Val. 1653, 59r i Val.
1597, 12v).
Encara que cap document no ho digui d’una manera textual, es pot interpretar que amb aquest
nom es designava una partida de terra.
Josa
“Pere Joan Josa” (ComPas. xvii, any 1689).
Josep
Vegeu Antonieta, Cisca, “Dolores”, Eloiet, Esclau, Floret, Garriga, Gatet, Maleneta, “Manco”, Mestrecoixo, Pacaliu, Pereblanc, Pere-sastre, Senyor Mestre, Tonet, Vinyes.
Josepàs, cal, i cal Cisco Josepàs
És al carrer de la Carnisseria. Cal Cisco és al carrer del Loreto.
“Josep Josepàs ‘El Vetetes’” (Epíleg, 108).
Josep Baptista
Vegeu Bessó.
Josepet
Vegeu Bèsties.
Jove, lo
“Na Motlleona la Jove” i “Pere Molleo [sic] ferrer lo Jove” (ComPas. xvii, any 1652 i 1688).
Jové
“Jové Francisca” (Bapt. 1706, any 1707).
Julià, cal
Era al carrer de l’Hostal. Ara prefereixen dir-ne ca l’Amador.
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Junça, el pla de la
És a ponent i a no gaire distància de la roca Corbatera (o punta de la Serra Major de Montsant),
entre el barranc de les Pletes i el de la Mare de Déu, al terme de la Morera. L’anotem perquè se
l’anomena a Ulldemolins i no consta a Perea.
Juncosa
“Juan Jincosa” (Llev. 1618, 46v).
El document recull la forma fonètica generalitzada d’aquest nom. El 1781, Mateu era mosso dels
Figueres del carrer Dellà i també s’ho deia la criada dels Freixes del Sòl de la Vila.
Juncosa
La pronunciació generalitzada és Gincosa. El contacte dels dos termes es produeix al llarg de cinc
quilòmetres, des de l’hostal de la Serra, a 793,8 m d’altura, cap al NNE, en un serrat a ponent d’un
barranc que es forma a la Garriga del Gris, i, finalment, tot d’una, cap a l’ENE, fins al Bou, a la cota
de 646 m de les Garrigues. Entre les dues viletes —Juncosa al NO d’Ulldemolins— hi ha cap a deu
quilòmetres de distància.
‑”alia parte cum Ionchosa” (Cartas, doc. núm. 192, carta de població als habitants de Riusech,
terme de Castelldans, 26 de maig de 1192).
Juncosa, el camí de
El camí (que havia donat nom a una partida de terra, tal com passa moltes vegades) és l’antic de
bast, també conegut per camí de la Creueta, just al seu començament, i dels Solans, més enllà. És la
continuació del carrer de la Costa cap al NO, després de travessar el de la Creu, a la vora del Quadro. Baixa per la Creueta i els Blanquers. Entre els Arenals i la Franquesa, travessa el riu de Prades
i puja pels Solans del Bessó i per l’Albereda del Petit; pel Malpàs, travessa la serra de la Llena, va
paral·lel a la carretera de la Pobla fins a trobar el punt d’on n’arrenca, per allà a la Codina; passa per
l’hostalet de la Serra, continua Garrigues avall cap a la banda del Colom i de seguida entra al terme
de Juncosa. Alguns bocins han desaparegut, per abandó, d’ençà que es va construir la carretera.
‑“cum via p[ubli]ca que vadit ad locum Joncossa” (MN 1448); “hun coralet al quamj de Junquosa”
(Val. 1457, 7r); “los quarts que tenen ab lo camj de Juncossa” (Val. 1465, 36v); “lo cami q va a
Gincossa” (Val. 1474, 5v); “lo fareginall dell camj de Gincosa” (Val. sd/b, 14r); “lo pinar a la marada
del quamj de Ginqosa” (Val. 1535, 20v); “del cami de Joncosa” (Val. 1563, 11v); “lo tros de la servera
afronte al cami de Gincosa” (Val. 1611, 87v); “de les Marges [...] afronta a sol ixen ab lo cami qui va
a Juncosa” (MN 1682); “partida nombrada lo cami de Juncosa” (Escrip. xviii, notari Lorenzo Porrera,
Cornudella, 29.10.1843).
Juncosa, la carretera de
És la mateixa de Lleida o de la Granadella; quan n’arrenca el trencall de Juncosa, ja s’és al terme
del poble veí.
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Juncosa, lo coll de
“in parte vocata lo coll de Junquose” (MN 1448).
Ningú no sap res del coll de què parla aquest document.
Jurats
Vegeu Tres Jurats.
Laura
“Laura” (MN 1304).

Laura, que no se sap que hagués estat un cognom, ací és tractat com si ho fos —a l’entrada que ve
a continuació es torna a veure—, a no ésser que el nom de fonts femení s’hagués aplicat a un home
a tall de renom. Per la supervivència de Laura, vegeu la font Llaura.
Laura, la coma d’en
“la coma d·en Laura” (MN 1398); “la quoma d·en Laura” (Val. 1465, 16v i Val. 1474, 13r).
Devia ésser l’extrem oriental de la Coma, o una altra coma confrontant, per allà a la font Llaura.
Lladres, la roca dels
Com que la roca té una part més sortida al capdamunt, com si fos una visera, i amb això forma
una petita balma, alguna vegada s’usa també cova per genèric, però roca és l’apel·latiu genuí. És
a les Garrigues, a les puntes Planes, al cantó nord de la carretera de Lleida, en una corba tancada
al nord d’allà on, una mica més avall, hi ha el racó de Sant Bartomeu, a poca distància del mas del
Marian, que li queda a l’ESE, i del mas de l’Esclauet, al SSO. És fama que els traginers hi havien de
deixar un tribut, altrament els bandolers els assaltaven.
Llàntia, el farraginal de la
‑”lo faregjnal del carero d·en Pere Farer y fa lantja” (Val. sd/a, 17v); “lo fareginal de la Llantia
compres lo Tormallet” (Val. 1618, 206v).
Es podrien aportar molts més exemples d’aquest tribut perquè l’església pogués mantenir encesa
la il·luminació del Santíssim o d’algun sant.
Llàntia, la pedrenyera de la
“la Pedrenyera de la Lantia” (Val. 1457, 3r i Val. 1474, 3r).
Llàntia, la sort de la
“illa sort de la Lantia” (MN 1398).
Llarg
Deutes 1847 parla del Biló “Llarch”, un renom que se li aplica per distingir-lo del Biló “Pastó”.
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Llaura, la font
Segons es veu més avall, es tracta de l’antiga font d’en Laura, un llinatge anotat el 1304. La palatització de la l, que es devia produir per contaminació de “llaurar”, o potser del cognom Llaurador,
no es troba testimoniada fins a mitjan segle xvi i la pèrdua del nexe d’enllaç d’en, que ja vacil·la
cap a de en el primer terç d’aquell segle, no es va consumar fins molt al final. La font, que només
raja en èpoques de molta saó, és a les Solanes, vora la carretera de Vilanova, en una raconada que
hi ha abans d’arribar al mas d’en Ponç. Avui l’anomenada la té aquell sector de territori, que es pot
considerar una partida de terra, més que no pas la font. Vegeu també Laura.
‑”la Solana vulgarment apelat la font d·en Laura” (MN 1448); “lo tros y vinya alla font d·en Laura”
(Val. sd/a, 42v); “daval la font d·en Laura y roureda” (Val. sd/c, 8v); “lo tros de la font de Laura” (Val.
1529, 30v); “a la font d·en Llaura” (Val. 1563, 47r); “lo tros de la font d·en Llaura” (Val. 1583, 76r);
“de font Llaura” (Val. 1597, 21r); “a la Font Llaura” (Val. 1611, 82v).
Llaurador
‑“Bernat Laurador” (MN 1448); “mosen Bernat Laurador” (Val. sd/d, 58r); “Bernardus Laurador”
(MN 1500); “Bernat Llaurador” (Fog. 1553); “Pere Laurador” (Val. 1563, 46r i 64r i Val. 1577, 36r);
“Miquel Llaurador” i “Jaume Llaurador” (Val. 1597, 30r i 41r); “Tecla Llauradora” (ComPas. xvii,
any 1688).
Al llarg de quasi noranta anys a cavall dels segles xv i xvi, només hem vist Bernat. Pere, Miquel
i Jaume, més tardans, s’han fet presents poques vegades. Pere era matrimonier, el 1563, i Mestre
Bernat, el 1583, era mestre de minyons, segons Lladonosa, pàg. 46 i 52. El 1624, Miquel era un dels
tres jurats i Pere era serraller.
Llaurador, el barranc d’en
‑”1558. Maio 6. Se ha presentado en Cases de Valls con toda su familia y pide se le dé abitacion
en este termino. Se le señala lo Barranch d·en Llauradó y que no pasen la Serra ni lo cami de la
Granadella y se le da un hombre que le lleve vituallas” (Estella 1881, pàg. 31).
Llaurador, el portal d’en
‑”1557. 24 Novb. Se acuerda tancar todas las puertas y solo este abierto el portal del Laurador y
este que·s guarde be” (Estella 1881, pàg. 31); “lo corral devall lo portal d·en Laurador” (Val. 1577,
86r); “portal d·en Llaurador” (Val. 1597, 33r).
També en parla Lladonosa, pàg. 49, en un text que sembla que el contraposi amb “el del Cap”,
com si aquest fos el del capdamunt de la vila i l’altre, el del capdavall, el de Baix, altrament dit del
Sòl de la Vila.
Lleida, el camí de
L’antic camí surt de la vila per l’Empedregat, passa pel Piró, vora el Cementiri, i travessa el riu de
Prades per la Palanca; puja a les Solanes per la costa d’en Pedrol, el Fangar i fins a les Bresquilles,
des d’on, vorejant terres del Maset, s’enfila a la serra de la Llena; la travessa per un colletó mesurat
en 815 m, molt pròxim al NE de la punta on hi ha la torreta del Moro, i passa a les Garrigues, motiu
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pel qual també se’n diu el camí de les Garrigues; baixa pel racó del Boteret, cap a les Guineus i el
Bou, i surt del terme. Al cantó de les Garrigues, correspon al camí de carro que es coneix per la pista
del Bou. Alguns trossos conserven l’empedrat. També se’l coneix per camí de Cervià i el primer bocí
és el camí del Riu. Lladonosa, pàg. 51, informa que el camí es va refer el 1572, amb la col·laboració
dels paers de Lleida, cosa que testimonia la importància d’aquesta via de comunicació.
‑”sortaneta afrontata cum via pu[bli]ca de Leyda” (MN 1398); “les coves de la Garjga afronten ab lo
camj de Leyda” (Val. sd/a, 1r); “la sort de Costanela qu·es te ab lo camj de Leyda” (Val. sd/c, 16v);
“la vinya del camí de Lleyda” (MN 1529, inventari 14.IV.1529); “la vinya del sola afronte ab lo qamj
de Leyda” (Val. 1535, 16r); “lo tros del pont affronte ab lo riu de Vilanova [...] ab lo cami de Lleida”
(Inven. xvi); “lo Solà [...] ab lo cami de Lleyda” (Escrip. xviii, notari Agustí Vendrell, Cornudella,
23.4.1802).

quan parla de la serra de Cérvoles, o quan es limita a anomenar la serra, sense cap determinatiu,
com en el primer que s’anota a continuació.

Lleida, el portal de
Del portal, no en parla ningú; el cita Toldrà 1990, pàg. 15, partint d’un acord de l’Ajuntament, de
1873. Entenem que era el que s’havia conegut per portal del Sòl de la Vila i, també, de Baix, de
l’Empedregat, del Riu i, probablement, d’en Llaurador.

I, 18 maig 1206); “vocata la Thorra” (MN 1422); “entro a la Tora del camj amunt” (Val. 1457, 49r); “lo
troçet de la Torra a la Gariga” (Val. sd/b, 24v); “a la Torra de la Sera” (Val. sd/c, 21r); “la devesa de
la torra de la Llena” (Val. 1563, 69r); “lo tros de la Torra afronte al cami de Leyda” (Val. 1583, 17r).

Lleida, la carretera de
La carretera, la van construir durant l’últim terç del segle xix. Passa arran de la vila, pel seu cantó
NE i, sobretot enllà de la serra, sovint se la designa com de la Granadella. Del bocí més pròxim a
l’extrem sud de la població, es prefereix dir-ne la carretera de Reus.
Lleixà
El llinatge consta una sola vegada a Padró 1975 com a Lleixa, però suposem que s’hauria hagut
d’accentuar com a paraula aguda.
Llena, la font de la
‑“la Font de la Lena” (Val. 1457, 2v i Val. 1465, 5r); “lo pinar de la font de la Llena” (Val. sd/a,
21r); “La Font de la Lena es pinar” (Val. sd/c, 24v); “lo tros de la Font de la Lena” (Val. 1529, 2v).
Devia ésser el nom d’una partida de terra. Ningú no n’ha sentit parlar. Devia ésser a la banda
obaga de la serra, perquè Val. 1563, 4r, diu que era a la Garriga.
Llena, la serra de la
La serra separa el sector del terme d’Ulldemolins situat al Priorat del terme de la Pobla de Cérvoles, i del bocí del mateix terme d’Ulldemolins situat a les Garrigues. És un massís de conglomerats,
davant per davant i al nord de Montsant, amb unes característiques paisatgístiques semblants en els
grans roquers que formen el vessant dret del riu, però que es torna monòton i àrid en els plans de
les Garrigues, inclinats lleugerament cap a la conca del riu de Set, que passa a tocar del terme de la
Pobla de Cérvoles. Cap a l’ENE, la serra s’allarga cap al terme de Vilanova, i hi agafa més altura; cap
al SO, baixa fins a Margalef, on es dilueix. Algun document es refereix també a la serra de la Llena

‑”lo troç de la sera a la gariga” (Val. sd/d, 12v); “ab lo cap de la Serra de la Llena” (MN 1682); “la
serra de la Llena vista de la Pobla” (Inven. xvi); “ab la Serra de la Llena” (MN 1711).
Llena, la torre de la
‑”strata publica que descendit a Turre de Lena in rivo de Seth” (Cartulari, doc. núm. 157, Guillem de
Cervera i la seva muller Ermessèn es donen a Poblet, amb el lloc de Cérvoles, 29.12.1163); “ascendit
recte versus serram que venit de Torre de Lena” (Cartas, doc. núm. 153, carta de població de Vilanova de Prades, Castelldans, gener 1175); “ab occidente in strata publica que descendit a Turre de
Lema [sic] in Rivo de Seth” (Cartulari, doc. núm. 327, Confirmació de la donació de Cérvoles per Pere

La gent que es considera ben informada, suposa que la torre correspon a la torreta del Moro; el
fet que els documents anotats més amunt diguin que hi passa un camí i que confronta amb el camí
de Lleida fa que es pugui donar per bona aquella correspondència. Que la torre de la Llena fos un
recinte fortificat ja en època anterior a l’arribada dels sarraïns, tal com proposa la Gran Geografia
Comarcal de Catalunya (10, 167), pot resultar una hipòtesi encertada; però l’emplaçament que li
atribueix, “en una casa de pagès que hi ha prop de les crestes d’en Blai” delata desconeixement del
territori. També s’hi refereix lo bac i lo tros de la Torre.
Llena, les crestes de la
Com de la Llena es coneixen també les crestes del Blai.
Llençol, la roca del
Al cingle de les Obagues, de l’ermita de Santa Magdalena en amunt, a no gaire distància a sol ixent
de la punta de la Galera. És un pany de paret vertical, d’uns quaranta metres d’alçària i deu o dotze
d’amplària, llis i més blanc que no pas el cingle gris de conglomerat que l’envolta. Va quedar així,
al descobert, després que se’n desprengués en una esllavissada la crosta exterior que el recobria. Es
veu de lluny, rectangular i tan blanc que ha suggerit el nom que se li dóna.
Lleona, la
‑”El poble [...] ha batejat [...] aquestes roques encantades amb noms ben simbòlics: [...] la Lleona”
(Lladonosa, pàg. 30).
Se la coneix, però al terme de la Morera, entre el barranc dels Pèlecs i el del Vidalbar, segurament
per allà als Castells de què parla Perea al núm. 809. Deu ésser una designació moderna.
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Llinàs
‑”in loco vocato Linás dentro los límites de la cuadra de Fragarau” (Estella 1881, pàg. 22, any 1332);

Llop, el pas del
Permet de pujar a les puntes Planes, al vessant solà del riu de Montsant, per un sender que s’agafa
davant de les coves del Fem; el trànsit pel pas pot resultar complicat, fins al punt que cap de les
persones consultades no hi ha passat mai. Potser, partint de Fraguerau, permetia d’accedir a les
terres conegudes per la font del Llop, i per això en rebia el nom; és una hipòtesi.

“puja a la pedra del Aguila y vá a la balsa de Llinás” (Rodalia, any 1560, Estella 1881, pàg. 19).
Llirigarjols
Vegeu Garjols.
Llitro
“Pau Llitro soldat” (ComPas. xvii, any 1688).
Probablement, era una paraula aguda. Devia ésser foraster, passavolant.
Lloar, la costa del
‑“La costa que se te ab en Pere Masip al Loar” (Val. sd/a, 16r); “La quosta del Loar al rju de Vjlanova” (Val. 1529, 35v); “la costa [...] al Loar” (Val. 1563, 31v); “la costa del Loar, y ort” (Val. 1583,
86v); “la costa del Lloar” (Val. 1611, 136r).
Fa l’efecte que havia estat un lloc d’anomenada. Amb aquest nom, també es podria haver designat
un fragment de la partida de la Costa.
Llonga, la cova
‑“la coa [sic] Longa afronte en lo camj de la Fanecada” (Val. sd/a, 18r); “lo tros dit la Coa Llonga”
(Val. 1563, 20v); “la cova Llonga affo. ab la Fanecada” (Val. 1577, 28v).
L’anotació de 1563 fa comprendre que era el nom d’una peça de terra; l’hi devia donar la proximitat
de la cova. Si era al camí de la Fanecada, era, doncs, cap a la banda de Sant Antoni, potser entre Sant
Antoni i Santa Magdalena. També al terme de Prades es va anotar “cuetes” volent significar “covetes”,
semblantment com ací “coa” en lloc de “cova”. També abans, a Coa-rasa, hem fet el mateix comentari.
Llonga, la sort
‑“quandam sortanellam terre sitam in termini presente loci nominatam la Sort Llonga” (Capb. 1558);
“la Sort Llonga” (Val. 1611, 88v).
Devia ésser la manera de conèixer una peça de terra.

Llop, la cova del
“lo tros de la cova del Llop” (Val. 1611, 75v).
Llop, la font del
‑”vocata la ffont del Lop” (MN 1398); “alo de la font del Lop” (Val. 1465, 1v); “lo troç de la font dell
Lop a la Gariga” (Val. sd/b, 7r); “lo tros a la font del Lop a la Garjga” (Val. 1529, 29v); “la part del
baranch y lo qomelar qu·es puge a la font del Lob” (Val. 1535, 5v); “lo tros de la font del Lop afronte
ab lo cami” (Val. 1583, 5v).
Els documents només permeten de saber que amb el nom es designaven terres situades a les
Garrigues.
Llop, el grau del
A 1 033 m d’altura, és obert en un cingle de la serra de les Obagues, al sector comprès entre
el pas de Sant Antoni i els pins Carrassers. Hi puja un camí que comença prop de l’ermita de Sant
Antoni, va pel racó de la Polleria i per la font d’en Rabassa puja al llom de la serra.
Llop, lo comellar del
“lo tros del comellar del Llop” (Val. 1563, 69r); “lo comellar del Llop” (Val. 1611, 146r).
Li devia donar nom la font del Llop anotada abans, a les Garrigues.
Llopis
“Johan Lopiç lo farer” (MN 1448); “n·Antonj Lopiç” (Val. 1457, 6r); “lo pobil d·en Johan Lopiç”
(Val. sd/d, 9r).
Llorac
“Berengarius Lorach” (MN 1398).

Llop
“Jaume Llop” (ComPas. xvii, any 1688).

Llorenç
Vegeu Fra L.

No tenim elements per a aclarir si la part especificativa de les entrades següents està relacionada
amb aquest cognom —no gens abundant en la documentació d’Ulldemolins— o amb la salvatgina.
Pensem que és una coincidència i que no hi ha cap relació entre aquest cognom —tardà— i els noms
de lloc —molt més antics.

Llorenç
‑”En Pedro Lorens” (Val. sd/a, 36r); “Pedro Llorens” (Fog. 1553); “Pedro Llorencs” (Val. 1563, 38v);
“Pedro Llorenç” (Val. 1577, 33v); “Joan Lorens” (Val. 1583, 19v).
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Una particularitat que s’observa és la presència insistent de Pedro com a nom de fonts al segle xvi.
Es devia transformar a renom i va quedar (vegeu més enllà) per a nom de casa.
Llorito
Vegeu Loreto.
Llorito, el camí de la Capella del
Vegeu *Capella.
Llorito, el raval del
“Arravàl del Llorito” (ComPas. xvii, any 1781).
En aquella època, s’hi anotaven només cinc cases, amb setze residents. Després, s’ha convertit en
el carrer del Loreto.
Llorito, els clots del
“partida dels Clots del Llorito” (MN 1711).
Els clots del Llorito devien ésser un fragment dels Clots [del Duc].
Llorito, la sort de la Verge Maria de, i lo comellar, i lo tros de la Verge Maria de Llorito
‑“la sort de la Verge Ma. de Lorjto” (Val. 1577, 23r); “lo tros de la Verge Marja de Lorjto” i “en lo
comellar de la Verge Marja de Lorjto” (Val. sd/a, 5 i 16r).
Llorito, Nostra Senyora del
‑”partida dita de Nostra Señora del Llorito [...] ab lo cami qui va a Cornudella [...] ab lo cami qui
va a Prades” (MN 1689).
Llort
“Anna Llort” (ComPas. xvii); “regidors actuals que son [...] Anton Llort” (Comptes 1755, any 1762).
El llinatge corresponia a dues famílies amb deu persones que van combregar el 1781. També n’hi
havia dues segons Toldrà 1990, pàg. 55, el 1854.
Llort, la punta del, i les coves del Llort
En parla Guia, 638, que escriu “d’en Llor”, pel veïnatge de la punta d’en Ponç, a la serra de la
Llena. Les coves són unes balmes, a les Garrigues, al Purgatori. S’hi pot accedir per la pista que
condueix al Bou.
Lluçà
Ortografiat Llusa, és present un sol cop a Padró 1975, un document que —per sistema— ignora
els accents.
“Gujllermo Luça” (MN 1422); “Bernat Luca” (Val. 1465, 2v).
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Lluçà, lo mas d’en
“terre in termino d·Albarca dictam lo mas d·en Llussa cassa de Dalt” (MN 1615).
Tampoc Llopis, pàg. 130, no l’ha arribat a localitzar.
Llúcio, cal
El nom deu procedir d’una pseudomasculinització de Llúcia. És al carrer del Sòl de la Vila. Abans
se l’anomenava al carrer del Cementiri. També se li diu ca la Victòria Serrallera.
Lluïsa, de na
“Pere Domenec dit de na Lluissa” (Inven. xvi).
Lluna
‑“Paulo Lluna” (Val. 1563, 57r i 65v i Val. 1577, 90r); “Joan Lluna major, Joan Lluna menor” (MN
1615); “Juan Lluna” (Consells 1624, 2.2.1625); “Catarina Lluna” (ComPas. xvii, any 1652).
Es coneixa amb el nom de Guillelmo Luna una de les seixanta-dues cases de la vila de l’any 1403,
segons l’escriptura del sindicat de les muntanyes de Prades (Estella 1881, pàg. 17). Juan Lluna, major, va assistir al consell general del dia 11.11.1629, segons Consells 1624. Severino Lluna era jurat
el 1647, segons informa Lladonosa, pàg. 69.
Llurba
És un dels llinatges més abundants. Padró 1975 l’anota vint-i-nou vegades. Dels combregants de 1781, catorze corresponien a tres famílies d’aquest llinatge. Però el 1854, hi havia dotze famílies amb aquest cognom,
segons Toldrà 1990, 55. El 1899, Jaume Llurba va ésser vicari de l’església parroquial. El 1935, Toldrà 1994,
15, dóna fe de vint-i-cinc propietaris. A més (pàg. 65), inscriu cal Llurba com el primer dels quinze principals
contribuents de l’any 1946. Els de cal Llurba, que han confeccionat l’arbre genealògic del llinatge, afirmen
que Pere Llurba, procedent del Vilosell, va ésser el primer que es va establir a Ulldemolins cap al final del
segle xvi. “lo Llurba” va assistir al consell general del dia 11.11.1629. Hem vist Pere Vinyes com a renom.
‑“Pere Llurba” (Consells 1624, 22.3.1627); “Raphaelle Llurba” (MN 1682); “Mariana Llurba” i “Isidro
Llurba” (ComPas. xvii, any 1688 i 1689); “Rafel Llurba” (MN 1711); “Bernat Llurba pages” (Escrip.
xviii, notari Agustí Vendrell ÿ Piñol, Cornudella, 13.1.1789); “Antº Llurba (a) Pere Viñes” (Deutes 1847).
Llurba, cal
Al carrer Major.
Llurba, el carreró del
Del carreró, no se’n parla, però l’anomena Toldrà 1990, pàg. 15.
Llurba, el corral del
De corrals, n’hi ha dos, tots dos enrunats: un és a les Obagues, entre els horts de Fontalba i la plana
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del Navarro; l’altre, als Segalassos, vora la Carraca, en un tossalet on hi ha una fita que assenyala la
coincidència de tres termes: Ulldemolins, Albarca i Vilanova. Deu correspondre al que els documents
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Loreto
Vegeu “Sobrino”. També Llorito.

denominen puig Negre.
“la Canonada qu·es fa darer lo coral d·en Llurba” (Consells 1624, 2.7.1629).
Llurba, el mas del
El mas és a les puntes Planes, per allà al capdamunt del racó de la Pastera i a molt poca distància
al sud de l’hostalet de la Serra.
Llurba, el portal o portalet del
Al carrer de Sant Roc, enfront d’allà on hi fa cap el que ara va retolat de Bonrepòs. No se sap si hi
havia hagut un portal o no. Darrere seu, hi ha la sort del Llurba.
Llurba, la font del
Vegeu la font del “Jaio” Rafel.
Llurba, la Garriga del, i la punta, i la sort del Llurba
La Garriga és, naturalment, a les Garrigues, en un tossalet minúscul mesurat en 704 m, a la mateixa
partió amb el terme de Juncosa, de manera que la frontera dels dos termes passa per terres del Llurba, pel mig d’un mas i un corral. La punta —1 039 m d’altura— és dalt, a Montsant, a sol ixent del
portell del Peret, cap a l’extrem oriental de les Obagues corresponents al terme d’Ulldemolins, tocant
doncs al terme de la Morera i al d’Albarca. La sort és darrere la casa, entre la sort del Nebot i la del
Blanc. La travessa la carretera de Lleida i s’allarga fins prop del barranc de l’Olla. Es comenta que hi
havia hagut la font de la Vila, a la qual s’accedia pel carreret ara retolat passatge de la Font Vella.
Llurba, lo camí del Mas d’en
Vegeu *Mas d’en Llurba.
Longa, d’en Pixa
‑”alo d·en Pix Longua” (Val. 1457, 6v); “alo d·en Pixa Longa” (Val. 1465, 8r); “alo d·en Puxa [?]
Longa” (Val. 1474, 5r); “la Pjxa Longua” (Val. sd/d, 11r).
No es pot descartar que fos un renom que, més tard, hagués servit per a designar un fragment de
territori. Ajuda a fer-ho pensar que la majoria de les vegades es parli de “allò d’en”.
Longa, font
“Font Longa” (MN 1422).
Lorda, de
“de Lorda” (MN 1286).

Loreto, el carrer del
Inicialment, va ésser el raval del Llorito. El carrer uneix el carrer Major amb l’ermita, a partir de la qual
gira cap al sud i és continuat pel començament del camí d’Albarca. Últimament, aquest tros ha estat retolat
carrer de Fontalba. Amb exclusió d’aquest bocí de nova denominació, s’hi indiquen trenta-dues cases —que
porten trenta-set noms—, alguns patis i un tancat; si fa o no fa tal com era a mitjan segle xix en què hi havia
trenta-sis veïns, segons Toldrà 1990, pàg. 17. És, doncs, un dels carrers ben poblats. En temps de la II República espanyola es va retolar avinguda de Francesc Macià, i en el de la dictadura franquista, de los Mártires.
“ab lo carrer, o, cami del Llorito” (MN 1711); “Carrer del Llorito” (ComPas. xvii, any 1820).
Loreto, el portal del
Només hem trobat Toldrà 1990, pàg. 15, perquè ha vist que en parla un acord de l’Ajuntament, de
1873, que anomeni el portal. Interpretem que era un altre nom del portal del Cap de la Vila.
Loreto, l’ermita del
En tota la documentació consultada es troba Llorito, que va ésser la manera com es va popularitzar el
nom de la petita ciutat italiana on hi ha el santuari marià de Loreto. Aquesta documentació testimonia
que la devoció a aquesta marededéu ja era a Ulldemolins al segle xvi, cosa que lliga amb les afirmacions de Josep Lladonosa, segons les quals la imatge va arribar a la vila no més tard de mitjan d’aquell
segle. També coincideix amb l’època en què es diu que el prevere Pere Mir va portar a Tarragona una
imatge adquirida a Itàlia durant una visita que va fer a l’arquebisbe Girolano Dòria, que ho va ésser
entre 1533 i 1558. Tanmateix, hi ha una notícia que anticipa l’existència de la devoció al començament
d’aquell segle: el testament de Joan Blanc, teixidor de lli, del 16.5.1515, parla de “la Verge Marja de
Lorjto” Escrip. xvii. L’ermita és al Cap de la Vila, al començament del carrer; tal com és ara, se la
va edificar durant el tercer quart del segle xviii. Però se’n devien iniciar els tràmits al començament
d’aquell segle perquè, dintre ComPas. xvii, hi ha un Memorial de la aplega que·s fa per a les obres
de la capella de Maria S[antíssi]ma del Llorito, una llista que conté allò que promet cada particular per
lo espay y termini de sinch anys que van començar a comptar el 14 de maig de 1702. La guerra de
Successió, que estava a punt d’iniciar-se, devia endarrerir el projecte. Lladonosa, 87-91, en parla extensament. També se’n pot trobar informació a Montlleó, pàg. 14, 23, 46 i 49, en les quals es reprodueixen
articles de F. Blasi Vallespinosa, del full parroquial, de mossèn Joan Roig i de Josep Sànchez Real.
‑“la sort del Llorito in termino de Ulldemolins afrontat a soli ocasum ab lo cami que se va al Camp
et a septentrione cum hermita Sta. Maria del Llorito et cum via qua itur a Prades” (MN 1615).
Loreto, la font del
I. ‑No se’n parla gaire sovint, però un dels nostres comunicants encara l’anomenava per referir-se
a la font del Silvestre, identificable amb la Font Vella. Mn. Joan Roig i Montserrat en parla (Montlleó,
pàg. 46) per indicar el punt on es va trobar la imatge de la Mare de Déu.
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II. ‑Una de moderna, amb el mateix nom, és dintre la vila, allà on el carrer de l’Hostal es desprèn
del del Loreto; no fa gaire que l’han rebatejada com de la Sardana.

“Madrina”, la
“Joana Estepana dita la Madrina” (ComPas. xvii, any 1652).

Luneta, ca la
Un altre nom de cal Josep “Dolores”, de cal Peijó i de cal Perejoan, al Sòl de la Vila. Correspon al
prenom no cristià d’una persona inscrita amb anterioritat a la dictadura franquista.

Magdalena
Vegeu “Farruela”, Santa M.

Macià
“Mestre Macia” (Val. 1563, 44r); “Macia Francisca” (Bapt. 1706, any 1708).
En el primer cas, es podria haver tractat d’un prenom, però no es pot afirmar.
Macip
Corresponia a aquest llinatge una de les seixanta-dues cases de la vila de l’any 1403, segons
l’escriptura del sindicat de les muntanyes de Prades (Estella 1881, pàg. 17). Fog. 1496 inscriu tres
famílies amb aquest cognom. Fog. 1553 n’anota tres. Dels combregants de 1781, vint-i-dos eren
d’aquest llinatge. Toldrà 1994, pàg. 15, que ortografia Massip, diu que hi havia divuit propietaris el
1935. Padró 1975 l’anota dotze vegades, ortografiat Masip. Hi ha una abundància d’anotacions a
partir del segle xiv. L’ortografia predominant és Macip, seguida de Masip; en menor freqüència,
Maçip al segle xv, Macyp i Maçib al xvi, i només una anotació de Massip, també al xvi. El prenom
que hem vist més sovint és Pere, seguit de Joan i Joana, en un cas. Tomàs i Bartomeu han sortit
més poc. Encara més poc hem trobat Berenguer, Bernat, Miquel i Pau. Joan era conegut com del Pla,
el 1529; Josep, com del Sòl de la Vila, el 1618, i Francesc, ho era per Vallet, segons uns fulls que
semblen del segle xix, o Vellet, segons Deutes 1847, que també anota Vicent Macip (a) Angeleta.
Lladonosa afirma que cap a l’any 1344, Francesc Massip fundava el benefici de la capella de Santa
Anna a l’església parroquial. Hem sabut que, entre 1815 i 1817, Josep, prevere natural d’Ulldemolins,
va ésser rector de la parròquia.
Macip, el mas d’en
“un tros al mas d·en Macyp” (Val. 1529, 11v).
Interpretem que amb el nom del mas es designava una partida de terme. Llopis,
pàg. 131, anota a Albarca el tros d’en Macip, el 1682, i el fa equivalent als Colls.
Macip, l’obac d’en
“partida de les Sarroges dit lo Obach d·en Masip” (MN 1711).
Madrid, el pla de
És un fragment de les Garrigues, corresponent al terme de la Pobla de Cérvoles i conegut dels
terratinents d’Ulldemolins. Segons Josep Estradé i Prenafeta, Des del coll de l’Abellà, Lleida, 1994,
pàg. 13, al Vilosell hi havia hagut “en Madrid”, un personatge singular, que es deu poder datar cap
al primer quart d’aquest segle. El renom procedia del lloc on havia fet el soldat. No seria estrany que
el nom d’aquest pla hi estigués relacionat.

Magí, cal, o Magina, ca la
És al carrer Major. També se la coneix per cal Fesol.
Magiste, o Magister, o Magistre, del
‑“Juseph Angles del Magistre” (Llev. 1618, 50v); “Juan Angles del Magiste” (Val. 1618, 159r); “del
Majiste” i “del Magister” (Consells 1624, 2.2.1625 i 22.7.1625); “Andreu Angles Magister (ComPas.
xvii, any 1652).
També s’ha anotat del Mestre, una mica més tard, corresponent igualment al cognom Anglès.
Tanmateix, Joaquim Martí Mestre in El Libre Antiquitats de la Seu de València, II, pàg. 310, interpreta magíster com equivalent a ‘sots-sagristà’, ‘custodi de la Seu i de tots els béns dipositats a la
sagristia’.
Magraner, lo, i la cova, i la sort del Magraner
‑”per la cova damunt lo malgraner dela la sera” (Val. 1457, 52v); “la sort del Malgraner” (Val. 1465,
13v); “trocium terre meum nominatur lo Mangraner confrontatum cum lo carrero de les Parades”
(MN 1530); “la sort del Magraner afronte ab lo qamj de les Parades” (Val. 1535, 7r); “per la cova dell
Magraner” (Val. sd/b, 41v); “per la coveta d·en Pinyol y per lo del Magraner” (Val. 1563, 69r); “la
cova d·en Pinyol y del Magraner” (Val. 1611, 146r).
En tots els casos interpretem que es refereix a l’arbre que produeix les magranes i no a un cognom.
Amb el mateix nom es devien conèixer terres ‘dellà la serra’, o sia a les Garrigues i vora la vila, cap
a la banda de les Parades, i devien ésser llocs d’anomenada.
Magre, el tormo del
És a les Obagues, un bloc de conglomerat que hi ha entre l’ermita de Santa Magdalena i la pista
de les ermites. No hem trobat constància del llinatge —que és tal com l’interpretem— o renom amb
què s’especificava el tormo.
Maibè, el corral de
Aquest nom correspon a una deformació de Bellver, un llinatge documentat entre el segle xiii i
el xviii, que va passar per Vallvè, una adulteració intermèdia amb què es va conèixer el corral el
1862. Ara Maibè s’interpreta com un renom. Vegeu també el mas de Bellver, una reminiscència del
qual és aquest corral, les runes del qual queden a les Obagues, entre l’ermita de Santa Magdalena
i les Capçades, al tossalet conegut pel bosquet del Tonet de la Rogeta. Pels seus voltants, hi havia
hagut un taller de pedrenyera.
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Major, del carrer
‑”Joannes Domenech vico Majoris” (Òbits 1528); “Bernardus Domenech del carrer Major dictur de
na Francina” (Capb. 1589).

Maleneta, el toll del
És al riu de Prades, a poca distància del molí del Pont. La joventut de la vila s’hi anava a banyar.

També Juseph Domenech era del carrer Major, segons Llev. 1618, 47r.
Major, el carrer
Va del carrer del Loreto, en una direcció ONO, fins vora la plaça de l’Església. És continuat, cap
al nord, pel carrer de la Carnisseria. És més o menys paral·lel al carrer de la Saltadora, que li queda
al sud. Al seu extrem oriental, arran del carrer de l’Hostal, hi havia el portal del Cap de la Vila, més
tard dit del Loreto, i era continuat extramurs pel camí de Prades i el d’Albarca. Hi ha quaranta-vuit
cases —més una que una bomba es va endur, durant la guerra— que reben seixanta noms. És la
segona de les vies públiques de la vintena que n’hi ha a la vila. La xifra que s’ha dit és per sota dels
cinquanta-set veïns que Toldrà 1990, pàg. 17, diu que hi havia a mitjan segle xix, que també resulta
inferior a les seixanta-set famílies, amb dues-centes noranta persones, que hi hem trobat el 1781. Al
final de prop la plaça, fins a 1936, hi va haver l’antiga Casa de la Vila.
‑”lo carer Major” (MN 1448); “vico Majoris” (Òbits 1528); “in capite vici majoris dicti loci” (Escrip.
xvii, 19.10.1579); “Carrér Major” (ComPas. xvii, any 1781).
Majoral, el, i el tossal del Majoral
Són terres situades en un aturonament pròxim a les Gorgeres, entre els Seglarets, els Torrents i
l’Arboçar, al barranc de l’Olla. Hi ha qui considera que corresponen als Arboçars, però sembla que
aquesta consideració comporta poc o molt de desplaçament del nom. No sembla que vulgui designar
una partida, ans un lloc d’anomenada. “Majoral” devia ésser un renom generat per l’ofici, segurament relacionat amb la ramaderia.
‑”lo troç del Magoral al toçal del torent de la Font” (Val. sd/d, 14r); “tosal del Majoral al torent de
la Font” (Val. 1597, 38r); “lo tros dit lo Majoral afronte al torent de la Font” (Inven. xvii); “lo tros del
tosal del Majoral” (Val. 1611, 138r i Val. 1625, 266v); “del Majoral” (Amill. 1862, 27).
Malacabada, la
És un territori petit, damunt de la cova del Corb, cap a la banda del collet del Parral, quasi a la
carena. Hi ha qui diu que el nom li ve del fet que alguns dels cingles de la carena “acaben en sec”,
però això és una explicació no gens convincent.
Maleneta, cal, i cal Josep Maleneta
Malgrat que l’específic sigui una paraula tinguda normalment per femenina perquè procedeix de
Ma[gda]leneta, en aquest cas rep un tractament masculí. La casa és al carrer del Sòl de la Vila.
L’altra, al carrer de la Carnisseria, i també se’n diu ca la Cisca del Marian i cal Mor.

Malloda
“Malloda y Vilarnau, Francisco” (Bapt. 1706, any 1707).
Mallol, lo
‑”lo malol d·en Camaro” (Val. 1457, 11r i Val. sd/d, 14r); “lo malol del Agramunt ere de les almoynes” (Val. sd/a, 2v); “lo tros del malol d·en Camaro” (Val. 1529, 25v); “lo troç del Segalar al malol
d·en Camaro” (Val. 1535, 25v).
Perquè es parla del tros del Mallol i del tros al Mallol, encara que quasi sempre sigui al Mallol d’en
Camaró, pensem que Mallol era el nom amb què es coneixia una partida de terra, malgrat que Mallol
tot sol no s’ha localitzat en cap dels papers examinats. Quan Val. 1474, 1r, anota “lo malol del Pont”
devia utilitzar “malol” com a nom comú perquè era el Pont allò que donava nom a tot el que li era
pròxim i, a més, el sector on sembla que “mallol” s’utilitzava com a nom propi essent cap al Segalar
quedava allunyat del pont. També el devia utilitzar com a comú Val. sd/a, 2v, quan anomena “lo
malol del Agramunt”, perquè l’Agramunt ja era el nom propi d’un fragment de territori.
Malpàs, el
Un vessant molt rost, en el qual el camí vell de Juncosa s’encreua amb la carretera de Lleida i
per on s’enfila a travessar la serra de la Llena, una mica abans que la carretera la travessi per les
crestes del Blai. Era el lloc d’accés més fàcil —malgrat l’abruptesa— abans d’obrir-se a barrinades
el pas per les crestes.
Mana
“Jaumet Monlleo Mana” (ComPas. xvii, any 1688).
Que d’aquest renom d’un Montlleó hagués derivat “Manon” no seria un impossible.
“Manco”, cal, i cal Josep “Manco”
La primera és al carrer Major. La segona és al carrer del Sòl de la Vila.
Maneso
“Maneso Pradella, Elisabet” (Bapt. 1706, any 1743).
“Manon”, cal
És al carrer de la Carnisseria. Vegeu Mana quant a una eventual procedència d’aquest nom.
“Manon”, el maset del, i la font del “Manon”
També es coneix per maset del Figueres. És a la vora esquerra de la part alta del riuet del Teix, en
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direcció a la Devesa, sota l’Obaga del Llurba, no gaire lluny del terme d’Albarca. La font és abundant
i l’aigua s’aprofita en un hort de vora el maset.
Mansella, na
“na Mansela” (Val. 1457, 10r i Val. 1465, 11v).
En cap cas no queda clar si la paraula és utilitzada per designar un prenom o un cognom. Potser
era un hipocorístic de “Mans” (dòcil). L’interpretem com un renom. El DCVB anota Mansella com a
adjectiu atribuït a una mena de raïm, al Camp de Tarragona.
Manuelet
“Manuel Serra (a) Manualet” (Deutes 1847).
Marc
Vegeu “Panderillo”.
Marc
Es fa present una sola vegada a Padró 1975.
‑“Mateu March” (Llev. 1618, 22v); “Pau March” (Consells 1624, 22.7.1625 i 11.11.1629); “Matia
March” (ComPas. xvii, any 1652); “Maria i Columbina March” i “Miquel March” (ComPas. xvii,
any 1688 i 1689).
Marca
“Isabet Marca” (ComPas. xvii, any 1652).
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Segons Toldrà 1990, pàg. 34, Josep Marcó era boter en alguna època de la segona meitat del segle xix.
Mareca, ca la
És al carrer Major.
Margalef
La pronunciació habitual és Margalet. El terme d’Ulldemolins és tancat a ponent pel de Margalef,
al llarg d’un serrat de cap a més de dos quilòmetres i mig d’extensió, entre les cadolles del Comte
(440 m d’altura aproximada) i l’hostal de la Serra (793,8 m). Aquesta frontera és entre cinc i set
quilòmetres lluny de la vila. La vileta de Margalef encara queda més llunyana, a l’OSO, ben bé a onze
quilòmetres a vol d’ocell i quasi vint-i-dos per carretera. La relació entre la gent d’aquests llocs és,
doncs, més aviat escassa. La donació de Margalef, del 17 d’abril de 1200 (Cartas, doc. núm. 211),
anomena el locum qui dicitur Margalef, però no indica les confrontacions del terme.
Marges, els
Tota la documentació antiga, fins al final del segle xviii, sense cap vacil·lació, tracta el substantiu
com si fos femení, però avui tothom el fa masculí. Són terres situades a l’ONO de la vila, entre els
Blanquers, els Quarts i la Creueta, al nord del collet de l’Arçons. Baixa del collet una successió de
petites terrasses escalonades.
‑”vocata les Marges” (MN 1398); “la meytat del troç de les Marges que puge al toçal” (Val. 1474,
38v); “hun trocet a les Marges” (Val. sd/c, 10v); “lo tros de les Marges que afronten ab los quarts d·en
Barba” (Val. 1529, 41r); “les Marges confrontat [...] cum vicho de les Terrades” i “les Marges [...] cum
vicho generali del coll de na Balaguera” (MN 1530); “del sola de les Marges” (Val. 1563, 9r); “partida
de les Marges” (Escrip. xviii, notari Josef Ramos Alba, Montblanc, 7.11.1789); “dels Marges” (Amill.
1862, 28).

Sens dubte feminització del cognom de l’entrada precedent.
Marçal
‑”Antoni Marçal” (Fog. 1553); “M[estr]e Antº Marsal” (Val. 1563, 52r i Val. 1577, 87r);”Joan Marsal”
(Val. 1583, 84v i Val. 1597, 34r).

Marges, el carreró de les, i lo camí de les Marges
“damunt lo camj de les Marges” (Val. 1465, 36v); “lo tros del carero de les Marges” (Val. 1529, 40v).
Maria
Vegeu Avi, Covera, Marino, Perevinyes, *Santa Maria, *Verge Maria, Valleta.

Toldrà 1990, que també escriu Marsal, testimonia el cognom a la vila després de 1854.
Marceta
“la viuda Marceta” (Val. 1625, 303r).
Potser era la feminització de Marcet, un llinatge que, tanmateix, no hem localitzat a Ulldemolins.
Marcó
“Masia [Macià] Marco” (ComPas. xvii, any 1688).

Maria Àngela, ca la
Un dels nostres consultats guarda memòria del nom, però ha oblidat on s’esqueia aquella casa.
Maria Antònia, ca la
És al carrer Major.
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Marian, cal, i ca la Cisca del Marian
És la manera habitual de pronunciar el prenom Marià. La casa és al carrer de la Carretera. Per la
part del darrere, guaita al carreró de Sant Roc. Davant d’aquesta casa s’aturava el cotxe de línia,
quan va començar a arribar a la vila. Els germans Criville de cal Marian figuraven entre els quinze
contribuents principals, el 1946, segons Toldrà 1994, pàg. 65. Ca la Cisca del Marian és una altra
manera de designar cal Josep Maleneta, altrament dita cal Mor, al carrer de la Carnisseria.

Marino, el forn, i l’era del Delfí
Enrunat, era teuler, i no és gaire lluny de l’era, anant cap als Seglarets, per allà a la font Busqueta.
Potser havia estat el forn de la Teula testimoniat per documents dels segles xv i xvi. L’era és prop
del poble, a la carretera de Lleida, sortint-ne pel carrer de la Carnisseria.

Marian, el bassot del, i el corral, el mas, el molí, el tancat, l’albereda, i l’era del Marian
El bassot és a la Garriga, sota la roca dels Lladres, excavat a la pedra del cingle, destinat a recollir
aigua de pluja. El corral és al carrer de les Eres. El mas és a la vora de l’era. El molí és un casal
antic, tocant al poble, arran de la carretera de Reus; era un molinet de guix, accionat amb energia
elèctrica, junt amb un forn de guix. Va funcionar fins al començament dels anys seixanta. El tancat
és una raconada que baixa de la Garriga del Marian, en un extrem de les puntes Planes; un cingle de
conglomerat tanca el barranc. L’albereda és una part del barranc de l’Olla poblada d’aubins blancs.
L’era és l’extrem de ponent de les puntes Planes, a poca distància a sol ixent de la roca dels Lladres,
al sud de la carretera de Lleida, damunt el bell inici d’un barranc afluent del racó de Sant Bartomeu.
“Mariano”
Vegeu Senyor “M”.
Marigó
‑”Joseph Marigó albañil domiciliado en la villa de Ulldemolins” (Escrip. xviii, notari Salvador Alba
Molins, Ulldemolins, 16.6.1771); “Salvadó Marigó” (ComPas. xvii, any 1783, al raval del Llorito).
Devia ésser foraster quan el notari de 1771 fa constar que és “domiciliado”. Toldrà 1990, pàg. 55,
informa d’una família amb aquest cognom el 1854.
Mariner
“Johan Mariner” (Val. 1467, 6r); “Isabel Anna Marinera” (ComPas. xvii, any 1652 i 1688).
Marinet, cal
Denominació obtinguda per apòcope del diminutiu Marineta, amb propòsit de masculinització. La
casa és al carrer del Cementiri.
Marineta, ca la Rosa
És al carrer de l’Hostal, al bocí que s’havia conegut per carrer del Solaçar.
Marino, cal, i cal Delfí, cal Jaume, cal Joan, i ca la Maria Marino
Probable pseudomasculinització castellanitzant del prenom femení Marina. La casa, sense indicació
de prenom, i cal Jaume, que és la mateixa, és al carrer Major. També hi és cal Delfí. Les altres dues
són, respectivament, a la carretera de Lleida i al carrer del Balç.

Marquet
‑”Ramon Monlleó llamado Marquet labrador” (Escrip. xviii, notari Salvador Alba, Montblanc,
12.3.1793); “Ramon Monlleo Marquet” (Comptes 1755, fulls que semblen del segle xix); “Ramon
Montlleó (a) Marquet” (Deutes 1847); “Jaime Montlleó, Marquet” (Amill. 1862, núm. 93).
Marquet, cal
És al carrer de l’Hostal.
Marquet del Carreró
Vegeu Carreró.
Marrada, el tormo de la
Alguna de les persones consultades n’ha sentit parlar, antigament, però no n’hem trobat cap que
sàpiga on és, ni si el nom havia correspost a algun dels tormos que ara es coneixen d’una altra
manera, cosa que podria ésser. Hi ha qui pensa que devia ésser vora el camí de Lleida, abans de
passar la serra.
Marradelles, les, i el camí de les Marradelles
Un sector no gaire gran de terres, amb uns cinglets de llicorella bastant desnivellats, situat a la
vora esquerra del riu de Prades, no gaire lluny de les “Vegues”, damunt la font del Pasqual. El camí
s’enfila pels cinglets de llicorella de la partida de la qual pren el nom.
‑”les maradeles” (Val. 1529, 18r); “s·es determinat fitar [...] lo cami de las maradeles” (acord municipal del 9.4.1572, Estella 1881, pàg. 37); “la vinya de les Marradelles” (Val. 1577, 21r); “les Merredelles, afrontat a solis ortum cum via de les Merredelles a septentrione ab lo riu de Vilanova” (MN
1615); “les Marradelles confrontat [...] cum dicto itinere dels Hestos” (MN 1682).
Marramau, cal, i cal “Jaio”, i ca la Teresa Marramau
Són, respectivament, al carrer del Cementiri, al carrer del Loreto i al carrer del Sòl de la Vila.
Marrocals, los
“en lo terme de Ulldemolins a la partida dels Restors que afronte a ponent ab los Marrocals” (MN 1711).
La paraula és coneguda com a nom comú. Designa un amuntegament de roques bastant grosses,
que deu ésser producte de la naturalesa, però que a vegades sembla que s’hagi produït amb ajut
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humà, almenys quant a les pedres que hi ha als voltants, com si fossin extretes de les feixes de
conreu i que s’hi haguessin anat acumulant. La paraula és utilitzada sobretot pels caçadors perquè

mas
Vegeu *Abelló, *Anglès, Arruïno, *Balç, *Balisén, Barrull, Belart, *Bellver, Bessó, Blanc, *Castellons,
*Coll del Prat, *Colls, *Dellà la Serra, Esclauet, Espasa, Fererona, Ferrer, *Font de la Gleva, *Franc[s],
*Francesc, Garriga, “Jaio” Rafel, *Lluçà, Llurba, *Macip, Marian, Metge, *Mir, Moliner, Notari, Òdena,

per entre aquelles pedres s’amaguen conills. Es parla dels Marrocals del Bessó, entre la Frau i les
mines del Bessó. Desideri Lombarte, 600 anys de toponímia a la vila de Pena-roja, pàg. 69, anota
una partida de terra amb el mateix nom, que encara es fa servir, i amb inscripcions tretes de documents d’entre el segle xiv i el xvi. Segons J. Corominas, (Diccionario crítico etimológico castellano
e hispánico, I, 573b, 56 i següents, s.v. “Berrueco”), en aquell terme “Los Marrocals [...] designan
una sierra formada de peñas gigantescas”. A Ulldemolins, les roques i les pedres dels marrocals no
arriben a “gigantescas”.

Panto, Pasqual, *Planes, Ponç, *Porta, *Robió, Roig, Rosset, *Serra, *Solana, Solanes, *Vallès, Vessa.
Mas
“Mas Maria” i “Mas Joan” (Bapt. 1706, any 1741).
ComPas. xvii, any 1783, anota una família Mas, amb tres persones, al carrer de la Saltadora.

Marsal
Vegeu Marçal.
Martí
Vegeu Gatet.
Martí
Tant Fog. 1496 com Fog. 1553 només inscriuen Pere. Lladonosa fa saber que Miquel era ordenador
d’obres, el 1563, i que el 1578 va ésser designat per portar un missatge al duc (pàg. 46 i 41). Hem
sabut que Josep era ecònom a la parròquia de la vila, entre 1821 i 1833. Dels combregants de 1781,
sis corresponien a aquest llinatge. Toldrà 1990, pàg. 55, anota una família el 1854. També només
hi havia un propietari el 1935, segons Toldrà 1994, pàg. 15. Se l’ha vist cinc vegades a Padró 1975.
‑”En Pere Marty mercer” (Val. 1529, 16v); “lo pubil d·en Marti” (Val. 1535, 69r); “Miquel Marti”
(Val. 1563, 24v i 62r i Val. 1577, 20r); “la viuda Martina” (Val. 1597, 16r); “Pere Marti” (Consells 1624,
22.7.1625); “Batiste Marty dit Farreró” (Escrip. xviii, notari Salvador Alba, 7.5.1766 i Deutes 1847).
Martí, cal
Algun cop es redueix a això, al prenom, la denominació completa de cal Martí Gatet.
Martínez
Apareix com a corresponent a un sol individu a Padró 1975.
Martorell
El 1820, vivia al moli del Pont, amb Margarida i Rosa. Padró 1975 inscriu una sola persona amb
aquest cognom.

Mas, del
“del Mas” (Amill. 1862, 37).
Mas-del-Moliner, en
“es negà l’entrada [...] a en Mas del Moliner, a en Lloret de Valls i família, i a d’altres arribats”
(Lladonosa, pàg. 43, any 1558).
El conjunt servia de renom.
Mas del[s] Franc[s], el camí del
‑”dell camj del mas dels Franchs” (Val. sd/b, 36r); “la Guarjgueta del camj del mas dels Franchs”
(Val. sd/c, 66v); “Lo troç a la Garjga del camj del mas del Franch” (Val. 1529, 36v).
Mas de n’Abelló, lo camí del
‑”vocata les Comes [...] cum via publica mansum de n·Abello” (MN 1422); “lo tros de les Comes
que·s te ab lo camj que va all mas de n·Abello fa sens a Sentana” (Val. sd/b, 6v); “lo Puggros afronte
ab lo camj del mas de n·Abelo” (Val. 1529, 12r).
Mas d’en Bellver, lo camí del
‑”cum via qua vadit [...] lo mas d·en Belver” (MN 1304); “trocium de terra campa in ort de Muntsant,
afrontat cum via que vadit al mas d·en Belver” (MN 1398); “1571. Set[embr]e 2. Se es determinat que
no·s fite el cami del mas d·en Belbe pues es general y no vehinal” (Estella 1881, pàg. 37); “situada a
la partida de la Obaga [...] que afronte a sol ixent [...] mediant lo cami del mas d·en Ballve” (MN 1711).
Mas d’en Blanc, el coll del
També es coneix per coll de la Vinyassa, al terme de la Pobla.

“Bernat Martorell” (Consells 1624, 2.2.1625 i 11.11.1629); “Joseph Martorell” (ComPas. xvii).
Marxant, cal
Al carrer de la Saltadora. Alguna vegada, feminitzen el substantiu i el fan precedir del prenom
Antònia.

Mas d’en Llurba, lo camí del
“a la partida del Arbosars [...] confronte a ponent ab lo cami que va al mas d·en Llurba” (MN 1711).
Només n’hi ha notícia per aquest document. Essent un camí pròxim a la partida de l’Arboçar, una
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direcció contrària de les Garrigues, devia conduir a un mas d’en Llurba que no era el que ara es designa amb aquest nom; potser es referia a allò que ara es coneix pel corral del Llurba, als Segalassos.

Masos d’Albarca, lo camí dels
“ab lo cami que va de Ulldemolins als Masos de Albarca” (MN 1682).

Mas d’en Segrià, lo camí del
‑”lo Segalar al camj del mas d·en Segrja” (Val. 1577, 7r); “les Gorgeres [...] cum lo cami qui va al
mas d·en Segria” (MN 1585).

Massó
“Francisco Masso” (ComPas. xvii, any 1783). S’hi diu que és cirurgià. El 1781, la família Massó,
amb domicili al carrer del Balç, constava de quatre persones que van combregar.

Mas d’en Vallès, la cova del
“la cova del Mas d·en Valles” (Val. 1611, 145v).

Massot
“Joseph Massot” (ComPas. xvii); “J[ose]ph. Masot” (Escrip. xviii, notari Agustí Vendrell, Cornudella, 23.1.1802).

Era a la banda de les Garrigues, perquè va anotada en el sector dels terratinents de “della la serra
de la Llena”.
maset
Vegeu Figueres, “Manon”.
Maset, el
Als Hortals, hem comentat com a possible que “les cases dels Ortals” de què parlen els documents
haguessin deixat el nom del Maset per recordatori. Són terres a ponent de les Solanes, al peu de la
serra de la Llena, entre les Bresquilles, la carretera de Lleida i la de Vilanova, en amunt dels Solans
i del Fangar. Per vora d’aquesta partida puja el camí de Lleida i la travessa una línia de conducció
d’electricitat. El sòcol d’aquest territori és format per margues groguenques i rosades i es diu que
amb aquesta pedra, anomenada “del Maset”, es van fer les pilastres de cal Navàs, de Reus.

Dels combregants de 1781, tres pertanyien a la família Massot, del carrer de la Saltadora. Segons
Toldrà 1990, pàg. 55, també només una família s’ho deia el 1854. Més tard, Sebastià era barber.
Mata Redona, la
Vegeu Redona.
Matabous
‑”En Pere Faure alias Mathabous” (Val. 1474, 40r); “Obijt Andreas Matabous” (Òbits 1528,
13.IX.1529); “Bernardi Matabous” (ibídem, any 1530).
És un cognom bastant documentat entre els segles xv i xvi. El prenom que surt més sovint és
Bernat —que és l’únic que inscriu Fog. 1553—, però també s’han trobat Andreu, Antoni, Gabriel i
Joan, i la pubilla Matabous. Segons es veu ací, a dalt, també es va utilitzar com a renom.

“Maset” (Amill. 1862, 46).
Maset, la font del
És als Solans, damunt la cruïlla de la carretera de Vilanova de Prades; alguns veïns n’aprofiten
l’aigua en uns horts.
masia
Vegeu *Hortals, *Solana.
Masia, la
‑”tota la masia de n·Estepar” (Val. 1457, 13v i Val. 1465, 13v); “en la partida dita la Masia dit lo
mas d·en Robio” (MN 1682).

Matafam, el
Diuen que un any que tothom del terme va perdre la collita, en aquesta terra se salvà. Però no queda exclòs que aquesta justificació popular del nom no s’hagi de posar en quarantena. La hisenda és
a la vora dreta del riuet del Teix, sota la pista que va a les ermites i també tocant a la que condueix
al molí de l’Espasa, pròxima al tancat del Cabasserol.
“Matafam” (Amill. 1862, 46).
Matamoros
Només hem vist el cognom a Toldrà 1990, pàg. 55, existent a la vila més tard de 1854.

No es pot afirmar que sigui un equivalent del Maset; el nom només s’ha vist en aquests documents,
tan distanciats en el temps.

Mateu, el molí d’en
‑”l·ort del moli d·en Mateu” (Val. 1457, 9v); “lo damunt lo moli d·en Mateu” (Val. 1465, 11r); “lo
moli d·en Matheu” (Val. 1474, 7r).

Masos (d’Albarca), els
Una manera de dir, poc utilitzada, per referir-se al sector on hi ha el mas de l’Arruïno, i el del Belart.

No hi ha elements per a decidir si l’específic procedia d’un prenom o d’un cognom. Se’l classificarà
com a prenom.
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Matildes, cal Ventura
Abans, havia estat el nom amb què es designava ca l’Amado, al carrer de la Saltadora. Que Matildes fos un renom no cal que sigui descartat.

any 1783, anota la família Masagués, al carrer Major, amb quatre components. Es pot suposar que
aquest llinatge no és la continuació del que hem anotat tres segles abans.

Matildes, la font del Ventura
Vegeu Ventura M.
Maza
Padró 1975 afirma que hi ha tres persones d’aquest llinatge.
Menga, la cova
És una balma de dimensions mitjanes, situada a les Obagues de Montsant, al bell mig del racó de
la Polleria. Que la segona part del conjunt procedeixi d’un antropònim no seria una hipòtesi descartable, perquè hem vist “in honore de Lorda et de Menga”, per confrontació d’un mas de Gallicant, en
documents de 1198 i 1200 (Cartulari, doc. 164, ratlla 24 i 165, ratlla 34). Confirma l’antropònim un
document de 1296, al qual es refereix Eufemià Fort Cogul en un treball inèdit sobre l’Albiol. Comenta
una venda de moles esmoladores de la pedrera del Grau de l’Albiol feta per Bernat Urgell i la seva
muller Menga. El nom sencer de la cova devia ésser, doncs, al començament, la cova de Na Menga.
Mentides, el recer de les
Un solanet entre els Canyemassos i els Obacs. Diuen que, anys enrere, els vells hi anaven a prendre
el sol i a xerrar.
Meravelles, la cova de les
És a les Garrigues, al terme de la Pobla de Cérvoles. És una balma petitona, molt baixa
de sostre, a la qual només es pot accedir aplanant-se bé. Dintre seu, hi ha com una
graonada amb uns bassiols produïts per l’aigua que alguna vegada hi brolla. El nom s’encomana a
un petit redol de terra. Antigament, amb l’específic es devia designar un sector més extens, vist que
un document parla de “la serra de les Meravelles” i un altre diu que a les Meravelles hi ha una cova.

Mestre
Vegeu Senyor M.
Mestre
“Miquel Mestre” (ComPas. xvii, any 1689).
Mestre, del
“Joseph Angles del Mestre” (ComPas. xvii, any 1688).
També hem anotat Magiste, o Magister, o Magistre, en una època lleugerament anterior, per renom
igualment d’uns Anglès, i es podria pensar que fossin dos renoms de sentit equivalent, però no és
segur que hagués estat així.
Mestrecoixo, cal, i cal Josep, i cal Ramon Mestrecoixo
Coixo, que forma la segona part del conjunt d’aquests noms de casa, s’ha anotat per renom que va
correspondre a Francisco Crivillé, el 1847. La primera d’aquestes tres cases havia estat al carrer del
Castell; ja fa anys que es va ensorrar. Les altres dues són al carrer de la Creu.
Mestrecoixo, la font del
És als Solans, prop del camí Vell de Juncosa. L’aigua s’arreplegava en una basseta de terra i
permetia un hortet.
Mestric
Una família duia el cognom el 1854, segons Toldrà 1990, pàg. 55. També consta un sol propietari
el 1935 i el 1946 (Toldrà 1944, pàg. 15 i 68). Padró 1975 l’anota dotze vegades.
“Jaume Mestrich” (ComPas. xvii); “Jaume Mestric Toldra” (Bapt. 1706, any 1734).

‑“la cova de les maravelles” (Val. sd/b, 41v); “per les maraveles” (Val. sd/c, 76r); “per dos trocets
que te dela la Sera a les Maraveles” (Val. sd/d, 66r); “per les maraveles e per la cova” (Val. 1465, 38v).
Mercè
Vegeu Senyora M., Xumaca.
Messeguer
‑“Poncis Meseger” (MN 1286); “Meseger” (MN 1304); “na Messegera” (MN 1398); “en Pere Mesguer” (Val. 1465, 2v).
La casa de Ramon Messeguer, menor, és una de les seixanta-dues de la vila de l’any 1403,
segons l’escriptura del sindicat de les muntanyes de Prades (Estella 1881, pàg. 17). ComPas. xvii,

Mestrica, ca l’Antònia
Havia estat al carrer del Solaçar. El renom és una supervivència del cognom de l’entrada anterior.
Ara se’n diu cal Català.
Metge, cal
És al carrer de la Saltadora. Des de temps molt antic, sempre n’hi devia haver un a la vila. Interrog.
1805 en testimonia la presència.
Metge, el mas del
És al terme de Juncosa, molt prop del d’Ulldemolins; Guia, pàg. 647, anomena el camí que hi
condueix, a cinc minuts de l’hostal de la Serra.
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Metge, la cadireta del, i l’era, la font, i la punta del Metge
La cadireta és als Carrocs, vora el camí Vell de la Pobla de Cérvoles; el terreny, de llicorelles, ha

ara es diu del Llurba. Tanmateix, crida l’atenció que MN 1585 parli de “la sort de la Font dins la vila”
i digui que aquella sort confronta amb el torrent de la Font; es fa difícil d’interpretar què s’entenia
per dins la vila. Vegeu també l’apartat “El proveïment d’aigua per als vilatans”, a la Introducció.

suggerit la presència d’una cadira. L’era és al poble, entre el carrer de les Eres i el de Santa Magdalena; se l’havia utilitzada per plantar-hi l’envelat de la festa major. La font és al sector dels Carrocs
conegut com del Metge. De la punta en parla Guia, pàg. 637, i aclareix que és un altre nom de la
punta del Moliner; es diu que el mas del Moliner, al final del segle xix, havia estat propietat de la
muller d’un metge que es deia Jaume Sentís, sense cap relació amb cal Metge.
Miana, ca la
Segurament que és una afèresi feminitzada de Damià. La casa és al carrer de les Eres.

“Mílio”
Vegeu Covero, Pataco.
Millàs
“Michel Milaç” i “En Milaç” (MN 1286).

Miet, la coma del
“la coma del Miet terme de Albarca” (MN 1682).

Miloca, la
A la vila, ni s’anomena ni es coneix l’ocell rapinyaire d’aquest nom amb el qual es designa un
fragment de les Garrigues, corresponent al terme de la Pobla de Cérvoles, conegut dels pagesos
d’Ulldemolins, perquè hi tenen propietats i, doncs, hi transiten. És un lloc d’una certa anomenada.

Una primera lectura havia donat ‘Maet’; però es tracta de Miet, un renom conegut d’Albarca, testimoniat a Ulldemolins per la Mieta, d’Albarca, que es va casar a cal Càndido. Miet podia haver estat
la masculinització per apòcope de Mieta, la forma reduïda de ‘Marieta’. La Coma en qüestió havia
d’ésser un fragment particularitzat de les Comes.

mina del Pont
Vegeu Pont.

“Mieto”, cal
El nostre comunicant recorda el nom, però no sap on havia estat la casa. Tampoc no està segur
que fos una masculinització de Mieta, que s’anomena a l’entrada anterior, tot i que segurament que
ho era. La paraula hauria passat de Maria a Mieta, masculinitzada amb Miet i —amb un propòsit de
nova masculinització— a “Mieto”.
Mig, el corral del
“al terme de Albarca, a la partida del corralt del Mig eo Solsiades” (MN 1711).
Devia ésser tocant al terme d’Ulldemolins. També l’anota Llopis, en plural, a Albarca, a la segona
meitat del segle xix. El situa cap a la banda del mas d’en Belart.

Mines, el barranc de les
Per la proximitat de les mines del Bessó. És un altre nom del barranc dels Enllosats, també dit del
Fererona.
mines del Bessó
Vegeu Bessó.
Mingo, cal
És a la carretera de Lleida. Segons Toldrà 1994, pàg. 65, els de cal Mingo ocupaven la segona
posició entre els quinze contribuents principals, el 1946. És d’anomenada un fragment dels Arenals
que es coneix amb el nom d’aquesta casa.

Mig, el serrall del
De les alzines del Xavo per amunt. Forma frontera amb el terme d’Albarca.

Mingo, la sort del
Com totes les altres sorts, és tocant a les parets del poble. Aquesta és al cantó nord, entre
l’Empredregat i el camí de la Creu.

Mig la Vila, la font del
“troceo terre in parte nominata la font del mig la vila” (Capb. 1558).

Mingo Bernardo
Vegeu Bernardo.

Si la lectura del document ha estat ben feta, es fa difícil d’interpretar aquest text tenint present que
no hi ha notícia de cap font a la vila i que l’acord per a construir una font Nova no es va prendre
fins a 1561. L’acord d’aquell any 1561 devia comportar obres en un indret on ja devia rajar aigua,
segurament que des d’abans de 1561, quan trobem el primer document que l’anomena. Aquesta font
devia ésser després la Nova “construïda” a la “frexera”, també dita la font de la Vila, a la sort que

Minguet, cal
Minguet és un renom molt antic, segons es veu a l’entrada corresponent a la cingla d’en Minguet.
La casa és al carrer de Fontalba que, fins fa poc temps, encara es considerava el bocí final del carrer
del Loreto. També hi ha un pati.
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Minguet, la “cantarilla” del, i la font del Minguet
És a la carretera de Lleida, entre el tomb de l’Amigó i l’Ensulsida. La font, més aviat d’aigua escassa, és contigua a la “cantarilla”.

“Miracielos”, cal
Una altra manera d’anomenar ca l’“Aniceto”, al carrer de la Saltadora. També se la coneix per cal
Josep del Senyor Mestre.

Minguet, la cingla d’en
‑”la singla d·en Mjnget” (Val. sd/a, 40r); “la cingla d·en Minget” (Val. 1474, 9v); “la singla d·en
Minget en la costa de Mont St.” (Inven. xvi).

Miralles
“Francisca Miralles” (ComPas. xvii, any 1688).

Minguilla
‑”Juseph Minguilla” (Llev. 1618, 46v); “Joseph Minguilla et March Minguilla” (MN 1682); “Joseph
Minguilla pagés de la pt. vila de Ulldemolins” (DocMun. 1687); “cum Josepho Minguilla” (Escrip.
xviii, notari Jacobus Dos, Prades, 15.1.1704); “Joseph Minguilla” (MN 1711).
El 1692, Josep va anotat com a conseller a Consells 1672. Dels combregants de 1781, quatre van
ésser d’aquest llinatge; corresponien a una família del carrer Major.
Minguilla, cal
És al carrer Major.
Ministre, cal
És al carrer del Loreto.
Miquel
Vegeu Ferrer, Mut.
Miquela, na
“Perasa Amigona alias na Miquela” (Capb. 1589).
Miquelàs, cal
És al carrer del Sòl de la Vila. Una altra casa amb el mateix nom —perquè és del mateix propietari— és a la carretera de Lleida.
Mir
‑”Bernat Mjr” (MN 1304); “Guillermo Mjr” (MN 1422); “Nadal Mir” (Fog. 1496); “en Francoy Mjr”
(Val. d/c, 2v); “En Pere Mjr” (Val. 1529, 4r); “testibus Petro Mjr” (Òbits 1528, any 1529); “Mir Pere”
(Fog. 1553); “Jaume Mir Filella” (Bapt. 1706, any 1736).
Mir, lo mas d’en
“trocium vocatum lo mas d·en Mjr situm in termino de Albarcha [...] afrontatum [...] cum via de
Prades” (MN 1422).

Miravall
‑“j[ose]ph Miravall y Gasol” (Escrip. xviii, notari Joseph Mas y Enriquez, 8.3.1819); “J[ose]ph y
Rosa Miravall consortes” (ibídem, 31.1.1884).
El 1854, una sola família duia aquest cognom, segons Toldrà 1990, pàg. 55.
Miret
Entre 1795 i 1797, Joan era carmelita descalç i va regentar la parròquia. El 1903, Ramon era prevere i n’era rector. El 1781, van complir el precepte pasqual sis persones d’aquest llinatge; formaven
una família del carrer Major. També el 1854 s’inscriu una famíli amb aquest cognom (Toldrà 1990,
pàg. 55). Consta un sol propietari el 1935 i el 1946, segons Toldrà 1994, pàg. 15 i 68. Padró 1975
l’anota tres vegades.
‑“Joan Miret” (Val. 1597, 17r i ComPas. xvii); “J[ose]ph Miret testigo” (Escrip. xviii, notari Salvador Alba Molins, Montblanc, 5.1.1798); “J[ose]ph Miret” (Comptes 1755, fulls que semblen del segle
xix).
Miró
És un cognom dels més antics i dels més documentats. En els primers temps, el prenom va ésser
Ponç, anotat el 1286. El segle següent, apareix Bernat i, després, al xv, Joan, que és el que es repeteix més vegades. Fog. 1496 anota tres famílies. Fog. 1553 només inscriu Joan. Vicent (poc corrent a
Ulldemolins), Jaume —que el 1618 es diu que era “scrivent” i que segurament al segle xix, segons
Comptes 1755, era “dit lo Ros”– i Pere surten de tant en tant. Antoni surt molt poc. Francesc, el 1783
es diu que era hospitaler. Josep (que era clavari, el 1787, segons Comptes 1755) no es fa present
fins al segle xviii, que és quan comencen a sortir renoms: Boter, Boteret, Ermità, Hospitaler, Notari,
de la plaça de la Carnisseria, Ros i del Sòl de la Vila, però del Forn, que hem observat al segle xv,
no s’ha vist més. Com a prenoms femenins hi ha constància de Mariana (que el 1652 es diu que era
d’Artesa), Magdalena i Caterina. També un Jaume Miró va ésser rector de la parròquia, entre 1784 i
1793, i Josep n’era coadjutor el 1908. El 1781, van complir el precepte de comunió trenta-sis persones d’aquest llinatge, procedents de nou famílies. El 1854, segons informa Toldrà 1990, pàg. 55, n’hi
havia catorze. Junt amb Nebot i Segrià, era el segon cognom en abundància. El 1935, hi havia onze
propietaris, i deu el 1946 (Toldrà 1994, pàg. 15 i 68). Padró 1975 l’anota deu vegades.
Miró, cal
És al passatge de la Font Vella.
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Mironet, cal
Un altre nom de cal “Victorino”, al carrer del Loreto.
Misses, l’obaga de les
Una peça de terra situada a la dreta del camí Vell de Sant Antoni, un cop travessat el riuet del
Teix. Que la hisenda hagués estat afectada per algun cens a favor de la celebració de funerals no
seria estrany, però no n’hi ha cap record.
Mitjana, la vinya
“alo de la Vinya Migana” (Val. 1457, 15r i 47v).

Onomàstica del terme municipal d’Ulldemolins

Molí
“del Molí” (Amill. 1862, 139).
Devia voler designar el molí del Pont, com si les terres que el rodejaven constituïssin una partida.
Molí, cal Cisco del, i cal Joan, i cal Rafel del Molí
La primera d’aquestes tres cases era al carrer del Sòl de la Vila. La segona és al carrer del Loreto.
L’altra correspon a cal Mosset, al carrer del Loreto.
Molí d’en Vaquer, la peixera del
“la peyxera d·en Vaquer” (Val. 1465, 7v); “lo tros alla peyxera del molj d·en Vacer” (Val. sd/a, 8v).

Es pot pensar que corresponia al nom d’un tros de terra.
Mo
“Ramona Mo Maymó” (Bapt. 1706, any 1746).
És l’únic testimoniatge d’aquest cognom, o potser renom, afèresi de Maymó.
moble
Vegeu *Vila.
Modol
Sembla que era una paraula aguda. És un llinatge que Padró 1975 anota un sol cop i que ha desaparegut, entre tant.
Mola, la
Lladonosa, pàg. 30, en parla com d’una roca singular de Fraguerau; però a Ulldemolins es diu que
és dintre Montsant, al terme de la Morera, per allà al toll de l’Ou, entre el barranc dels Pèlecs i la
vorada d’en Franc. Devia ésser la mateixa que els documents anomenen la moleta dels Gorguells, a
la qual dediquem una entrada al lloc corresponent.
Molera
“Andreua Molera donsella” (ComPas. xvii, any 1688).

Reunim en aquesta sola entrada les dues maneres de designar la mateixa presa per a destinar
l’aigua cap a la bassa del molí.
Molí d’en Vaquer, les canaletes del, i les canals del Molí d’en Vaquer
“la part de les canals del moli d·en Vacer” (Val. sd/a, 4); “dita les canaletes del moli d·en Vaquer”
(MN 1711).
Interpretem que designava una partida de terra o un lloc d’anomenada. En tots dos casos es devia
referir al mateix indret.
Molí d’en Vaquer, l’hort del
“la meytat del ort del moli d·en Vaquer” (Val. 1474, 2v); “l·ort del moli d·en Vaquer” (Val. 1583, 4v).
Molí de la Vila, el camí del
“La roureda al camj del Moli de la Vila” (Val. sd/a., 3v); “al cami del Moli de la Vila” (Val. 1563,
14v).
Molinàs, lo
“lo Molinas” (Val. 1611, 85v); “al riu de Vilanova prop lo Molinas” (Inven. xvii); “Molinás” (Amill.
1862, 24).
No queda clar si era el nom d’un molí o el d’unes terres.

moleta dels Gorguells
Vegeu *Gorguells.
molí
Vegeu *Adroguer, *Amunt, *Anglès, *de Baix, *Blanc, Bo, *Bovera, *Dalt, *Domènec, *Draper,
Espasa, *Feixes, *Fraguerau, Marian, *Mateu, Nou, *Ossó, Pont, *Porta, *Riu de Montsant, *Roger,
*Vaquer, Veà, *Vila.

Moliner, cal
És al carrer del Sòl de la Vila. Segons Toldrà 1994, pàg. 65, els de cal Moliner ocupen el quart lloc
entre els quinze principals contribuents de 1946.
Moliner, el carreró del
El carreró el cita Toldrà 1990, pàg. 15, però ara no se’l recorda.
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Moliner, el mas del
Ensorrat, és a les Solanes, al límit entre Ulldemolins i Vilanova, en avall de la carretera d’aquella

de serra de la Llena, o de les Garrigues, com diuen altres papers del segle xvi– es considerava –com
encara avui, pel seu aspecte– corresponent a Montsant.

vila veïna, més enllà del mas del Ponç. És fama que la línia imaginària que fa de frontera entre els
dos termes passa pel mig del mas. El nom del mas es comunica a les terres que el rodegen. Davant
del mas, a l’altre cantó del riu, hi ha la Frau.

Mollons, la cova dels
“la cova dels Molons” (Val. 1529, 11v).

Moliner, el tancat del
Vegeu el molí del Ramon Bo, que havia estat una manera més antiga d’anomenar-lo.
Moliner, la cova del, i la font del Moliner
És una balma de grans dimensions, al congost de Fraguerau, a la vora dreta del riu, a poca distància a ponent del racó de la Pastera, abans d’arribar al racó de Sant Bartomeu; com en tantes altres,
s’hi tancava bestiar. La font, sense cap abundància d’aigua, és vora la cova.
Moliner, la punta del
No se l’anomena. Si mai algú n’ha parlat deu haver estat perquè dalt, a la serra de la Llena, és al
dret del mas del Moliner i potser cau en territori pertanyent a aquell mas. És equivalent a la punta
del Metge.
Molinet, el
No se’n sap gran cosa. Hi ha un cert record que havia estat una mica riu avall de la Palanca. Salvador Palau (a) Galo, en un estudi sobre els molins de la conca del riu de Siurana, el marca per allà
on s’acaba de dir, a la vora esquerra del riu de Prades.
‑”había dos establecimientos [de blanquers] uno en el torrente de la fuente Nueva y otro en el
Molinet” (Estella 1881, pàg. 17, referint-se al segle xv); “del Molinet” (Amill. 1862, 118).

Molner
‑“Gabriell Molner” (Fog. 1553); “Gabriel Molner” (ComPas. xvii); “Toni Juan Molne” i “Fran[ces]ch
Molne” (Consells 1624, 22.7.1625 i 11.11.1629).
Vegeu també Moner i Mulner, dues altres formes ortogràfiques del mateix cognom, també documentades des d’antic.
Moner
“Andreua Monnera” i “Gabriel Moner” (ComPas. xvii, any 1652 i 1688).
També hem anotat Molner i Mulner, dues altres formes ortogràfiques del mateix cognom, totes tres
equivalents a Moliner.
Mònica, ca la, i cal Ton de la Mònica
La primera d’aquestes dues cases és al carrer del Loreto. L’altra, al carrer del Sòl de la Vila.
Monjo
‑”Ramon Monjo” (Val. 1611, 137r i 142v); “1658. Julio 26. Se acuerda vender [...] la casa d·en
Monge a Jose Roger por precio de 12 libras” (Actes de sessions dels jurats. Estella 1881, pàg. 83).
Sens dubte que apareix ‘Monge’ a l’últim document perquè Estella li va voler traduir el cognom i tot.

Molins
“Joan Molins” (Fog. 1553); “na Moljns” (Val. 1563, 21r).

Montalt
“Bernat Muntalt” (MN 1286); “Bernat Montalt” (MN 1304).

Mollons, els
‑”lugar denominado Mollons dentro la cuadra de Fragaráu” (Estella 1881, pàg. 22, referint-se a l’any
1359); “dels Molons” (Val. 1457, 12v); “lo troç de la Gariga als Molons” i “lo troç dels Molons a la
Gariga devall camj de la Granadella” (Val. sd/b, 5v i 37r); “lo troç dels Molons al tocal d·en Gorgera”
(Val. sd/c, 2r); “la montaña de Montsant comença della lo riu de Ulldemolins enves los estrems de
roques qui·s nomenen los Mollons”, “segueix lo camí de la Granadella per les serres fins que arriba
als susdits estrems de roques o mollons de Ulldemolins” i “del coll de Prat, y dels Mollons, i Estuells,
fins al terme de Margalef” (Rodalia de Montsant i Fraguerau, any 1560. Estella 1881, pàg. 19); “als
Mollons” (Val. 1563, 11v i Val. 1583, 10v).

Montaner
Vegeu Muntaner.

Una lectura atenta del primer fragment de la Rodalia de 1560 porta a pensar que ‘della lo riu de Ulldemolins’ volia dir la vora dreta de Fraguerau i, simultàniament, que aquell sector —geogràficament

Montis
Vegeu *Ruinas M.
Montlleó
Més d’un cop, la manera de dir es decanta cap a Montllor, una variant que no hem trobat tanmateix
mai escrita. El cognom es troba escrit Monleo des del segle xvi —la primera anotació que se n’ha vist
és la d’Antoni Monleo ferrer, a Fog. 1553— i fins al final d’aquell segle en què es veu Monlleo; la forma
Montlleó s’ha trobat en el facsímil d’una carta del 1808 (Toldrà 1990, 57). També hem trobat feminitzacions, de 1688: Isabel Monllaona i Caterina i Elisabet Monlleona. El prenom més abundant és Pere, seguit
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d’Antoni (amb l’afèresi Toni); Joan també l’hem vist de tant en tant així com Eloi, “Samion” (Simeon, ja
difunt el 1586), Jaume, Josep, Pere, Pere Joan i Ramon; quant a dones, hem constatat Andreua, Caterina
i Elisabet. Per renom hem vist del Balç i de la Costeta; també de l’Amigó, Eloi, lo Jove, Mana, Marquet,
“Pere J[ose]ph” d’una manera que sembla que correspongui a un renom; lo Passa-serres, Pereloi. La
dedicació professional era la de ferrer i manescal, tot al llarg del segle xvi. Després, consta un sastre i
un paraire. Lladonosa, pàg. 74, informa que Pere va ésser síndic, el 1652. I també sabem que igualment
un Pere va ésser jurat major de la universitat, per a l’any 1717 (MN 1711). Pere Antoni era prevere i va
ésser rector de la parròquia entre 1762 i 1764 i Josep en va ésser beneficiat el 1798. Dels combregants
de 1781, trenta-vuit es deien Montlleó; procedien de vuit famílies, més Caterina, anotada junt amb uns
Llurba. Toldrà 1990, pàg. 55, testimonia que és el llinatge més abundant el 1854, amb la presència de
disset famílies. També el 1935, amb trenta-tres propietaris d’aquest cognom, és el llinatge més nombrós
entre els propietaris, segons Toldrà 1994, pàg. 15, que escriu Monlleó. Padró 1975 anota Monlleo trentavuit vegades.

El riu de Montsant rebia per la dreta el riu de Vilanova. La vila queda enlairada entre dos rius: el de
Vilanova i el de Montsant. Aquesta apreciació era raonable tenint en compte que la lògica aconsella
de considerar de Montsant el riu que neix a Albarca i que rep les seves primeres aigües dels vessants
encinglats de la gran muntanya. Aquests dos rius, el principal amb giragonses freqüents i acusades,
articulen tota la vall d’Ulldemolins.

Montlleó, cal
És al carrer de la Costa. Al carrer del Balç, s’anomena un corral.

Montsant, [la serra de]
Cap de les moltes inscripcions examinades entre el segle xiii i el xviii no incorpora l’article definit
entre la preposició i l’específic, ni davant el nom de la muntanya, en cap cas. Últimament, es nota
una tendència a la incorporació d’aquell article. D’altra banda, no apareix serra per apel·latiu fins

Montlleó, l’avenc del
Té una profunditat de cap a 60 m de trajecte quasi vertical. És a peu pla, a la plana del Forn del
Vidre. Hi pot conduir un camí que puja pels Tres Jurats Petits. Per aquella zona, també hi ha la Bòfia
i l’avenc del Vent.
Montlleó, la sort del
Al poble, confrontant amb el carrer de la Creu.
Montllor
Vegeu Montlleó.
Montpeó, de
“Bernardus de Montpeo procuratori monasterio de Montsant de Bon Repos” (MN 1448).

‑”rivo de Monte Santo” (MN 1286); “rivo de Muntsant” (MN 1398); “l·ort del rju de Monsant” i “al
riu de Monsant afnte ab lo cami que va a Curnudela” (Val. 1457, 2r i 15v); “alo dell riu de Montsant
qu·es te ab lo cami que va a Sent Anthonj” (Val. sd/b, 3v); “l·ort del rju de Munsant” (Val. 1529, 2r);
“in partita dita del riu de Monsant y de la Sort de na Muntanera” (MN 1682).
Montsant, els horts de
“orts de Muntsant” (MN 1304).

molt tardanament. La muntanya és omnipresent en el paisatge perquè forma el límit sud del terme
al llarg d’uns vuit quilòmetres en una direcció E-O, des de la punta del Llurba fins a les cadolles del
Comte. La frontera amb el terme de la Morera passa pel capdamunt del cingle, per damunt dels mil
metres d’altura, durant uns quatre quilòmetres i després, a partir d’allà on comencen els Ventadors,
perd altura ràpidament, cap a ponent, fins que es posa a nivell del riu allà on se li aboca l’aigua
del barranc dels Pèlecs; fins a les cadolles del Comte, la frontera continua pel llit del riu i Montsant
continua barrant l’espai pel cantó de migdia.
‑”in pariliata Petri de Abilia et in Monte Sancto” (Cartas, doc. núm. 128, carta de població
d’Ulldemolins, 31.1.1166); “a parte vero circii in Monte Sancto” (Cartas, doc. núm. 139, donació de
la Morera, 8.12.1170); “in loco vocatur Munsant” (MN 1286); “de Mont Sto. in parte dicta la Molleta
dels Gorgells y cadolles dels Pellecs [...] ab lo barranch dels Pellecs” (MN 1615); “afronte [...] ab la
serra de Montsant” (Inven. xvii).

No se sap que residís a Ulldemolins.
Montsant, el molí del Riu de
Vegeu *Riu de M.
Montsant, el riu de
Totes les anotacions que hem vist enllacen el genèric “riu” amb l’específic “Montsant” amb la
preposició de; la supressió d’aquesta preposició no és recomanable, però, tanmateix, hi ha una tendència a practicar-la. El riu separa Montsant de la serra de la Llena. La interpretació actual és que
el riu neix al terme de Prades i entra al d’Ulldemolins procedent del de Vilanova; però tota la documentació antiga fa veure que s’entenia per riu de Montsant el que ara es coneix per riuet del Teix.

Montsant, la sort de
‑”loco vocato les Sorts de Muntsant” (MN 1398); “la Sort de Montsant qu·es te ab lo camj de la
Fanequada” (Val. sd/b, 6v); “la Sort de Montsant” (Val. 1577, 22v).
Montserrada, ca la
És al carrer del Sòl de la Vila. Deu procedir d’un nom de fonts de dona, atès que no hi ha constància del cognom Montserrat a la vila, abstracció feta de Josep Montserrat, que va ésser vicari de
la parròquia el 1797, i de Francesc de Paula, coadjutor el 1897, perquè no se sap si eren de la vila
o vinguts de fora.
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Montserrat
Vegeu Verge de M.

Moragues, la cova d’en
“per la cova d·en Morages” (Val. 1563, 69r); “la cova d·en Moragues” (Val. 1611, 146r).

Montsó, de
“Ibraim de Munso judeo” (MN 1286).

Els documents fan constar que les anotacions corresponen a “los terratinents della la serra fora del
terme y dins la parroquia de la pnt. vila ...”. Es pot interpretar que era el nom d’un paratge equivalent
a una partida de terme, entorn de la cova. Podia haver estat el mateix lloc que es designava per la

Se’l coneixia pel nom de la població d’on procedia, un nom que —com tantes altres vegades— va
agafar força de cognom.

cova del Tossal d’en Moragues.

Mor
Pronuncien Mort. Toldrà 1990, pàg. 55, que escriu Mor, informa que el 1854 hi havia dues famílies
amb aquest cognom. El 1867, Magí era coadjutor de la parròquia. El 1935, consten quatre propietaris,
i tres el 1946, segons Toldrà 1994, pàg. 15 i 67, que escriu Mort. Padró 1975, que opta també per
Mort, diu que hi ha sis individus que el duen.
“Miquel Mor” (ComPas. xvii); “Agusti Mor dit del Castell” (MN 1711); “Joan Mort Pages” (Bapt.
1706, any 1750).
Mor, cal
La casa és al carrer de la Carnisseria. També se la coneix per ca la Cisca del Marian i per cal
Josep Maleneta.
Mora
“Mariagna Mora viuda” i “Geronima Mora” (ComPas. xvii, any 1688).
Que l’antropònim correspongui a prenoms femenins pot donar a entendre que prové de la feminització de Mor. Per aquesta raó, no incorporem aquestes cites documentals a l’entrada que segueix.
Tanmateix, això és una hipòtesi que només es podria defensar si els documents fessin ús d’accents,
cosa que encara no passava al segle xvii.
Móra
‑”Isidro Mora (sabater)” (Llev. 1618, 59r i MN 1682); “Pere Mora hermitá de la hermita o capella de
Sta. Mª Magdalena” (MN 1711); “Isidro Mora” i “Pere Mora” (ComPas. xvii, any 1689); “Pere Mora
Soler” (Bapt. 1706, any 1723).
Probablement, es tractava de Móra, paraula plana, amb timbre tancat de la o.
Moragues
El 1403, el llinatge corresponia a una de les seixanta-dues cases de la vila (Estella 1881, pàg. 17,
escriptura del sindicat de les muntanyes de Prades). El 1935 i 1946, segons Toldrà 1994, pàg. 15 i
68, només un propietari portava aquest cognom. Però aquell últim any també hi ha Moragas una
vegada. Padró 1975 anota Moragas dues vegades.

Moragues, la cova del Tossal d’en
Vegeu *Tossal d’en M.
Morella
“Angela Morella” i “Candia Morella” (ComPas. xvii, any 1652 i 1688).
Morera, la
La línia de contacte amb el terme de la Morera de Montsant és llarga, formada per la capçada de la
serra de les Obagues i la seva continuació cap a sol ponent, o sia, des del baixest del Nebot (1 019
m d’altura aproximada), que és sota la punta del Llurba (1 039 m) i prop de la del Peret (1 042
m), a la punta dels Pins Carrassers (1 059 m) i d’allí anant baixant pels Ventadors fins prop de
l’aiguabarreig del barranc dels Pèlecs amb el riu de Montsant (470 m d’altura aproximada), amb un
recorregut de cap a sis quilòmetres i escaig; d’allí enllà, sempre en direcció oest, seguint el llit del riu,
encara una mica més de dos quilòmetres. Malgrat aquesta coincidència termenal de quasi vuit quilòmetres i mig, les viles —la Morera al SSO d’Ulldemolins— queden allunyades cosa de set quilòmetres
en línia recta, però amb les dues fileres de grans cingles de Montsant entremig, i, per carretera, per
aquesta mateixa raó, ben bé dinou quilòmetres anant-hi per Cornudella o cinquanta-tres, anant-hi
per Margalef. El contacte humà és, doncs, més aviat escàs entre la gent de les dues poblacions.
Moro, la torreta del
Unes runes, a la carena de la serra de la Llena, a uns cinquanta metres a ponent del camí de Lleida,
entre aquest camí i els Seguers, damunt d’allà on —al cantó de les Garrigues— comença la pista del
Bou, que arrenca de la carretera de la Pobla, i que devia ésser l’antic camí de Lleida. Deu ésser a la
punta de la serra mesurada amb una altura aproximada de 847 m. La tradició diu que era una torre
que servia als moros per a transmetre senyals entre Lleida i Siurana. És una manera de designar allò
que abans es coneixia per la torre de la Llena.
Moros, el pou dels
És un pou d’aigua, a la partida del mas de l’Arruïno i vora les ruïnes d’aquell mas.
Morral, lo
‑”lo Moral de n·Aubages” (Val. 1465, 2v); “lo Moral de n·Albages” (Val. 1529, 1v); “lo tros del Moral
d·en Pinyol” (Val. 1529, 32v); “lo Morral que ere de Ga[briel] Bonastre” (Val. 1611, 74r); “lo Morral de
n·Albages” (Val. 1618, 152r); “lo tros del Moral de n·Albages” (Inven. xvii).
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No hem vist que digui enlloc que es referia a una partida de terra, però que es parli del “tros del
Morral” fa suposar que ho era.

Mosset, cal
És al carrer del Loreto. També se la coneix per cal Rafel del Molí. A Albarca, Mosset és un renom
—documentat el 1859— que va donar nom a una casa d’aquell poble, igualment com la seva forma
femenina, Mosseta, en va donar a una altra, segons Llopis, pàg. 146.

Mort
Vegeu Mor.
Mort, el cap de
És una massa de conglomerat, amb un forma arrodonida que recorda la d’una calavera. És a la part
obaga del riu de Montsant, en una raconada abans d’arribar al racó de Sant Bartomeu.
Morts, la cova dels
És una balma, a la vora dreta del riu de Montsant, que —anant riu avall— es troba passada la balma
del Sapo, bastant enllà del racó de Sant Bartomeu. La llegenda explica una història macabra i inversemblant: que, durant la Guerra del Francès, s’hi va refugiar gent i que van haver de sacrificar unes criatures perquè no fossin descoberts. Sens dubte que l’escrivà del document que s’aporta a continuació va
escriure indegudament una b en lloc d’una m, si no fos que nosaltres n’haguéssim fet una falsa lectura.
‑”una cueva [...] en el lugar llamado cova dels Borts la que está en la cuadra de Fragaráu” (Estella
1881, pàg. 22, referint-se a l’any 1367).
Moscatellar, el
Terres situades entre la Solana del Panto, els Carrocs del Metge, les “Vegues” i les vinyes del Riu,
vora la Solana del Bepo, baixant cap al riu de Vilanova, al sud de la carretera de Vilanova. És un
terreny format per pissarres i ull de peix (granit rosa). S’explica que en un barracó d’aquesta partida,
mentre s’esperava perquè vinguessin perdius, morí de sobte el senyor Pere, que vivia a cal Marino.
Els documents aclareixen que hi havia vinya i avellaners.
‑”lo troç dell Mosquatelar” (Val. sd/b, 14r); “los avelanes a lo Mosquatelar” (Val. sd/d, 12v); “la
vinya del Moscatellar y terra campa” (Val. 1577, 23r); “la vinya del Moscatelar” (Val. 1611, 76r);
“Moscatellá” (Amill. 1862, 174).
Mossèn “Gaietano”, el corral de
A les Obagues, entre la del Josep Domènec i la de l’”Aniceto”. Només queden les runes del corral.
Mossèn Ramon, el corral de, i la costa de Mossèn Ramon
Enrunat, és a les Obagues, entre l’hort del Queralet i l’Obaga del Mingo. La costa és al camí vell
de Sant Antoni.
Mossènyer, de
‑“Joan Angles de Mosenyer” (Val. 1583, Val. 1597 i MN 1615); “Genot Angles de Moseyer” (Consells 1624, 2.2.1625); “Elisabet Anglesa de Mosenye” i “Pere Joan Angles dit de Mosenyer” (ComPas.
xvii, any 1652); “Petrus Joannes Angles dit de Mosenya” (MN 1682).

Mosset, la font de, i l’hort del Mosset
Un altre nom de la font del Perejoan. L’hort és un dels horts del Coixo.
Mosso, cal Pere
És al carrer de Fontalba que, fins fa poc temps, encara era considerat el bocí final del carrer del Loreto.
Mostela, cal, i cal Baptista Mostela
La primera és al carrer del Sòl de la Vila. L’altra, al carrer Major.
Mula, el toll de la
És al riu, pocs minuts aigües avall de les cadolles Fondes, quasi sota de la roca Balladora. La gent
d’Ulldemolins hi solia anar a pescar amb el tremall, a l’estiu. S’explica que, temps era temps, un
traginer que portava un carregament —d’or, naturalment— no va poder evitar que la mula —la més
bonica del país, també naturalment— caigués al toll i que es perdés tot, l’animal i la càrrega. Però la
veritat és una altra. Es tracta d’una gran pedra —hi ha qui en diu un tormo— que s’aguanta damunt
d’unes altres tres pedres més petites, com si formessin un dolmen, al mig del toll, i això és la mula.
Feia molts anys que no es veia; ha reaparegut a causa de l’aiguat del 10 d’octubre de 1995, que va
trasbalsar tot el riu.
Mulner
‑”Pere Mulner” (Fog. 1496); “los pubills d·en Fransesch Mulner” (Val. sd/b, 14v); “na Mulnera viuda”
(Val. sd/c, 15r); “Pere Mulner” (Val. sd/d, 14v); “En Gabrjel Mulner” (Val. 1529, 20v); “Barthomeu Mulner” (Val. 1597, 41v); “Magdalena Mulnera” (MN 1615).
També hem anotat Molner i Moner, dues altres formes ortogràfiques del mateix cognom, totes tres
variants de “moliner”, que hem vist escrit una sola vegada i que aportem a l’entrada dedicada al
mas d’en Moliner.
Munda, cal Ton de la
És a la plaça Nova.
Mundeta
Vegeu Esclava.
Muntaner
‑“na Muntanera” (Val. 1457, 4r); “Pere Montaner” (Consells 1624, 2.2.1625 i
11.11.1629); “Jaume Montaner” (ComPas. xvii, any 1652); “Lo Mag[nifi]ch Jaume Mon-

263

264

Onomàstica del terme municipal d’Ulldemolins

Onomàstica del terme municipal d’Ulldemolins

taner peraire” (MN 1682); “Joseph Montaner” (ComPas. xvii, any 1689); “Joan Batiste Montaner dit Pobaya de Ulldemolins” (Llev. xvii); “Pablo Montaner” i “Pau Montaner dit Povalta” (Escrip. xviii, notari Salvador Alba y Molins, 8.2.1761); “Ramon Muntaner”
(MN 1711).

1190, per la reina Sança de Catalunya-Aragó, esposa d’Alfons I. Per a més informació referent als
Navarra, es pot veure Ezequiel Gort Juanpere, Història de Cornudella de Montsant (Fundació Roger
de Belfort, Reus, 1994, pàg. 68 i 72). Sens dubte que ací a Ulldemolins —on el nom encara s’aguanta
viu—, igual que a Cornudella —on el nom ja no es fa servir—, els Navarra van deixar llur nom adherit
a bocins de terra que havien posseït, com és el cas de la plana situada a les Obagues, al peu del
cingle, travessada pel camí que s’enfila al grau de la Cova del Corb i a ponent del raig de Fontalba.
Hi ha bosc. Com en altres indrets de les Obagues, s’hi troben fragments de sílex; Salvador Vilaseca
hi va descobrir puntes de fletxa atribuïbles al neolític.

Els documents alternen u amb o a la primera síl·laba. La terminació, en masculí, sempre s’ha trobat
amb -er. Dels combregants de 1781, sis corresponien a aquest llinatge, d’una família domiciliada a
la Costeta.
Muntanera, la sort de na, i la vinya de na Muntanera
‑“la vinya de na Muntanera” i “la sort de na Muntanera ab lo coster dela los roures sobre la pexera”
(Val. sd/b, 2v i 7r); “la sort de na Muntanera” (Val. 1625, 243r).
Munter
‑“Bertomeu Munter” (Val. 1465, 10v i Fog. 1496); “En Bernat Munter” (Val. sd/d, 19r); “Bernardus
Munter” (MN 1500); “Joan Monter” (Fog. 1553); “la vjuda Montera” (Val. 1577, 32v); “al Segalar
afronte en na Muntera” (Val. 1583, 14r).
Quant a l’ortografia, serveix el mateix comentari que hem fet parlant de Muntaner.
Murgó
“Francesch Morgo” (ComPas. xvii).
Murgó és l’ortografia recomanada pel DCVB.
Musté
“Francisco Musté” (ComPas. xvii).
Mut, cal
És al carrer de la Carretera. Per la part del darrere, guaita al carreró de Sant Roc.
Mut, cal Miquel
És al carrer Major. Abans era cal Xavo.
Nadal
“P. Nadal” (Val. sd/a); “Joannes Nadal” (MN 1615).
“Navarro”, la plana del
La documentació antiga fa veure que inicialment era d’en Navarra i que la deformació cap a
“Navarro” no arriba, amb vacil·lació, fins al final del segle xvi. En el recull de noms de Cornudella
(Associació d’Estudis Reusencs, 1990), ja es comentava que els germans Joan i Miquel Navarra van
ésser els beneficiaris de la donació d’”illam populationem de Monte Sancto”, feta el 26 de maig de

‑”dono tibi, Iohanni Navarre et Michaeli, fratri tuo et vestris” (Cartas, doc. núm. 185, donació de la
població de Montsant, 26.5.1190); “la plana d·en Navarra” (Val. 1577, 85r); “la plana d·en Navaro”
(Val. 1583, 82v); “a la plana de Nabarra” (Val. 1597, 14v); “la plana d·en Navarra” (Val. 1611, 82r);
“Plana del Navarro” (Amill. 1862, 95).
Navàs
Quan Padró 1975 —que té un menyspreu absolut pels accents— inscriu tres persones que es diuen Navas,
deu voler dir Navàs. També Toldrà 1994, pàg. 15 i 67, escriu Navas, amb un sol propietari, el 1935 i el 1946.
Nebot
És un cognom abundant, des d’antic. Fog. 1496 anota Francí. Fog. 1553 inscriu Bernat i Pere. En femení, hem vist Elisabet Joana Neboda, a ComPas. xvii, any 1652. Relacionats amb la parròquia, hi va
haver Tomàs, rector entre 1712 i 1726, anys difícils pel conflicte bèl·lic i pel canvi de règim polític al país;
Jaume, beneficiat el 1759, i Ramon, regent entre 1857 i 1866. El 1781, el llinatge era representat per vinti-nou combregants, que procedien de nou famílies. El 1854, Toldrà 1990 informa de catorze famílies. Junt
amb Miró i Segrià, és el segon en abundància, aquell any. El 1935, el nombre de propietaris amb aquest
cognom era de deu, segons Toldrà 1994, pàg. 15. El 1946, els Pàmies de cal Nebot ocupen la tercera
posició entre els quinze contribuents principals, segons Toldrà 1994, pàg. 65; i el cognom Nebot figura
més avall a la mateixa llista, i nou cops al cadastre d’aquell any 1946 (ibídem, 67). Padró 1975 l’anota
una sola vegada. Els prenoms ofereixen un santoral extens: Bernat, és un dels més antics; també des de
ben aviat, Pere, que és el que hem vist més vegades. En importància quantitativa decreixent segueixen
Francesc i Gabriel, i Francí i Jaume, que es coneixia com del Pla, el 1618. Anotats més poques vegades,
hi ha Joan, Joan Baptista, Jofre (no gens corrent, a Ulldemolins), Josep (que era el “Sr. Batlle” el 1762,
segons Comptes 1755), Pere Josep i Tomàs, aquests tres darrers tardans. Lladonosa, 45 i 63, fa saber que
Perot era conseller el 1563 i que Joan va adquirir el molí d’en Vaquer, el 1601. Al començament de l’últim
quart del segle xvii, el Dr. Francesc Nebot era prevere de la vila i quaranta anys després, ell mateix o
un altre Francesc, amb collita de blat a Ulldemolins, era beneficiat de Valls. Jayme Nebot y Salvat és
declarat “labrador” en una escriptura de creació de censal del 7.11.1789. Tres renoms es veuen més avall.
‑“Isidro Nabot”, “Pere Josep Nabot”, “Jaume Nabot”, “Jaumet Nabot”, “Francisco Nabot” i “Joan
Batista Nabot” (ComPas. xvii, any 1688 i 1689); “Joseph Nebot llamado de la Costeta” i “Ahora
Fran[cis]co Nebot y Toldra (a) Ramon Bó” (Escrip. xviii, notari Salvador Alba Molins, Ulldemolins,
29.11.1768 i 16.6.1771); “Vda. Antº Nebot (a) Jaumet” (Deutes 1847).
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Nebot, cal
La casa és al carrer Major. També s’anomena un pati al carrer del Loreto.

la línia imaginària que separa els termes baixa a travessar el riu vora el mas del Moliner i s’enfila a
la serra de la Llena.

‑”1658. Julio 26. Se acuerda vender la casa Ferreria (que es casa Nebot al lado de la casa de la
villa)” (Actes de sessions dels jurats. Estella 1881, pàg. 83).

Nen, lo
“Fran[cis]co Aspasa lo Nen” (Comptes 1755, fulls que semblen del segle xix).

Nebot, el baixest del
El baixest —1 019 m d’altura— és al capdamunt de les Obagues, de seguida després a sol ixent
de la punta del Llurba, a l’extrem de llevant de la carena de Montsant situada al terme d’Ulldemolins,
a partir d’on els cingles comencen a perdre altivesa, entre la punta del Peret i l’ermita de la Mare de
Déu, travessat pel camí de l’ermita als pins Carrassers.

Nicolau
“Rafela Nicolau Roger” (Bapt. 1706, any 1718).

Nebot, el corral del
‑”en 1572 Pedro Toldrà puso tres mollons, lo un en una roca sobre coll de Prat en dret del corral
dit d·en Nebot de Ulldemolins” (Estella 1881, pàg. 21).
Nebot, el portal o portalet del
Ningú no sap —ni pretén— que hi hagués hagut un portal de la vila. Donen el nom a una porta
que permet l’accés des del carrer del Loreto a l’era i la sort del Nebot. Tanmateix, puix que comunica
amb el camp, vés a saber si no havia fet una funció portalera.
Nebot, els plans del
Unes terres amb ametllers, avellaners i cereals, travessades per la pista dels Pigrossos, després de
les Sarroges.
Nebot, la sort del, i l’era del Nebot
A la vora del poble, com tantes altres sorts, que tenen comunicació amb els darreres de les cases;
aquesta confronta amb la del Llurba i la carretera de Lleida. També s’hi fan cererals i ametlles. L’era
és una mica elevada dintre la sort, de cara al passeig del Loreto; durant uns anys, va servir de pati
d’esbarjo de la mainada de les escoles; ara, davant seu, hi ha la marquesina del cotxe de línia, enfront
d’una coveta en terra de guix, tapiada, en la qual s’havia fet el pessebre.
“les feyxetes daval la era d·en Nebot” (Val. sd/a, 7r).
Negre, puig
‑”et ferit in Podio Nigro, de quo videtur Hul de Molins; et ex parte sol ponent descendit de colle
sicuti aque fluun versus Hul de Molins et ascendit recte versus serram que venit de Turre de Lena”
(Cartas, doc. núm. 153, carta de població de Vilanova de Prades, Castelldans, gener 1175).
Potser es referia a un tossal mesurat en 803 m, en el qual es troben els termes d’Ulldemolins,
Albarca i Vilanova, en un extrem dels Segalassos, a ponent de la part mitjana del barranc dels Enllosats (Albarca/Vilanova). És el punt que ara es coneix per corral del Llurba. A partir d’aquell tossal,

És un cognom que no hem tornat a trobar.
Ningada, cal
És al carrer de la Creu. Fa l’efecte que l’específic devia procedir d’un renom del qual, tanmateix,
no hem trobat confirmació. A la vila, s’interpreta com un dialectalisme per ‘arengada’. També se
sent amb d inicial: Dingada.
Noguer
Des del segle xv, se l’ha vist anotat sovint. Fog. 1496 inscriu Gabriel. Procedents de quatre famílies,
setze dels combregants de 1781 van ésser del llinatge Nogué. Segons Toldrà 1990, que també escriu
Nogué, el 1854 hi havia igualment quatre famílies. El 1935 i 1946, hi havia dos propietaris, segons
Toldrà 1994, pàg. 15 i 67. Padró 1975 l’anota dues vegades, també sense r final i sense accent. Alguna
vegada, com el 1563, es veu escrit Noger. Al llarg del temps, el prenom dominant va ésser Bernat,
seguit de Pere i Gabriel. Jaume, un cop observat en els primers temps, no ha tornat a sortir. La supressió de la r final i l’aparició d’un accent damunt la e no s’ha vist fins al segle xviii, amb Josep, un
prenom que ja s’havia fet present en el xvii. Per renom, només hem trobat del Cantó i del Cap de la
Vila, a primers del segle xvii. La feminització s’ha observat, el 1688, en Maria Noguera, de la Pobla, i
en Catarina Noguera del Carrero. Malgrat l’abundància del cognom, Noguer no ha quedat testimoniat
com a específic per a formar la denominació d’un lloc.
Nogueres
Padró 1975 escriu Nogueras i afirma que només hi ha una persona que dugui el cognom.
Noguerets, els
És una partida de terra de les Garrigues corresponent al terme municipal de Juncosa. És coneguda
dels pagesos i caçadors d’Ulldemolins, que hi transiten.
Noguers
Padró 1975, que escriu Nogues [sic], anota vint cops aquest llinatge. Toldrà 1994, pàg. 15 i 67, aporta Nogués
onze vegades, com corresponent a nom de propietaris de l’any 1935, i nou a 1946.
noguers d’en Pasqual
Vegeu *Pasqual.
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Nostra Senyora, lo pas de
“lo tros al pas de Nostra Senyora” (Val. 1577, 32v i Val. 1583, 75v).

Nou, el forn
L’indica Toldrà 1990, pàg. 16, “plànol”, adossat a l’església, ocupant en part l’espai que s’ha convertit en la plaça de la Vila, davant de la Casa de la Vila. És el que va donar nom al carrer del Forn
citat per ComPas. xvii, per MN 1711 i també per ComPas. 1781. Administrat per torns pels vilatans,
va funcionar fins a l’any 1935. Que hagués estat el forn de Dalt, que Lladonosa va trobar el 1580,
només ho podríem argumentar amb la notícia que facilita Estella 1881, pàg. 25, treta d’escriptures
en pergamí, quan explica que el 1567 el comte de Prades va vendre el forn a la vila, per dues-centes
lliures, i aclareix, entre parèntesis, que era el forn Nou.

Es devia referir al punt per on travessava el riu de Montsant (riuet del Teix actual) un camí que
permetia d’enfilar-se a l’ermita de la Mare de Déu de Montsant, pel grau de la Mare de Déu, que és
al terme d’Albarca. Procedents de la mateixa època, s’han anotat el camí i el pas de Santa Maria,
el pas de les Planes i el pas de la Verge Maria. Devien ésser quatre noms diferents per a designar
el mateix indret.

Nou, el molí
Ja quasi que no en queden ni les runes, perquè les riuades se les van emportant. Ni el camí per
anar-hi no es conserva, tapat per la malesa. Havia estat a la vora dreta del riu de Montsant, als
Eixarts, a cosa d’un quart d’hora més aigües avall que el molí d’en Vaquer, per sota de les coves
Roges. Segons el document, havia donat nom a una partida de terra.

Nostra Senyora del Llorito
Vegeu *Llorito.

‑“a la partida dita lo Moli Nou afronte a sol ixent mediant lo barranch que baixe al comellar [...] de
les Serveres” (MN 1711).

Nostra Senyora de Montserrat
Vegeu Verge de M.

Nova
Vegeu *Font N.

Notari
“Chatarina Mirona. Notari” (ComPas. xvii, any 1652).

Nova, la font
I. ‑“1561. 16 feb. Acordaren se vegés de posar ma en fer la font [...] = es la font Nova” (Estella
1881, pàg. 32); “1561. 24 feb. Se acordat fer la font al endret de una frexera que y á en la roca y que
es faça lo canó a jornal” (ibídem, pàg. 32); “lo tros del Segalar alla font nova afronta en lo camj” (Val.
sd/a, 23r i Val. 1577, 5v); “lo tros del Segalar afronte en lo cami a la Font Nova” (Val. 1611, 73v);
“1632. Abril 2. El Veya ha desfet la canonada de la font Nova y com no la comprà que pague los
canons” (Estella 1881, pàg. 63); “partida de la Font Nova afronte [...] ab lo barranch de la Font Nova
[...] y a tramontana ab lo riu de Vilanova” (MN 1711).
Per les consideracions que fem a l’apartat de la Introducció dedicat a “El proveïment d’aigua per
als vilatans”, es comprèn que la denominació encara no s’havia generat el 1561 quan la utilitza
Estella 1881, que escriu la nota afegida a més de tres segles de distància. Proposem que inicialment
s’hagués dit del Mig la Vila (1558) i que se la conegués per Nova, amb el nom afectant les terres
de la rodalia, segons el document de 1577. La decisió de “construir” una font “al endret de una
frexera” es va prendre el 1561, quan la font ja hi devia ésser i allò que els jurats es proposaven era
de posar-la en condicions. Se suposa que va ésser a la sort del Llurba actual. El 1598, s’hi va desviar
l’aigua de la Font Vella. Més tard, el nom també es va aplicar al barranc inicialment dit de la Font.
La font, al final del segle xvi també coneguda per font de la Vila, devia rajar fins per allà a 1627,
però el nom es va utilitzar fins entrat el segle xviii per designar una partida de terra prou extensa
perquè una hisenda que hi tocava toqués també al riu de Vilanova. De fet, eren les terres centrades
pel barranc de la Font Nova, ara conegut com de l’Olla. El 1600, la vila va rebre una invitació de la
Pobla que deia que —a causa de l’eixut— es faria processó amb la Mare de Déu —que Lladonosa,

Nolla
“Domengo Nolla” (Val. 1577, 90r i Val. 1583, 88r); “Domengo Nola” (Val. 1597, 38r).
Noriega
Padró 1975 inscriu dues persones amb aquest cognom.

Notari, el mas del
Ningú no sap res de Notari com a renom, però aquest renom es manté per designar aquest lloc i
també per especificatiu de les Camades, una antiga partida de terra que altrament no s’anomena.
Diuen que hi ha una sola hisenda, la del Notari, arran del camí de Santa Magdalena, a pocs minuts
de la vila. Hi ha ametllers i algun regadiu. Del mas, indicat com a partida de terra segons el document que s’aporta, tampoc no n’hi ha record.
“Mas del Notari” (Amill. 1862, 83).
Notari, el racó del
Un dels nostres comunicants n’havia sentit parlar, molts anys enrere, però no en pot concretar res.
Nou, carrer
“Carrer Nou, o del Bals” (ComPas. xvii, any 1781).
Era “Nou” perquè aquell sector del Balç fins cap al final del segle anterior no havia començat a
agafar forma de carrer; però sobretot es devia qualificar de “Nou” el carrer que va sorgir com a
continuació del carrer del Balç més enllà de les Eres, cap al SO, fins a trobar-se amb el carrer de la
Creu. El 1820, ComPas. xvii ja no l’anomena.

269

270

Onomàstica del terme municipal d’Ulldemolins

Onomàstica del terme municipal d’Ulldemolins

pàg. 44, diu que era la de la Jonquera— a la font. Es va acordar que se’ls anés a rebre en processó
i que aquella setmana se’n fes una a Santa Bàrbara, a Santa Magdalena i a Sant Bartomeu (Estella

Obacs, els
Es practica normalment la diftongació de la vocal inicial: aubàcs. Són les terres que del collet de
l’Arçons baixen, cap a l’ONO, fins quasi al riu de Vilanova i, cap a l’oest, fins vora el riuet del Teix, al
qual no arriben perquè s’hi interposen els Canyemassos. Queden a l’obaga d’un tossal que entenem
que és el collet de l’Arçons, mesurat en 673 m, que podia haver estat el que antigament es deia
tossal de na Balaguera. Són a ponent i a poca distància de la vila. N’hi ha que han tingut, o tenen, un
nom particularitzat: d’en Barba, d’en Porta. Hi ha ametllers i avellaners, i algunes feixes de cereals.
No s’han de confondre amb les Obagues.

1881, pàg. 47). No diu a quina font s’anava; suposem que era la font Nova que havia substituït la
Vella, feia una quarantena d’anys. Al nostre entendre, que els documents de 1577 i 1611 parlin del
“segalar” vol dir que eren terres amb sègol, no pas que corresponguessin a la partida del Segalar,
sinó a la partida de la Font Nova.
II. ‑Correspon a la font del Saüquer, també dita del “Rossito”. Toldrà 1989 la posa en el tercer lloc
en importància pel seu cabal de 6 000 litres a l’hivern i 2 500 a l’estiu, o en el segon, si s’exclou
Fontalba, que és intermitent. No podem afirmar que la notícia del 22.3.1627, facilitada per Consells
1624, parlant del “tossalet de la Font Nova” es refereixi a aquesta font que els de cal Ramon Perejosep van comprar a l’ajuntament, quan l’aigua ja havia arribat a la vila. Vegeu Font Nova, el tossalet
de la i Font Nova, los colls de la, i també “El proveïment d’aigua per als vilatans”, a la Introducció.
Nova, la plaça
És oberta entre el carrer Major i el de la Saltadora, a no gaire distància del pla de l’Església. Es va
formar al final del segle passat, aprofitant l’espai que va quedar lliure després de l’incendi que l’any
1881 va sofrir el forn Vell de la Vila, un espai que es va ampliar amb l’eliminació d’algun altre edifici
contigu en mal estat. S’hi anoten només dues cases i n’hi ha dues més que hi tenen sortida per la
part del darrere. La plaça és retolada de Ramon Berenguer IV. Durant la II República espanyola,
havia estat la plaça de la República. Amb la dictadura franquista, es va conèixer oficialment per
plaça del Generalísimo Franco.
Novals, los
‑”dels Novals” (MN 1286); “als Novals” (MN 1304); “vocata als Novals afrontatum [...] cum via [...]
a Cornudella” (MN 1398); “un ortum situm in parte vocata los Novals afrontat cum rivo de Munsant”
(MN 1422); “la meytat de la hobagua als Novals” (Val. sd/c, 15v); “lo troç dels Novals afronte ab en
Gomiç y ab lo rju” (Val. 1535, 72r); “tros dels Novals” (Val. 1563, 9v); “als Novals affronte ab lo cami
que va de Sta. Magdalena a Albarca” (Inven. xvii); “en lo terme de Ulldemolins [...] a ponent ab los
Novals [...] a migdia ab [...] lo cami de Sta. Magdalena y a tremontana ab lo cami qui va Albarca”
(MN 1711).
Novella
“Catharina Novella” (ComPas. xvii, any 1652).
Devia correspondre a la feminització de Novell, un llinatge que tanmateix no hem vist en cap dels
documents examinats.
Obac
Vegeu *Barba, *Macip, Porta.
Obacs, el camí dels
El camí que condueix als Obacs arrenca del dels Canyemassos i pot fer arribar fins als Eixarts.

‑”l·Obach d·en Porta” (Val. 1457, 3v); “l·Obach” (Val. 1474, 7v); “sa part de la Devesa de l·Obach”
(Val. sd/a, 5v); “la Devesa dell Obach afronte all riu” (Val. sd/b, 10r); “lo troç del hobach” (Val. sd/c,
9v); “lo tros del Obach” i “la devesa del Obach” (Val. 1563, 20v); “lo tros del Aubag [...] al cami del
moli de la vila” (Val. 1577, 7r).
Obacs de la Serra, los
Vegeu *Serra, los O. de la.
Obaga
Vegeu Belart, Misses.
Obaga, les tires de l’
“les Tires de la Obaga” (Val. 1457, 44v); “Les Tjres de la Hobagua” (Val. sd/d, 6r).
També s’han anotat les tires del Solà. Unes tires de vinya devien haver singularitzat el lloc.
Obagues, les
La pronunciació prefereix Aubagues, encara que els documents alternin Obaga, Albaga i Aubaga,
sempre en singular. És un territori bastant extens, delimitat al nord pel riuet del Teix i, a migdia, pels
cingles de Montsant, que són els que l’ombregen. No hem trobat cap document que en parli com si
fos una partida de terra. Pel veïnatge del riuet del Teix, hi ha conreus d’avellaners, vinyes, ametllers
i alguns hortets. La documentació parla, a més, del mallol i la devesa. Pel cantó de Montsant, hi
ha bosc de diverses menes de pins, corniguers i algunes alzines. Algun fragment de les Obagues
es particularitza amb algun especificatiu: l’Obaga del Casanoves, del Diu, de Fontalba, del “Jaio”
Rafel, del Llurba, del Pepo, de Sant Antoni, de Santa Magdalena, del Teclet, etc. Genera, pàg. 144,
informa que s’hi van descobrir urnes cineràries, testimoniatge d’una necròpolis d’incineració i restes
d’indústries lítiques. La zona d’interès arqueològic de per allà al corral del “Jaio” Rafel i el del Belart,
vora el camí d’Albarca a Santa Magdalena, amb uns materials procedents de l’edat del bronze o de la
primera edat del ferro, va ésser descoberta i explorada per Salvador Vilaseca, el 1945, i ressenyada:
“El campo de urnas de les Obagues del Montsant”, in Archivo Español de Arqueología, XX, 1947,
pàg. 28-45. Amb els Obacs es designa un altre sector de terme.
‑”en lo lloch vulgarment dit Obaga” (Estella 1881, pàg. 21, referint-se a una concessió de la reina
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Sança d’Aragó, del 4 dels idus d’agost de 1244); “a la Obagua” i “a la Obaga” (MN 1398); “la vinya de
la Obagua” (Val. 1457, 2v); “lo malol de la Obaga” (Val. 1474, 1r); “la vinya de la Albaga que afronte

Una família del carrer del Balç, amb quatre dels combregants de 1781, corresponia a aquest llinatge; més Maria Teresa, anotada al domicili d’una Perpinyà. Segons Toldrà 1990, pàg. 55, el 1854 dues
famílies duien aquest cognom. El 1935, només hi ha constància d’un propietari (Toldrà 1994, pàg.
15). Josep havia estat xocolater. No tenim elements per a interpretar la nota de Deutes 1847 que diu
“Fran[cis]co Toldra (a) Frarona povilla Odena”.

ab los pobils d·en Mateu Blanc als Novals” (Val. sd/b, 5v); “la vinya de la Hobagua” (Val. sd/d, 1r);
“l·ort de l·Aubagua” (ibídem, 9r); “vineam meam de la Obaga [...] cum lo camj qui va a St. Antonj [...]
cun lo cami qui va al coll del Prat” (MN 1585); “la devesa de la Aubaga esta molt talada” (Consells
1624, 2.2.1625); “la Obaga [...] ab lo cami veynal que va al corralt de Batista Domenech [...] ab lo cami
que va a Santa Magdalena” (MN 1682); “de la Obaga [...] ab la carrerada de Fontalba” (MN 1711).
Obagues, el cingle de les
Correspon a Montsant i és el que priva que el sol entri en aquell sector. Va des de la Devesa
d’Albarca fins al coll del Prat.
Obaguetes, les
A les Obagues, és una zona particularitzada, no gaire gran, per allà a la vora del barranc de Fontalba.
Obrador, de l’
‑“Pere Amjgo del Obrador” (Val. 1577, 6r); “Petro Amigo del Obrador” (MN 1585); “Petrus Amigo
dit del Obrador” (Capb. 1589); “Petro Amigo dicto del Obrador” (MN 1615).
Obrer
“Jaume Obrer” (Bapt. 1706, any 1709).
Ni el DCVB ni Francesc de Borja Moll a Els llinatges catalans, ni cap altra de les obres consultades, no inventarien aquest llinatge del qual també hi ha constància a Poboleda, al segle xviii, i a
Cornudella, al xix.
Obrera, l’
‑”la vinya de na Hobrera als amelles amarguants” (Val. sd/c 8v); “lo troç de la Obrera” (Val. 1474,
9v); “lo malol y terra quampa a la Hobrera” (Val. 1535, 63v); “la vinya de la Obrera” (Val. 1563, 30v);
“la vinya a la Obrera” (Val. 1583, 24v); “lo mallol [...] a la Obrera” (Val. 1611, 84r).

Òdena, el mas de l’, i la punta de l’Òdena
La pronunciació tendeix a Òdina, tal com exemplifica el document de més amunt, de 1711. És un
altre nom del mas del Panto, també conegut per mas del Solanes.
Oliana
“Holiana” (MN 1286); “P. Oliana” (MN 1304).
Oliana, la cova de n’, i la font, i la sort de n’Oliana
‑”la quova de n·Oljana” (Val. 1457, 6v); “la sort de n·Oliana” (Val. 1474, 11r); “lo tros a la font de
na Olyana a la Garyga” (Val. 1529, 19v); “la cova de la Gariga qu·es diu de n·Oliana” (Val. sd/b, 12v);
“la cova de n·Oljana” (Val. 1563, 25v); “lo trosset de la Font de n·Oljana” (ibídem, 29r); “a la font de
n·Oliana” (Val. 1597, 13v); “la cova a la font de n·Oliana” (Val. 1611, 76r).
Fa l’efecte que amb aquest nom es designava un fragment de territori que es devia considerar una
partida de terra.
Oliva
“Marc Oliva Peiri” (Bapt. 1706, any 1740).
Un cognom que no hem trobat enlloc més.
Oliver
Padró 1975 anota una sola vegada Olive. El document en qüestió desconeix els accents, però suposem que deu voler representar una paraula aguda.
“Bernardus Oliver” (MN 1398); “Fran[ces]ch Oliver” (Consells 1624, 22.7.1625 i 11.11.1629).

Malgrat que el cognom —en la seva forma masculina— no s’hagi fet documentalment present fins
al cap de més de tres segles que el nom de lloc, aquest topònim es devia formar per feminització del
llinatge, la presència del qual per aquesta zona s’il·lustra a l’entrada anterior. La primera anotació de
més amunt utilitza l’article personal de distinció, un altre argument —encara que no concloent— a
favor d’aquesta hipòtesi.
Òdena
‑“Anton Odena” (ComPas. xvii i Comptes 1755, any 1758); “Marian Odina” (MN 1711); “Antonio
Odena labrador” (Escrip. xviii, notari Salvador Alba, Montblanc, 12.3.1793); “Anto Odena (a) Coix”
(Deutes 1847).

Oliver Gros, l’
Vegeu Gros, l’O.
Olivers d’en Pinyol, los
Vegeu *Pinyol, los O. d’en.
Olivet
Només se l’ha vist una vegada, a Padró 1975.

273

274

Onomàstica del terme municipal d’Ulldemolins

Onomàstica del terme municipal d’Ulldemolins

Olla
‑“la viuda Olla” (Val. 1611, 138r); “Pere Olla” (Consells 1624, 22.7.1625 i 11.11.1629); “Isabet Olla”
i “Isidro Olla” (ComPas. xvii, any 1652).

Olletes, el camí de les
Arrenca del d’Albarca, quan passa per les Pedrenyeres.
‑”les Pedrenyeres davall lo camj de les Oletes” (Val. sd/b, 9v); “las Pedreñeras [...] por poniente con
el camino de las Olletas” (Escrip. xviii, notari Salvador Alba, Montblanc, 2.5.1790).

Olla, l’
Era una destil·leria d’aiguardent les runes de la qual es poden veure a la vora dreta —tocant al
tàlveg— del barranc dels Torrents, que a partir d’allí canvia de nom. El 1820, Francisco Domingo i
la seva família, en total cinc persones, vivien a l’Olla, segons ComPas. xvii. El Nomenclátor de la

provincia de Tarragona, de 1860, diu que a l’Olla —que era un edifici d’un pis, a dos-cents metres
de la vila— hi havia un “molino aceitero”. Com tantes altres olles que hi havia hagut al país, va
desaparèixer a causa sobretot de la presència de l’oïdi (la cendrosa, segons la denominació popular),
una malaltia de la vinya —generalitzada per tot el país— que —sense matar els ceps— malmetia els
raïms, a mitjan segle xix. No va ésser fins cap a 1860, quan ja s’havien arrencat moltes vinyes i el
comerç de l’aiguardent estava en crisi, que es va trobar que amb sofre es podia combatre la plaga.
Per alguna informació més a l’entorn de l’aiguardent es pot veure la Introducció.
Olla, el barranc de l’
El barranc comença per allà a les Sarroges del Fererona, baixa pels Torrents i els Arboçars i
s’ajunta al riu de Prades, a la Palanca. Fa dos braços paral·lels al llarg d’un recorregut de ben bé un
quilòmetre. És raonable de pensar que la partida dels Torrents li deu el nom.
Oller
Raimundo Oller figura com venedor d’una peça de terra en un document de 1332 (Estella 1881, pàg. 22).
Oller, la sort de n’, i la vinya, i l’hort de n’Oller
‑”L·ort de n·Oler al camj de les Planetes” (Val. 1529, 2v); “partita nominata l·ort de n·Oller affrontatum [...] cum via qua itur a les Planetes et cum rivo de Monsant” (Capb. 1558); “La vjnya de n·Oler
y terra campa” (Val. 1577, 5v); “la sor de n·Oller [...] a meridie cum rivo de Monsant” (MN 1615).
Olletes, les
Es podria pensar que el nom el devia originar la presència de la cadolla (clot obert per l’aigua
en una roca, la forma del qual clot fa pensar en la d’una olla) que és, realment, una olla de grans
dimensions. Fa tanmateix contrasentit que el nom s’utilitzi en forma diminutiva i en plural. La deu
encertar Lladonosa, pàg. 21, creient que li pot provenir d’haver trobat “fragments de ferralles [...] i
padellassos d’olles que de molt temps han estat coneguts pels veïns d’Ulldemolins”, a un quilòmetre
d’on es van descobrir enterraments per incineració en un camp d’urnes. Amb el nom es coneix una
partida de terra a l’extrem sud dels Clots, confrontant també amb les Pedrenyeres i les Planetes. La
documentació es refereix precisament a aquesta partida.
‑”vocata les Oletes” (MN 1398); “l·ort de la Holeta” (Val. 1465, 2r); “la vinya de les Holetes” (Val.
sd/b, 4r); “lo tros de les Oletes ort y terra campa” (Val. 1529, 1v); “dicta les Olletes confrontat cum
vicho de Fontalba” (MN 1530); “a les Olletes” i “lo tros de les Holetes” (Val. 1563, 2r i 12v).

Olletes, la cadolla de les
És al riuet del Teix, a continuació d’allà on se li ha reunit el barranc de Fontalba, en el qual hi ha
una altra cadolla. Com que és prop de la vila, la gent s’hi anava a banyar. A l’hivern, s’hi formen
grans candeles de glaç. Per tots dos costats de la cadolla, baixen uns canalons d’aigua per a regar
dos hortets que hi ha sota.
Olletes, la planeta de les
“la planeta de les Olletes” (Val. 1563, 38r).
No se’n parla.
Olvella
“Thomàs Olvella” (Fog. 1496).
Oro
‑”Joan Oró” (Fog. 1496 i Val. sd/b, 34r); “n·Oro moljner” (Val. sd/c, 24r i Val. sd/d, 18v); “Iohanes
Oro” (MN 1500); “Juan Horo de Ulldemolins” (Estella 1881, pàg. 25, any 1520).
Tant Fog. 1496 com el mateix manuscrit publicat el 1991 per la Fundació Salvador Vives i Casajuana com a corresponent a 1497, van afegir l’accent perquè la paraula fos aguda. Tanmateix, com es
veu a l’entrada següent, almenys actualment, la gent de la vila la considera plana.
Oro, el racó de l’, i la cova de l’Oro
Tant el racó com la cova s’anomenen poc, cosa que no ha permès de fer gaires comprovacions
fonètiques; les que hem fet han donat la paraula paroxítona. A la frontera entre el terme de la Morera
de Montsant i el de la Vilella, s’havia parlat del grau també de n’Oro, segons un document de mitjan
segle xviii (Eugeni Perea, La Morera, núm. 608), que tampoc no fa ús d’accents. Que vagi sense
accent és una possibilitat no recollida per Francesc de Borja Moll. Consultats a Juncosa el Joanet
de ca l’Alfonso (nat el 1915) i Josep M. Molins, de ca l’Estimat (nat el 1916), que passen per bons
coneixedors del sector del Colom, no saben res ni del racó ni de la cova. Comenten que a Granyena,
a Llardecans i al Soleràs hi ha el llinatge Oró (paraula aguda). El racó s’obre vora el camí de Lleida
i a ponent seu, continuat per un barranc que, després de reunir-se amb el del Purgatori —i ja en el
terme de Juncosa—, es coneix per barranc del Colom, afluent del riu de Set. La cova és una de les
moltes que hi ha a les Garrigues. Se’n parla poc; molta gent no en sap res.
Oro, puntes de l’
‑”Les monges de Bon repos cedeixen á Juan Vedrier una propietat de serra nomenada del oro
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situada en la muntaña de Montsant y cuyas confrontaciones son [...] et vadit de puntes del oro ad
fontem” (Estella 1881, pàg. 22, any 1567).

Ortals
Vegeu Hortals.

Pagès, el barranc del, i el corral, la cova, la punta, i l’era del Pagès
El barranc també es coneix per barranc de les Comes. L’antic corral de bestiar és a les Solanes.
La carretera de Vilanova de Prades li passa per la banda de sota, a tocar, abans de traspassar la
colladeta que mira cap al mas de Ponç. La cova, a les Garrigues, cap al Bou; és una balma amb un
compartiment per a dormidor de persones i un per als animals. La punta és mesurada en 741 m, a
les Solanes, un pujolet que hi ha entre la carretera i el riu de Vilanova, en terreny de pissarres, amb
bosc de pins i ametllers, davant del corral. L’era és original per la construcció, que fa com un marge
circular, és al sector de les Comes conegut per les comes del Pagès.

Ortolà
Dues persones amb aquest cognom aporta Padró 1975.

Paladella, de
“G. de Paladella” (MN 1304).

La paraula ‘puntes’ s’ha resistit a deixar-se llegir bé. Hi deu haver alguna inexactitud en les dates,
perquè el convent de Bonrepòs va quedar extingit el 1473 i sembla que no és possible que quasi cent
anys més tard encara fes cessions de territori.

Ossó, lo molí de n’
‑”lo troç del molj de n·Oso” (Val. 1457, 6v); “lo moli de n·Osso que compra d·en Tolra” (Val. 1474,
13r); “in molendino dicto lo molj de n·Oso situm in [...] parte dicta lo riu de Monsant” (MN 1500).
“Otxo”, ca l’, i ca l’Antònia “Otxo”
La gènesi del renom té dues versions. Quan el van quintar, a Tarragona, li va correspondre el
número vuit; quan el funcionari corresponent va cridar “el otxo” perquè se li acostés, ell no en va
fer cas perquè —deia als companys que l’advertien— ell tenia el vuit i no pas l’”otxo”. L’altra versió
parla d’una obra de teatre —en castellà— en la qual els personatges anaven numerats i el que feia
d’”otxo” es devia distingir per alguna cosa. La primera d’aquestes dues cases és al carrer del Balç.
L’altra, al carrer de la Saltadora.
Pacaliu, cal, i cal Josep Pacaliu
Potser és una manera particularitzada de pronunciar Pacaniu, un llinatge conegut, segons el DCVB.
Tanmateix, considerem Pacaliu un renom. La casa és al carrer de les Eres. La que s’anomena en
segon lloc és al carrer Major.
Pagès
‑“Jaume Pages” (Llev. 1618, 45r i ComPas. xvii, any 1689); “Mariona Pages” (ComPas. xvii); “Antº
Vilalta (a) Pages” (Deutes 1847).
El 1781, només un combregant es deia així. Llopis, pàg. 150, afirma que el prenom, nom i renom
de l’última anotació precedent corresponien a Albarca.
Pagès, cal, i cal Pere Pagès
Tal com passa més d’una vegada, el cognom també s’utilitza per renom. La casa és al carrer de la
Saltadora. La consignada al segon lloc és al final del carrer del Sòl de la Vila. Davant seu, comença
l’Empedregat.

Es deu referir a un poblat que hi havia hagut antigament per allà a Montmany, al Vallès Oriental.
Palanca, la
És una passarel·la que permet de travessar el riu de Prades, just davant del molí del Pont. Ara és
d’obra, però havia estat de fusta i, quan ho era, estava subjectada amb una cadena per un sol cantó
perquè les rierades no se l’enduguessin ni la fessin malbé. Vegeu el Pont.
Palau
‑“Johannes Palau” (MN 1530); “Fransesch Palau” (Val. 1563, 54r i Val. 1577, 88v); “Joan Palau”
i “Francesch Palau” (Fog. 1553); “Francesch Palau” (MN 1615); “Grabiel Palau” (Consells 1624,
2.2.1625, 22.7.1625 i 11.11.1629).
Gabriel Palau va ésser nomenat segon procurador de la confraria del Roser, per a l’any 1630. Hem
sabut que, el 1917, Marcel·lí era coadjutor de la parròquia.
Pallaresa, la
‑”medietatem orti de la Payeresa” (MN 1304); “a la Palaresa” (MN 1398); “la margada daval la Paleresa” (Val. sd/a, 1r); “troç a la Paleresa davall Sent Antoni” (Val. sd/b, 37v); “lo troç de la Paleresa
afronte en lo qamj de Sant Antoni” (Val. 1535, 19r); “de la Palleresa” (Val. 1563, 16r); “la vinya de la
Palleresa” (Val. 1625, 233r); “pessa de terra dita la Pallaressa” (MN 1682).
Feminització de Pallarès, un cognom abundant a Cornudella a partir del segle xiv (i en altres llocs,
des d’èpoques anteriors). A Ulldemolins, no es veu que designés una persona sinó una terra tot i
que cap document no diu que correspongués a una partida. S’observa vacil·lació entre e i a com a
vocal de la segona síl·laba.
Pallaresa, los gorgs de na
‑“terre dictum los gorcs de na Pallaressa quatre bancalls sitos in termino de Ulldemolins in parte
dicta la Pallaresa” (MN 1615).
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Es pot suposar que els gorgs eren els que, al riuet del Teix, ara es coneixen per cadolles; o potser
al·ludien a les cadolles Fondes. Ho fa pensar que les terres de na Pallaresa fossin per allà a Sant
Antoni, que és entre unes cadolles i les altres.

Per les poques afrontacions que s’han pogut treure de les moltes anotacions d’aquesta coma, es
pot deduir que era per allà a les Pedrenyeres, a ponent del camí d’Albarca, fins on llavors es devia
considerar que arribava un extrem de les Comes. L’últim document supra afirma que amb el conjunt
nominatiu es designava una partida de terra.

Pallejà
Només una persona figura amb el nom de Pallejà a Padró 1975. El document que segueix ofereix
la primera vocal e en lloc de a a la primera síl·laba.

Pampa, la cova de
‑“una cova vocata de Pampa [...] afrontata cum via publica de la Granadella” (MN 1398); “la cova
de Pampa a la Gariga” (Val. sd/b, 14r).

“Pere Pelleja” (Consells 1624, 2.2.1625).
Queda clar que la cova era a les Garrigues, vora el camí de la Granadella.
Palleresa
Vegeu Pallaresa.
Pallers, la serra dels
‑”Bernardo Franch vendió un trozo de tierra en 25 Sep[tiembr]e 1359 [...] en el lugar llamado serra
dels Pallés en la cuadra de Fra Garáu” (Estella 1881, pàg. 22); “en una concòrdia de 23 de novembre
de 1363, consta que la serra dels Pallers i la cova del Boc s’haurien d’incloure dins la ‘quadra de
Fragerau’” (Lladonosa, pàg. 35).
Són les úniques notícies que se n’han trobat.
Pàmies
El 1799, Francesc figura com a comunitari de la parròquia. Quatre persones amb aquest cognom,
d’una família del carrer de la Saltadora, van complir el precepte pasqual, el 1781. El 1826, Josep estava taxat amb tres lliures, onze sous i un diner entre els propietaris forasters a la llibreta del cadastre
de la Mussara, amb indicació que era d’Ulldemolins. El 1854, hi havia quatre famílies amb aquest
cognom, segons Toldrà 1990, pàg. 55. El 1935 i 1946, hi ha constància de sis propietaris (Toldrà 1994,
pàg. 15 i 67). Segons la mateixa font (p. 65), Pàmies de cal Nebot figura al tercer lloc entre els quinze
principals contribuents de 1946. Josep era conegut per Roig, segons es veu més avall. Padró 1975
anota tres persones que el duen.
‑“Tomas Pamies” (ComPas. xvii); “José Pamies (a) Roig” (Escrip. xviii, notari José Ma. Gras y
Navarro, Reus, 15.9.1840); “Va. de Jose Pamies (a) Roitg” (Deutes 1847).
Pampa [de]
“Ponç de Pampa” (MN 1286); “Bernardo de Pampa” (MN 1398); “Bernardus Pampa” (MN 1422).
Pampa, la coma de
‑“in loco que vocat la coma de Pampa” (MN 1304); “alo de coma de Pampa” (Val. sd/c, 20r); “Lo
tros de coma de Pampa als avenchs” (Val. 1529, 29v); “lo tros de coma de Pampa ho del Spitalet”
(Val. 1583, 74r); “a Coma de Panpa” (Val. 1611, 90v); “partida dita de la coma de Pampa afronta a
sol ixent ab lo cami real que va Albarca [...] a tramontana ab lo cami que va a les Olletes” (MN 1682).

Panada, la pineda de la
“la pineda de la Panada y terra qampa afronte en lo qami de Jincosa” (Val. 1535, 17r).
“Panderillo”, cal, i cal “jaio”, i cal Marc “Panderillo”
És al carrer del Sòl de la Vila. El renom és format amb sufixació castellanitzant aplicada a “pandero”, l’instrument musical que acompanyava les majorales del Roser. Tanmateix, es diu que a
Ulldemolins aquest instrument es coneixia per ‘tamboret’. També es comenta que algun avi Llurba
va contraure matrimoni amb una noia aragonesa, del llinatge Martínez, una circumstància que podria
haver conduït a la creació del renom castellanitzant. Cal “Jaio Panderillo” és al carrer de la Carnisseria. El tercer nom que s’aporta és un altre nom de cal Bargalló, al carrer del Loreto.
Pantalons, els
És un bocí de terra que es diu que té la forma d’aquesta peça de roba. Però vés a saber si l’origen
del nom no és algun altre. És al NE dels clots del Duc.
Panto, cal
És al carrer de l’Hostal. Fa il·lusió al portador del renom que —tal com algú li va dir— sigui una
paraula hel·lènica. Tanmateix, no s’ha pogut constatar que sigui una reducció de Pantocràtor, ni se
sap que procedeixi del nom de fonts Pantaleó, no documentat a la vila. Es pot pensar que ve de
“pando”, amb ensordiment de la dental oclusiva. Si fos així, seria un valencianisme d’ascendència
mossàrab, equivalent a ‘camatort’, segons M. Sanchis Guarner, Aproximació de la història de la
llengua catalana, Barcelona 1992, pàg. 97. A Poboleda, documents d’entre 1807 i 1860 diuen que un
Simó era àlies Pando; allí mateix, hi ha cal “Pantaleon”.
Panto, el mas del, i la punta del Panto
Dit també de l’Òdena i del Solanes, que van ésser propietaris de l’indret abans que ho fos el Panto. El mas és a les Solanes a la vora i damunt de la carretera de Vilanova, al racó de la Coveta de
l’Heura, a cosa d’encara no dos quilòmetres d’allà on comença, partint de la de Lleida. La punta és a
la carena de la serra de la Llena, damunt del mas. És un dels punts més enlairats de la serra dintre el
terme. Últimament, s’hi ha construït un piló per vèrtex geodèsic. D’una punta del Panto entre les de
Fontalba i del Peret (Genera, pàg. 142) no se’n parla; que als arqueòlegs els haguessin donat aquest
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nom no hauria de fer estrany perquè el Panto té terra en diversos llocs i potser també per allí; però
l’única punta que rep pròpiament aquest nom és la de la serra de la Llena.
Parades, el camí de les
El camí que condueix a les Parades arrenca de l’oliver Gros.
‑“cum via pu[bli]ca de les Parades” (MN 1500); “el cami de les Parades: la sort de la Borga [...]
afronte al cami de les Parades” (Val. 1583, 18v); “cum itinere dicto de las Paradas” (Escrip. xviii,
notari Francisco Meyá et Lloses, Cornudella, 9.11.1749).
Parades, les
Són terres situades a l’OSO i a proximitat de la vila, entre el collet de l’Arçons i la pista de les
ermites. És una fondalada de feixes bastant grans amb diversitat de cultius.
‑“les Parades” (Val. 1457, 5v); “la vinya de les Parades” (Val. sd/b, 5v); “in parte de les Parades
afrontat cum via pu[bli]ca de les Terrades” (MN 1500); “nominata les Parades devall les Terrades”
(MN 1530); “lo tros de les Parades afronte ab lo cami de les Planetes” (Val. 1583, 7r); “dicta les
Parades affrontat a solis ortu cum via qua itur Sta. Magdalena” (MN 1615).
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Pardella
“Margarida Pardella” (ComPas. xvii, any 1652); “Catarina Pardella viuda” (ibídem, any 1688).
Parent, cal
És al carrer del Balç. Hi ha un hort que s’anomena amb el mateix específic.
Parral, el collet del
Pren el nom del barranc que, al sud del collet, s’encamina cap al dels Pèlecs. És a la carena de la
serra de les Obagues, a 1.021 m d’altura, a la frontera amb el terme de la Morera, entre dues puntes:
una a llevant, de 1.091 m d’altura, la més alta de la capçada i tanmateix innominada; i una altra, a
sol ponent, a 1.056,5 m.
Parres, les
“lo tros a les Pares” (Val. 1618, 237v).
Potser havia estat el nom d’una partida de terra, tot i que no es pot assegurar.

Parades, lo carreró de les
“confrontat [...] cum lo carrero que pase pel mig de les Parades” (MN 1530).

pas
Vegeu Barretes, Boronat, Boter, Bou, Egua, Llop, *Nostra Senyora, *Planes, Post, *Quadrells, Rabassa, *Sant Antoni, *Santa Maria, Seguers, *Segur, *Verge Maria.

L’apel·latiu “carreró”, que ara no s’utilitza, era equivalent a “camí estret”, potser amb el significat
de ‘drecera’.

Pas de carro del Bou
Vegeu Bou.

Paraire, del, i lo
‑“los areus del perayre” (Val. 1457, 48v); “Domenech dit lo Peraire” (Val. 1611, 74r); “Francesch
Domenech dit del Peraire” (MN 1615).

Pas d’en Boronat, el camí del
Vegeu Boronat, el pas d’en.

L’anotació de 1457 es referia a l’ofici, i no sembla que la paraula hi fos usada per renom.

Pasano
Se l’ha trobat, una sola vegada, a Padró 1975.

Paraires, la caseta dels
‑”la caseta dels perayres afronte [...] ab lo cami del molí de Baix [...] ab la sequia que va la aygua
al moli de Baix” (MN 1682).

Pasqual
‑”Berenguer Pasqual” (MN 1286); “Jacobi Pascual” i “En Pascual” (MN 1304); “Johan Pasqual” (Val.
1529, 37v i Fog. 1553); “uxor honors. Johannis Bonastre alias Pasqual” (Òbits 1528, any 1530); “Joan
Pasqual allies Bonastre” (Escrip. xvii, doc. del 14.9.1548); “Hieronimo Pasqual agricultoris” (ibídem,

Estella 1881, pàg. 17, explica que, al segle xiii, els Comes, procedents de Valls, van posar una
espècie de fàbrica de teixits de llana i que, al segle xvii, hi havia a la vila nou cases de fabricants
que feien mantes, etc., amb un total de vuitanta telers. Que la indústria dedicada a la preparació de
la llana existia al segle xv queda testimoniat a l’entrada següent.

doc. any 1571); “Catharina Pasquala” (ComPas. xvii, any 1688); “Ffran[cis]ca Pascual Odena” (Bapt.
1706, any 1737); “Pedro Berart y Pedro Jph. Berart llamados Pasqual” (Escrip. xviii, notari Salvador
Alba Molins, Ulldemolins, 29.11.1768); “Pere Berart dit Pascual” (ComPas. xvii, any 1783); “Pablo
Balart (a) Pascual” (Deutes 1847).

Parairia, la
“lo pobil d·en Catala per los areus de la perayria” (Val. 1457, 48v).

Segons es veu, Pasqual havia estat cognom i renom de diversos Berart i també de Joan Bonastre.
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Pasqual, el toll del, i la font del Pasqual
El toll és al riu de Prades, quan passa per les “Vegues”. Per aquell veïnatge també hi ha el toll del Maleneta
i el del Sastre. La font és al vessant esquerre d’aquell mateix riu, a poca distància del toll del Maleneta, riu
amunt, sota les Marradelles, per on baixa un camí procedent dels Seglarets. L’aigua s’aprofita en un hort.
Pasqual, lo mas d’en, i los noguers d’en Pasqual
‑”la costa als Noges d·en Pasqual afronten en lo rju” (Val. sd/a, 16r); “la costa als Nogues d·en
Pasqual affte ab lo rju” (Val. 1577, 27r); “in termino de la Pobla de Cervols in partita dicta lo mas
d·en Pasqual” (MN 1711).
Els noguers devien ésser uns arbres singulars i devien constituir un lloc d’anomenada. Segons
Llopis, pàg. 153, a la segona meitat del segle passat, a Albarca —sense que es pugui saber en quin
sector d’aquell terme— es coneixia un mas amb el mateix nom.
Passa-serres, lo
‑”Fra[ncis]co Monlleó dit lo Pasaserras” (Escrip. xviii, notari Francisco Pellicer, Porrera, 26.9.1826);
“Fran[cis]co Monlleo (a) Paserras [sens dubte per reducció involuntària de Passa-serres]
(Deutes 1847).
Passatge
Vegeu Font Vella.
Pastera, el racó de la
És obert al vessant dret del riu de Montsant. Se’l troba una mica riu avall després de les cadolles
Fondes. A la part alta, té diversos braços que es formen per allà a les puntes Planes. Hi ha un parell
de balmes. Una d’elles —bastant gran— havia servit de corral de bestiar. A l’altra, més exigua, hi ha
un clot i es diu que els moros el feien servir per pastar-hi pa. Això és la justificació popular del nom.
Pastera, la font del Racó de la
Vegeu Racó de la P.
Pastor, cal
És al carrer de la Costa. ComPas. xvii, any 1652, anota “Alena pastora”, sense que hàgim pogut
endevinar si corresponia a l’ofici o a un renom. Deutes 1847 qualifica de “Pastó” José Segriá (a) Biló,
i ho fa per diferenciar-lo d’un contribuent homònim que va distingit per “Llarch”.
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pati
Vegeu Arçons, *Beneficiat, *Font, Rata, *Sant Joan.
Patiron
“Fransesch Queral Patiron” (Comptes 1755, fulls que podrien ésser del segle xix).
La o fa de mal llegir; segons com, sembla una e.
Patxonc, cal
És al carrer del Balç. La pronunciació es limita a ‘patxon’, però entenem que deu correspondre a patxonc,
equivalent a ‘patut’, o sigui ‘feixuc, mancat d’agilitat i de gràcia en els moviments’, segons el DCVB.
Pau
Vegeu Belart, Bover, Cabra, Cobrador, Ermità, Sac, Vallet.
Pauet
Vegeu Bovera.
Pauet
“Va. Fran[cis]co Freixes (a) Pauet” (Deutes, 1847).
Pauet, cal
Al bocí de carrer —sense nom— que comunica la plaça Nova amb el carrer Major. També es coneix
per ca la Maria Covera.
Paula, ca la
Un dels nostres comunicants recorda aquest nom sense poder concretar on havia estat la casa
que designava.
Paulet, cal
Quant a la localització de la casa, passa el mateix que s’ha comentat a l’entrada anterior. El nom
deu estar format per masculinització diminutiva de Paula.
Paupí
“Pablo Borras (a) Paupi” (Deutes 1847).
El mateix renom hem vist a la Morera, a mitjan segle passat, segons Perea, pàg. 154.

Pataco, cal Jaume, i cal “Mílio” Pataco
La primera és al carrer de la Saltadora. L’altra, al carrer de la Carnisseria; sovint es parla només
de cal “Mílio”, i n’hi ha prou.

Paupí, cal
És al carrer de la Creu.

Pataquet, cal Jaume
És al carrer de Santa Magdalena.

pedra
Vegeu *Àguila.
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Pedrenyera de la llàntia
Vegeu *Llàntia, la P. de la.
Pedrenyeres, el collet de les
“al collet de les Pedrenyeres [...] cum via publica qua itur Albarca” (MN 1585).
Del collet només en parla un dels documents examinats. Tampoc no seria d’estranyar que es referís
al tossal Gros, és a dir, als Pigrossos, prenent l’apel·latiu per designador d’una elevació i no d’una
depressió.
Pedrenyeres, les
Territori amb un predomini de sílex (pedrenyera); pertot es troben eines prehistòriques d’aquest
material, cosa que fa pensar en un “taller” extens dedicat a arrencar pedra i desbastar-la per a la
confecció d’utensilis. Salvador Vilaseca, “La extracción y preparación del sílex de las estaciones talleres del Priorato”, a Homenaje al abate Henri Breuil, II, pàg. 433-434, Barcelona, 1965, parla d’haver-hi
trobat peces treballades i diu que podia haver estat un centre proveïdor de matèria primera a altres
tallers. La partida és a la sortida de la vila pel camí d’Albarca, que la travessa, i confronta amb la
Comella, les Comes i els Clots. Antigament, tot hi era vinya; ara hi ha avellaners i ametllers. De la
“Pedreñereta”, que inscriu Amill. 1862, 24, no hem vist cap altra anotació.
‑”Pedrenyera ab les parades [...] cum via publica de les Parades” (MN 1398); “la Pedreyera de
la lantia” (Val. 1457, 3r); “les Pedrenyeres davall lo cami de les Oletes”, “lo troç de la Pedrenyera
davall lo camj de Sent Anthonj” i “lo troç de la Pedrenyera que fa sens a Sentana afronte al camj de
Prades” (Val. sd/b, 9v, 12v i 34v); “les Pedrenyeres benefici mayoris beate Anne Ecclesiam Occuli
Molendinos” (MN 1530); “lo troç de la Pedrenyera al qamj de la Suqarada” (Val. 1535, 19r); “les
Pedrenyeres confrontatum cum via publica qua itur a Cornudella” (Capb. 1558); “la Pedrenyera [...]
ab lo cami de Sant Antoni” (Val. 1597, 2r); “partida de las Pedreñeras” (Escrip. xviii, notari Salvador
Alba, Montblanc, 2.5.1790).
Pedrera, la
“la Pedrera” (Val. 1535, 71r).
Pedreres, les
És una manera —no tan adequada— de designar les Guixeres.
pedrís Aragonès, lo
Vegeu *Aragonès.
Pedrisses, les
Terres situades entre els Obacs i el riu de Prades, davant dels Solans i de l’Albereda del Petit, que
queden a l’altre costat del riu. Les Pedrisses són a l’esquerra del corrent, aigües avall dels Arenals. Que
les Pedrisses fossin pròximes al coll del Prat (document de 1519), no és pas com se n’interpreta ara la
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localització. Més aviat pensem que el substantiu en femení no designava el mateix lloc que els Pedrissos
de vora el camí de Sant Bartomeu (document de 1422, de l’entrada següent). Les tres últimes anotacions
deuen voler aportar el mateix nom, però l’escrivà maldestre —segurament estranger— no se’n va sortir.
‑”per lo comelar del çeger de les Pedriçes entreo en la sera” (Val. 1465, 35r); “de les Pedrjces” (Val.
1474, 15r); “Lo pinar del col del Prat confronte ab en Johan Angles y ab la Predyca” (Val. 1529, 9r);
“l·ort y terra quampa al moli de la Vila fins a la Pedrjca” (Val. 1535, 10v); “Paradiza”, “Paradice” i
“Pedrizas” (Amill. 1862, 24, 39 i 160).
Pedrissos, els
‑”als Pedricos afrontatum [...] cum via qua itur a Sent Bertholomeu” (MN 1422); “la sort del sola
dels Pedrjços” (Val. 1465, 16v i Val. 1474, 13r).
Vegeu comentari a l’entrada anterior.
“Pedro”, cal
Segurament que el renom és procedent de “Pedro” Llorenç, anotat en el segle xvi. La casa és
carrer del Sòl de la Vila.
“Pedro”, la font del
És abundosa; se n’aprofita l’aigua en unes feixes d’hort. És a les Obagues, a poca distància a ponent de la cruïlla de les pistes de les ermites.
Pedrol
Quan el cognom, tan antic a Ulldemolins, es deixa de trobar a la documentació, és quan hi comencen a aparèixer la costa i la cova d’en Pedrol. El 1741, Antoni era rector de l’església parroquial, i el
1876 ho era Sebastià. El llinatge reapareix a Padró 1975, transformat a Padrol, corresponent a una
sola persona.
‑“Joan Pedrol” (MN 1286); “Pedrol” (MN 1398); “Testes huius rei sunt Jacobus Pedrol” (any 1407, testimoni del pagament d’un censal, La col·lecció de pergamins de
l’Aleixar (segles xiii al xv), pàg. 210); “Petrus Pedrol” (MN 1448); “lo pobil d·en Pedrol”
(Val. 1457, 52v).
Pedrol, la costa d’en
‑”Lo tros la costa d·en Predrol” [sic] (Val. 1529, 24v); “la Costa d·en Pedrol” (Val. 1563, 16v); “a la
costa d·en Pedrol” (Val. 1577, 15v i Val. 1583, 14v).
Ha d’ésser el mateix indret que ara es coneix per la costeta d’en Pedrol, anotat a l’entrada que
segueix. En tots dos casos, devia designar un fragment particularitzat de la Costa.
Pedrol, la costeta d’en
La Costeta (que els documents anomenen la Costa, vegeu l’entrada anterior) d’en Pedrol és l’únic
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fragment de la Costa que encara s’anomena. És a la vora dreta del riu de Prades, entre la Palanca i
la mina del Pont, per allí al Fangar; la travessa el camí de Lleida que, per allí, encara conserva algun
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Peirot
“Pere Ferrer o Peyrot” (Val. 1563, 58r).

bocí de l’empedrat.
Pedrol, la cova d’en
“per la cova d·en Pedrol” (Val. 1474, 40v).
Com que la tributació devia afectar la terra de l’entorn de la cova, el nom devia correspondre a un
rodal equivalent a una partida de terme.
Peijó, cal
Alguna vegada, el mateix comunicant tendia a pronunciar Pixó. El renom deu procedir de Juncosa,
on hem sentit la paraula pronunciada amb fricativa sorda i amb timbre obert de la o. La fricativa es
devia sonoritzar i el timbre de la o es devia tancar quan el renom va arribar a Ulldemolins. Peixo,
sense accent, perquè és tret d’un document de 1558, consta com cognom a Torroja (Noms actuals i
pretèrits del poble i terme de Torroja del Priorat, pàg. 160). La casa també es coneix per ca la Luneta,
per cal Josep “Dolores” i per cal Perejoan, al carrer Baix de la Vila.
Peiró
“Peiró Josep Bapt.” (Bapt. 1706, any 1707).

Peixera
Vegeu *Anglès, *Feixes, *Molí d’en Vaquer.
Peixera, lo tros de la
‑”lo troç de la Peyxera” (Val. 1465, 2r); “lo tros de la Pejxera affte ab lo cami de Sant Antoni” (Val.
1577, 1v i Val. 1583, 2v).
Es pot pensar que es tracta de la peixera del molí de l’Espasa, o de la Vila, que era el que quedava
més prop del camí de Sant Antoni que anomenen els últims documents anotats més amunt.
Pelat, cal Pere
És al carrer del Loreto.
Pelat, l’hort d’en
“devall l·ort d·en Palat” (Val. 1563, 44v).
Pelegrí
“Josepa Antonia Pelegri y Dalmau” (Bapt. 1706, any 1707).

Aquest cognom i el nom de l’entrada següent, encara que coincidents, no estan interrelacionats.
Peiró, el
‑”la sort del Peyro” (Val. 1535, 30v); “1652. Abril 15. [...] cuant foren al Peiró [el rector] pujà a
cavall” (Estella 1881, pàg. 78); “altre tros de terra dit lo tros del Payro cami del pont [...] a ponent ab
lo mateix cami del pont” (MN 1682).
És el sector que avui es coneix pel Piró. Tocant al cementiri, vora el camí de Lleida, hi havia hagut
una creu de terme. Encara n’és visible el basament, d’uns tres pams d’altura, amb un bocinet de fust,
de pedra, d’un pam de costat i d’un pam d’alçària a la part més alta, a una cinquantena escassa de
metres sota la carretera de Lleida. Va ésser arrencada durant aldarulls arran de la proclamació de la
II República espanyola. Llavors, la van llençar a l’antic fossar i s’hi va estar fins que va servir de reble
(sense el fust, que encara jeu —com si fos un llindar— a l’entrada d’aquell fossar) per als fonaments
de l’abadia nova. Fa uns quants anys, quan es va suprimir el forn adossat a l’església, es va remenar
terra i la creu va reaparèixer, fragmentada d’una manera que se la va poder reconstruir. Ara ocupa
un altar lateral de l’església. Porta esculpida la Mare de Déu amb el Jesuset al braç. Té una gran
presència. Duu gravades les lletres FR - NE, que podrien correspondre a Francesc Nebot, o potser
Franci Nebot, que hem vist en un fogatge de 1496. Si aquesta creu recuperada fos de construcció
més tardana, en podria haver substituït una d’anterior, atès que del Peiró ja se’n parlava el 1535. En
aquest cas, la creu que —traslladada— ha arribat fins avui es podia haver instal·lat damunt d’aquest
mateix peiró, que devia haver quedat buit en alguna època anterior.

Pelegrí, cal
És al carrer del Balç. Sovint se sent pronunciat Peligrí.
Pelicana, la punta de la
El nom no s’ha trobat en cap dels manuscrits consultats. D’entre les líquides l-r que, sovint, fonèticament, una es veu substituïda per l’altra, optem per la l atès que el nom podria tenir l’origen en
unes plantes conegudes per pelicanes, freqüents pels erms mediterranis, però que és desconeguda
de la gent consultada a Ulldemolins. La punta és al terme de la Morera, al SO de la punta del Peret,
al serrat que separa l’aiguavessant del barranc dels Pèlecs del del barranc del Parral. L’anoten Guia,
pàg. 727, i Perea, núm. 649, que escriuen “Pericana”. També Mapa, que escriu “Peligana” i afirma
que té una altura de 1 070 m. Lladonosa, 60, parla de la “punta Pelicana” —amb simple juxtaposició de genèric i específic— com a límit del rodal de Santa Magdalena, reclamat per Escaladei,
referint-se a l’any 1587.
“Pelleco”, cal
Hi ha record del nom, però no d’on era la casa. El so de l’última síl·laba potser corresponia a la
forma habitual de realitzar la j —gutural— castellana abans que la gent tendís —com tendeix ara— a
esforçar-se per pronunciar-la igual que els castellans. En aquest cas, hauria estat un castellanisme
equivalent a bot de pell per a contenir vi i, metafòricament, designant algú que es distingia utilitzantlo més sovint que els altres.
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Pellicer
“Petrum Pelicer” (MN 1422).

Perdiu, la cova de la
“lo mas de la Gariga e totes les teres ab la cova de la Perdiu” (Val. sd/b, 41v).

Pellota, cal
És al carrer del Balç. Potser el renom ve d’haver-se dedicat al comerç amb pells d’algun animal.

L’apel·latiu “cova” és tractat com si fos un nom comú, “una cova”, en el document de 1563 anotat
a l’entrada anterior, mentre que en aquest altre es presenta formant agrupament amb l’especificatiu
“Perdiu”; el conjunt devia designar el mateix rodal que també s’anomenava —i encara s’anomena—
amb exclusió de la paraula “cova”.

Pellota, l’era del
A la sortida del poble, a ponent del camí de Santa Magdalena.
Penella
Només hem vist el cognom citat per Toldrà 1990, 55, que diu que va existir més tard de 1854.
Penjats, el pla dels
Lladonosa, 22, el situa vora el camí de les Olletes, en un lloc en el qual hi havia hagut les forques,
al segle xvi. No hem trobat ningú que n’hagi sentit parlar. Tampoc no en parla cap dels documents
examinats. Podria ésser que l’autor indicat hagués rebut una informació imaginativa. L’única anotació que hem vist referent a execucions és la del 22.3.1627 (Consells 1624), que copiem: “lo Senyor
batle general vol penjar al barber aqui al tosalet de la Font Nova si·ls parejxerie be a tots que vesem
si li parlarem si li seria de bon servej que·l portas allondre per quant les dones van cada dia al riu a
sercar aiga y fer bugades”.
Pepa, cal Ventura de la
Un altre nom de cal Josep Antonieta, al carrer de la Saltadora.
“Pepito”
Vegeu Valències.

Perduda, la font
‑”1571. Enero 15. [...] que·l vestia [...] vinga fins als Pontarrons, a la plana del Forn del Vidre y a la
font Perduda” (Actes de sessions dels jurats. Estella 1881, pàg. 35).
El context fa comprendre que la font era al vessant esquerre de Fraguerau.
Pere
Vegeu Antonieta, Baia, Bessó, Eloi, *Ferrer, Mosso, Pagès, Pelat, Queralt, Sastre, Solanes.
Pere
Hi ha constància d’un propietari, el 1935 i 1946 (Toldrà 1994, 15 i 67). Padró 1975 anota tres
vegades aquest cognom.
“Juan Pere” (Consells 1624, 2.2.1625 i 22.7.1625).
Perebaia
Vegeu Baia.

Pepo, cal Jaume
És al pla de l’Església. El renom deu procedir de pseudomasculinització de Pepa. La presència del
prenom no vol dir que hi hagi —i de fet no hi ha— una altra casa homònima.

Pereblanc, cal, i cal Josep, i cal Rafel Pereblanc
L’aglutinació de prenom amb cognom ha generat un renom. Quan se li anteposa un altre nom
de baptisme, té l’aspecte d’un llinatge. La primera d’aquestes tres cases és al carrer Major. Alguna
vegada s’hi anteposa el prenom Josep i en resulta el nom de casa indicat al segon lloc. La indicada
al tercer lloc és al carrer de la Saltadora.

Perdiu, la
És una partida de les Garrigues, corresponent al terme de la Pobla de Cérvoles, transitada per
veïns d’Ulldemolins, que hi tenen terres. És entre el Bou, el coll de la Vinyassa i una partideta que
es coneix per Xauxa.

Perefort
“Mo Perefort botiguer” (ComPas. xvii, any 1688).

‑“en Vales de Cervja per la cova que son sogre age de na Comtessa damunt la Perdiu” (Val. 1457,
53r); “les teres de la massia e la Perdiu” (Val. sd/c, 76v); “per una cova a la Perdiu” i “lo tros de
la Perdiu” (Val. 1563, 69r, terratinents della la serra); “lo tros de la Perdiu” (Val. 1611, 146r); “tota
aquella Garriga dita la Perdiu que te [...] en lo terme de la Pobla de Servols” (MN 1711).

Pereixensa
“Tecla Pereixensa” (ComPas. xvii, any 1688).
Perejoan
“lo pobill Angles dit Pere Juan” (Llibre de la Confraria del Roser, any 1641).
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Perejoan, cal
És al carrer del Sòl de la Vila. També se li diu ca la Luneta, cal Josep “Dolores” i cal Peijó. Si mai
es parla d’una altra casa Perejoan al carrer del Loreto és perquè el Perejoan va viure a cal Pauet de
Bovera, que és en aquell carrer.

Perevinyes, cal, i cal Ramon, i ca la Maria Perevinyes
La primera d’aquestes tres cases és al carrer de la Saltadora; també se’n diu cal Pomereta. Les
altres són, respectivament, al carrer Major i al carrer del Loreto.

Perejoan, la font del
També se la coneix per la font del Mosset. És a les Obagues, sota la cadolla de Fontalba.
Perejosep, cal
Devia ésser un renom perquè no hem trobat que aquesta aglutinació s’hagi anotat mai entre els
llinatges. La casa és al carrer de la Saltadora. El Ramon Perejosep va comprar a l’Ajuntament la
font Nova, ara més coneguda per la font del “Rossito”. També la casa es coneix per cal “Rossito”.
Perelló
“Dr. Joan Perello” i “M[estr]e Joan Perello” (ComPas. xvii, any 1689).
Perera, la sort de la
“la sort de la Perera a les Marges” (Val. sd/a).
Pere-sastre, cal, i cal Josep Pere-sastre
Són al carrer Major i al carrer de les Eres, respectivament.
Peret
“Pedro Rogé (a) Peret” (Deutes 1847).

Perevinyes, el tancat del
És a l’extrem de ponent dels Clots, en el punt per on el camí de les Planetes travessa el riuet del Teix.
Pérez
Padró 1975 anota només una persona d’aquest llinatge.
Pericana
Vegeu Pelicana.
Perot
“Roigé dit Perot” (Escrip. xviii, notari Valentin Enriquez, Ulldemolins, 20.9.1782).
A Val. 1583, 25r, hem trobat “Perot de Reus”, però ja no se l’ha vist més.
Perot, cal
És al carrer del Balç.
Perpinyà
“Anton Perpinya” (ComPas. xvii).
S’ho deien set dels combregants de 1781, procedents d’una família del carrer Major.

Peret, cal
La casa és al carrer del Sòl de la Vila.
Peret, el grau del, i el portell, la font, i la punta del Peret
El grau és obert en el cingle de sota el portell del Peret. Per accedir-hi, cal ajudar-se enfilant-se
inicialment per un pi. El nostre comunicant ignora si aquell arbre que feia de falca encara hi és, o si
ha desaparegut. Franquejar aquest grau no era cosa fàcil. El portell és la depressió més oriental —tret
del baixest del Nebot, que encara ho és una mica més— de la capçada de Montsant —que és frontera
amb el terme de la Morera— abans d’arribar, per aquella banda, al terme d’Albarca: és mesurat en
992 m d’altura, entre la punta del Peret, a ponent, i la del Llurba, a llevant. La font és dintre el bosc
del peu de les Obagues, en amunt de la raconada de Fontalba. És abundosa; l’aigua s’arreplega en
una bassa de terra i se l’aprofitava en un hort. La punta, amb 1 042 m d’altura, és pròxima a la del
Llurba, i a ponent seu, al sector més oriental d’aquella capçada.
Perevinyes
També hem anotat el cognom Vinyes, sense aglutinació de Pere.
“Anto Llurba (a) Pere Viñes” (Deutes 1847).

Perramon
Josep Perramon s’ha vist a Toldrà 1990, pàg. 35, que l’indica com a mestre de cases en algun
moment de la segona meitat del segle xix. El 1935, hi havia dos propietaris amb aquest cognom i el
1946, tres (Toldrà 1994, pàg. 15 i 67). Padró 1975 inscriu nou persones d’aquest llinatge.
Pertegàs
Un sol habitant va inscrit amb aquest nom a Padró 1975.
Perxe, cal
Al carrer del Loreto, vora l’ermita. No és descartable que el renom sigui una supervivència del
que, inicialment, amb la contracció del, expressava un domicili, tal com s’anota a l’entrada següent.
Perxe, del
“Jaume Figueres dit Vicent del Perxe” (Escrip. xviii, notari Agustí Vendrell y Piñol, Cornudella,
25.1.1801).

291

292

Onomàstica del terme municipal d’Ulldemolins

Onomàstica del terme municipal d’Ulldemolins

Perxes, los
‑”1317. [...] las murallas [...] cogian las casas de los perches y volvian al castillo. Los perches en

nom. Hi puja el camí de les Voltetes. Diuen que n’hi ha un altre que permet d’anar-hi des de la cova
del Corb, però és poc conegut.

todos los siglos han sido siempre el lugar de riñas y paradas por las noches” (Estella 1881, pàg. 15).
Pescara
“Miquel Pescara” (ComPas. xvii).

Pica, la
‑“la mjtat de la Piqua” (MN 1398); “la vinya de la Pjca y terra campa afronte ab en Beso” (Val. sd/a,
16r); “la vinya de la Piqua” (Val. 1583, 69r); “la vinya de la Pica” (Val. 1611, 87r i Val. 1618, 169v).

Era un dels habitants del raval del Llorito, el 1781.
Pescater, el
Terres de les Garrigues, cap a la banda de sol ixent del pas de carro del Bou, en part —o potser
del tot— al terme de la Pobla. La gent de la vila hi transita perquè hi té propietats i considera que
és una partida de terra.
‑”lo Pesquater” (Val. 1457, 6r); “lo tros de la aracana y loque compra d·en Miro al Pescater” (Val.
sd/a, 35v); “lo troç dell Pesquater a la Gariga” (Val. sd/b, 14r); “lo tros del Pescater” (Val. 1563, 38r
i 69r); “al Pesquater adamunt camj tota la pessa” (Val. 1577, 31v).
Pescaters, el camí dels, i la punta dels Pescaters
Quan es parla del camí, és per referir-se al fragment de camí de Lleida que, dintre les Garrigues,
passa per les terres anotades a l’entrada anterior. De la punta, cap de les persones consultades no
n’ha pogut concretar res més que el nom. Deu ésser una elevació d’algun dels cingles del Pescater,
o potser una punta de la serra de la Llena que guaita damunt d’aquell territori.
Petit, cal
És al carrer Major.
Petit, l’albereda del, i la font del Petit
Aquesta albereda és a la vora dreta del riu de Prades, per allà als Solans i els Arenals. La font és
per allí mateix, cap al toll del “Galeno”.

No es pot assegurar que correspongués a les Piques que Llopis, pàg. 158, anota a Albarca, als
Obacs d’aquell terme, cap a la banda d’Ulldemolins; però aquesta correspondència es podria proposar com a hipòtesi. Devia designar una partida de terra.
Pigrossos, els
Aquest nom va sorgir d’una pronunciació laxa de Puig Gros, ja documentat al segle xiii. La transformació s’observa per primer cop en una anotació de 1597; la pluralització de la part adjectiva del
conjunt no es va produir fins més tard. El puig a què es referia el nom inicial és un de mesurat en
772,8 m d’altura, el més alt de tota la vall, al sud del camí de Prades. Sovint, el mateix tossal rep
el nom de coll[et] Blanc. La partida de terra és pròxima a la vila, cap al cantó de sol ixent, pels
encontorns del camí de Prades. La partida confronta amb els Torrents, les Sarroges, les Comes, les
Comelles i les Pedrenyeres. Vegeu també Puig Gros, per informació documental d’aquest nom.
‑“lo tros del Pigros” (Val. 1597, 35r); “o Pigros” (Val. 1611, 72r); “lo tros del Pug gros” i “lo Pigros”
(Val. 1618, 153r); “partida dita del Pigros” (MN 1682); “a la partida dels Pigrossos” (MN 1711).
Pigrossos, la font dels
És al Pigròs de l’Agna, a pocs minuts al nord del camí de Prades, al cap d’un quart d’haver sortit
de la vila. A la font del Puig Gros se n’aporta una notícia del segle xvi.

Petxina, el racó de la
“es passa per damunt del racó de la Petxina, obert al solc del riu Montsant” (Guia, 637, 4 h 40 m).

Pilar, la cova del
És bastant gran. Al seu centre, una marga rogenca ha resistit l’erosió i s’hi ha quedat com si fos un
pilar. Dintre la cova, hi ha un antic cup, construït en època de prosperitat vinícola. Mig amagada, és
a la vora esquerra del riu de Montsant, més avall del mas de Soleràs i, doncs, al terme de la Morera.
L’anotem perquè no figura a Perea. També se la coneix per la cova de la Columna.

No se’n parla. Potser corresponia al terme de Vilanova. Si era un renom, no corresponia a Ulldemolins.

Pilar del Grau
Vegeu Grau.

pi
Vegeu Carabasseta, el pi de la.

Piles
“P. Piles” (MN 1398).

Pi de la Carabasseta, el grau del
Situat a 1 019 m d’altura, permet de travessar la carena de Montsant, vora d’aquell pi que li dóna

Pilota, lo joc de la
‑”Juan Berart suplica se dignen rellevarlo de una pena li han posat de 10 sous sobre lo Joch de
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la Pilota” (Estella 1881, pàg. 57, 5.6.1616); “Joseph Domenech suplica si la vila li deixe enllosar lo
devant de sa casa tant com te lo Joch de la Pilota” (Consells 1624, 13.4.1626).

Felip i Mateu (anotats Pijnol) van assistir al consell general del dia 11.11.1629. Segurament que el mateix
Phelip Pinyol havia estat majoral de la confraria del Roser l’any 1624. Un altre Felip, llicenciat, va estudiar
gramàtica en una aula de Tarragona, segons va certificar, el 6.4.1693, Joseph Alivert, pvre. i catedràtic
(doc. annex al llibre de la Cort del Batlle, AHAT). El 1872, Ramon era vicari de l’església de la vila.
‑“Petro Pinyol” (MN 1422); “Felix Pinyol” (Val. 1577, 4r); “Felip Pinyol” (Val. 1583, 4v i Consells
1624, 2.2.1625); “Masia Pinyol” (Llev. 1618, 12r); “Mateu Pinyol” (Consells 1624, 22.7.1625); “Maria
Pinyol” (ComPas. xvii, any 1689); “Pere Piñol tender” (Comptes 1755, any 1757); “Pedro Pinyol llamado del Sol de la Vila” (Escrip. xvi, notari Fran[cis]co Meÿá y Lloses, Cornudella, 24.8.1768); “Theresa Piñol y Figueras viuda del qm Pedro Piñol” (ibídem, notari Salvador Alba y Molins, 31.1.1790);

En el segon document, el nom s’utilitza per donar una idea de la llargada d’un terreny. Tots dos
donen fe que s’havia destinat un espai per a jugar-hi a pilota. No es pot dir que la presència d’aquell
espai hagués generat un autèntic nom de lloc, però devia ésser un indret d’anomenada, a la seva
època.
pineda
Vegeu *Panada, *Vila.
pins
Vegeu Pinyers.
Pins Carrassers, la punta dels
Mesurada en 1 059 m, a la carena de les Obagues, pel veïnatge del capdamunt del grau del Llop i
del camí de la Cornereda, a la frontera amb el terme de la Morera. Guaita, al sud, cap al barranc dels
Pèlecs. Al lloc precís que rep el nom no hi ha pins, sinó algunes carrascles. A partir d’aquesta punta,
la carena —cap a l’oest— comença una davallada bastant ràpida cap al fons del riu de Montsant. La
denominació s’encomana a un rodal petit de territori. Probablement, és la punta que es coneixia per
la Cogulla, segons la documentació antiga.
Pinyers, els pins
És un lloc que s’anomena per allà a les Fontanelles, entre l’ermita de Sant Antoni i les Obagues. El
document de més avall, que exclou el genèric, també s’hi referia.
‑“al sol devall del comellar de les Parades dit los Pinyers [...] a tremontana ab lo cami que va a
Santa Barbara” (MN 1682).
Pinyó, la Garriga del
També en diuen, senzillament, el Pinyó. La part denotativa del conjunt nominatiu devia procedir
d’un llinatge que només se’ns ha fet present en mossèn Joan Pinyó i Casals, que va ésser rector de
la parròquia entre 1772 i 1784; a partir de mitjan 1781, va substituir per ñ el dígraf genuí ny del seu
cognom. Tots els consultats interpreten que amb el nom s’indica una partida de terra. Designa un
sector petit de territori, situat a les Garrigues, al nord del Purgatori, entre l’Escarabat i les Guineus,
a ponent, i les Salvanes, a tramuntana. Hi transita el pas del Bou.
Pinyol
S’ho deien dinou dels combregants de 1781; formaven part de cinc famílies. Toldrà 1990, pàg. 55, diu
que també n’hi havia cinc el 1854; quatre el 1935, i tres el 1946 (Toldrà 1994, pàg. 15 i 67). Padró 1975
anota cinc persones que es diuen Piñol. A més dels prenoms que aporten els documents de més avall,
hem trobat Agustí, Josep i Matias. Només hem vist una dona, Susagna, i dos renoms, Figueres i lo Gallet.

“Vda. Piñol Pobals” (ibídem, fulls que semblen del segle xix).
Pinyol, la cova d’en, i la coveta, i los olivers d’en Pinyol
‑”la cova d·en Pinyol ab la Rebolosa e ab l·Escaravat” (Val. 1465, 8r); “lo tros dels oljves d·en
Pinyol” (Val. 1563, 60v); “per la coveta d·en Pinyol” (Val. 1563, 69r); “la cova d·en Pinyol y del Magraner” (Val. 1611, 146r); “los olives d·en Pinyol ha Fragerau” (Val. 1618, 210r).
Pinyol també havia determinat un fragment del Morral. La cova i la coveta dels doc. devien ésser
la mateixa cavitat que, a vegades, devien anomenar en diminutiu, cosa que pot significar que era
una cova petita. Els olivers devien ésser uns arbres amb alguna singularitat amb el nom dels quals
es devia designar un paratge.
Piquer
‑“Piquer” (MN 1304); “Joan Piquer collector de la Rev[eren]t comunitat” (Escrip. xvii, llibreta de
rebuts de pensions, any 1766).
Piró, el
És una manera dialectal de pronunciar Peiró. Són terres situades a la vora esquerra del riu de
Prades, tocant a la Palanca, les Sorts i la Franquesa. Les travessa, de sud a nord, el camí de Lleida,
i, de SE a NO, la carretera de Lleida. Dintre seu, hi ha el Cementiri actual. No es pot dir que amb el
nom es designi una partida de terme, però se l’utilitza sovint. Vegeu el Peiró.
‑”1628. Maio 7. En vista de la sequedat s·és determinat fer tres profesons, una al Piró [...]” (Estella
1881, pàg. 62); “del Piró” (Amill. 1862, 20).
pista del Bou
Vegeu Bou.
Piteu, cal
És al carrer de la Creu. Potser procedien de Sant Llorenç de Morunys.
Pixa Longa
Vegeu *Longa, d’en Pixa.
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Pixador, la cova del
“per la quova del Pixador” (Val. sd/c, 76v); “la cova del Pyxador” (Val. 1529, 47v).

placeta
Vegeu *Santa Anna.

Pixador, lo
La majoria de la gent l’ha sentit anomenar, però n’hi ha molta que no sap on és. Són terres de les
Garrigues, més enllà del Pescater, al terme de la Pobla de Cérvoles. Les denominacions metafòriques
formades a partir de pixar acostumen a delatar la presència d’una font molt pobra, amb un rajolí
minúscul; però no hi ha record que enlloc de per allí neixi aigua. El racó on es troba dóna, més avall,
a la font del Crestall (terme de Juncosa), on hi ha una bassa i hi havia un hort.

Placeta, de la
“Joseph Domenech dit de la Placeta” (Capb. 1589); “Juseph Domenec de la Plaseta” (Llev. 1618,
47r).

‑“la cova que ere de na Comtessa prop lo Pyxador” (Val. 1457, 53r); “la cova y terres al Pixador”
(Val. 1563, 69r); “lo tros del Pixador” (Val. 1611, 146r).
pla
Vegeu Boter, *Castell, Coll del Prat, Església, Gardeny, Junça, Madrid, *Penjats, Pubill, “Sobrino”.
Pla, ca la Teresa del
Els nostres comunicants no recorden a quina casa del pla de l’Església correspon aquest nom.
Pla, del
‑”testibus Joannes Macip del Pla” i “Petrus Angles del Pla” (Òbits 1528, any 1529); “Petru Amigo
del Pla” (MN 1530 i MN 1585); “Joan Domenech del Pla” (Val. 1577, 36v i Val. 1583, 79v); “Petrus
Ferrer del Pla” (MN 1585); “Joan Domenech spardenyer del Pla” (Capb. 1589); “lo pobill Feyxes del
Pla” (Val. 1597, 30v); “Jaume Nebot dit del Pla” (Llev. 1618, 18r).
Com a renom, expressa el lloc on els afectats tenen el domicili.
Pla, el
Es refereixen a la plaça de l’Església.
‑“en lo carrer que va del Pla a la carniceria” (MN 1530); “casa situada al Pla de Ulldemolins [...]
part devant ab lo Pla” (MN 1711).
plaça
Vegeu *Carnisseria, Església, Nova.
També “Noms de vies urbanes no inclosos a la llista”, a la Introducció.
Plaça, de la
“Francisco de la Plasa” i “en Francoy de la Plaça” (MN 1448); “N·Anthony Domenech de la Plaça”
(Val. 1474, 3r).

Placeta, la
És un espai minúscul, com un petit racó que hi ha allà on un carrer —que que no se sap que
abans hagués tingut cap nom i que ara està retolat d’Elisard Sala— desemboca a l’antic carrer del
Cementiri, ara oficialment denominat de Mossèn Jacint Verdaguer. És a l’extrem nord de la vila, més
avall que el carrer del Sòl de la Vila. S’hi parla d’una sola casa, que es coneix amb dos noms. Un dels
nostres comunicants diu que, antigament, l’indret era conegut per l’era del Boter.
plana
Vegeu *Andreua, *Castell, *Congost, Forn del Vidre, “Navarro”, *Sant Antoni.
Plana, la
I. Hi ha un bocí de terra conegut per la Plana, a la vora esquerra del riu de Prades, molt poc
aigües avall de la Palanca, tocant al Piró. S’hi deu referir el document de 1711. El de 1529, copiat
també més avall, torna a anomenar la Plana, i devia ésser la mateixa terra, una mica més a ponent,
perquè confrontava amb la Franquesa. El de 1422 no dóna cap pista perquè es pugui fer cap conjectura.
‑“parte vocata la Plana” (MN 1422); “lo tros de la Plana que afronte ab lo tros de la Franquesa” (Val.
1529, 18v); “terra dita la Plana a la partida del moli de baix que afronte a sol ixent [...] ab la bassa
del moli de baix y a tremontana ab lo riu del Pont” (MN 1711).
II. ‑“nominata la Plana confrontatum cum rivo” (MN 1530); “lo troç dell cami de Senta Maria al
pas de les Planes” (Val. sd/b, 36v); “al cami de les Planes confrontate ab lo cami qui va Albarca”
(MN 1585).
Fa l’efecte que en singular i en plural es referien a una mateixa partida de terra. El “rivo” de 1530
devia ésser el riu de Montsant que s’ha convertit en el riuet del Teix. El camí de Santa Maria era el
que conduïa a l’ermita de la Mare de Déu de Montsant. El camí de les Planes no era el d’Albarca,
sinó que la terra situada al camí de les Planes confrontava per un altre cantó amb el camí d’Albarca.
Tot això fa pensar, per una banda, en les Planetes i, per una altra, en la plana del “Navarro”. Es devia
tractar de terres situades cap en aquell sector.
‑III. ‑“vocatum la Plana situm in termino de Albarqua” (MN 1448); “dit lo mas de les Planes terme
de Albarca” (MN 1615).
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En singular i en plural devia designar el mateix paratge del terme veí. No es pot descartar que els
Plans que s’anoten una mica més enllà en formessin part —malgrat el canvi de gènere, que pot servir
per a indicar una dimensió més petita—, però tampoc no es disposa de prou dades per a afirmar-ho.

Planes, les puntes
És un sector bastant extens de territori planer, comprès entre les parts altes del racó de la Pastera,
des de la vora esquerra del racó de Sant Bartoneu i, cap al seu final de llevant, per damunt de les
coves Roges fins a les crestes del Blai. Representa la continuació meridional de les Garrigues. S’entén
que és una partida de terra en la qual hi ha una gran abundància de comellars. Sota les puntes
Planes, en direcció al congost de Fraguerau, hi ha una faixa compacta i extensa de grans cingleres.

Planàs, lo
‑”lo planaç de n·Albages” (Val. 1457, 2r); “lo planaç de n·Aubages” (Val. 1465, 4v); “lo tros del
noguer a les parades ab lo planaç de n·Albages” (Val. sd/c, 64r); “lo trocet de n·Alamanda y lo Planas
que s·y te fa sens al rolle” (Val. 1529, 13r); “lo trosset de n·Alamanda y lo Planas” (Val. 1563, 17v);
“lo planas den Alamanda” (Val. 1583, 15r).
planassa del Congost
Vegeu *Congost, la P. del.
Planassot
“Planassot. m., topon. Punt culminant de la Serra del Montsant” (DCVB, vol. 8, pàg. 635).
A la vila, ningú no n’ha sentit parlar. Tampoc no l’anota Perea. Com a pla, només s’anomena el
de la Junça, cap en aquella banda (terme de la Morera). Aquest hipotètic Planassot vol designar el
mateix cim que Osona va dir que es coneixia per la roca dels Portalets, que a Cornudella anomenaven
la roca de les Dues Hores –segons Osona mateix– i que ara es coneix per la roca Corbatera, o punta
de la Serra Major.
Planell, el
Terres planeres situades entre les Pedrenyeres i el riuet del Teix.
Planes, el pas de les
“lo troç dell cami de Senta Maria al pas de les Planes” (Val. sd/b, 36v).
Vegeu *Nostra Senyora, lo pas de, anotat abans, que devia ésser un altre nom del mateix indret. El
camí devia fer passar el riuet del Teix en territori de les Planes.
Planes, les
També se les anomena en singular. Són a la vora dreta del riu de Vilanova, a ponent dels Solans
i dels Arenals, davant de l’albereda de l’Arçons, que queda a l’esquerre del riu, a no gaire distància
abans d’arribar a la confluència del riuet del Teix amb el riu de Prades. No és possible d’assegurar
que els documents que es copien a continuació es referissin a aquest sector de territori, però tampoc
no hi ha arguments per a negar-ho. Un fragment individuat de les Planes devia ésser el que hem
anotat com la plana de n’Andreua.

“ab la punta Plana” (MN 1448).
Planes, lo mas de les
Vegeu la Plana (entrada en tercer lloc).
planes d’Abella
Vegeu *Abella.
planet
Vegeu *Gassol, *Guim.
planeta de les Olletes
Vegeu *Olletes.
Planetes, el camí de les
El camí, de ferradura, surt de la vila pel carrer de Santa Magdalena, baixa per la sort del Notari,
travessa l’extrem oest dels Clots i el riuet del Teix, per allà al tancat del Perevinyes. Ara és més
còmode d’arribar-hi per la pista de les Ermites.
‑”lo troç del forn de la qualç camj de les Planetes” (Val. sd/c, 67v); “l·ort de n·Oller [...] cum via qua
itur a les Planetes et cum rivo de Montsant” (Capb. 1558); “lo tros de les Parades afronte ab lo cami
de les Planetes” (Val. 1583, 7r).
Planetes, les
Són terres situades a la vora esquerra del riuet del Teix, entre les Olletes i la pista que condueix a
les ermites, cap a la banda de les Obagues.
‑“in parte vocata la Planeta [...] cum rivo de Montsant” (MN 1448); “in partita nominata les Planetes” i “nominata les Planetes de les Obagues” (MN 1530); “de la Planeta” i “a les Planetes” (Val.
1563, 9v, 11r i 48v).
plans
Vegeu Frare, Nebot, *Sant Antoni.

“Planes” (MN 1286); “a les Planes” (Val. 1529, 4v); “a les Planes afronte ab lo camj” (Val. 1535, 4r).
Plans, els
Ja són al terme d’Albarca, almenys en la seva major part, passades les Sarroges d’en Nebot, si s’hi
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va pel camí de Prades, ara convertit en pista. Per les proximitats del mas de l’Arruïno. Que aquests
Plans haguessin estat un sector de la Plana anotada una mica abans seria una conjectura que no
s’hauria de rebutjar sense arguments convincents.

‑“lo tros del Sola que afronte ab lo camj de la Pobbla” (Val. 1529, 7r); “al cami de la Pobla” (Val.
1597, 3r); “del cami de la Pobla en avall” (Consells 1624, 2.2.1625); “afronte a sol ixent ab lo cami de
la Pobla y a sol ponent ab lo cami de Lleyda” (Inven. xvii); “al cami de la Pobla” (Val. 1611, 72r).

“los Plans” (MN 1398).
Plantada, la
Un bocí de territori als Solans, vora el Campament. N’hi ha un fragment de particularitzat com del “Ricardo”.
Pleta, la
“la Pleta” (Amill. 1862, 209).
Pobaia
“Joan Batiste Montaner dit Pobaya de Ulldemolins” (Llevador xvii); “Jacme Balart (a) Pobaya”
(Deutes 1847).
El renom és el resultat de l’aglutinació de l’hipocorístic Po, afèresi de Josepó > Jepó, amb el cognom Baia.

Pobla, la carretera de la
La carretera arrenca de la de Lleida, després de les crestes del Blai; pren una direcció NE i va pel
peu del cantó nord de la serra de la Llena; al cap de mig quilòmetre pel terme d’Ulldemolins, entra
al de la Pobla.
Pobla [de Cérvoles], la
Els termes estan en contacte al llarg de cap a tres quilòmetres, a partir de la cota de 847 m de la
serra de la Llena, cap al nord, lleugerament NO, fins a la cota de 646 m de les Garrigues, seguint per
allà al racó del Boteret, pujant en un serrató i fins al Bou. I també des de la cota indicada primerament, seguint el fil de la serra cap a sol ixent, durant quasi quatre quilòmetres, fins a la cota de 891
m. Entre les dues viletes —la de la Pobla al NNE de la d’Ulldemolins— hi ha uns sis quilòmetres de
distància en línia recta.

Pobaia, cal
La casa és al carrer del Sòl de la Vila. Antigament, se l’havia coneguda per cal Jepet.

‑”et passa per Cervolas” (Cartas, doc. núm. 90, carta de població als homes de Tàrrega, any 1152);
“et postea ferit in terminum de Servuolas” (Cartas, doc. núm. 153, carta de població als habitants
de Vilanova, Castelldans, gener 1175); “lo Cap de la Serra, eo aiguavessant del terme de la Pobla de
Cervols” (Escrip. xviii, notari Ignasi Casanova, Tarragona, 9.5.1730).

Pobals
“Vda. Piñol Pobals” (Comptes 1755, fulls que semblen del segle xix).

Pobla (o Pobleta) de la Granadella, la
Vegeu Bellaguarda.

Potser el renom corresponia a una pronunciació dialectal de “poals”, tot i que —actualment— el
recipient de forma troncocònica invertida proveït d’una nansa per a transportar o conservar líquids
es coneix per “galleta”. Una altra interpretació —i qui sap si no la més encertada— és que sigui una
aglutinació de Po —afèresi de Jepó, forma diminutiva de Josep— i el cognom Balç, documentat entre
el segle xiii i el xvi.

Pobres, la caseta dels
Era un refugi, al carrer del Castell, per a indigents ambulants, al costat del forn de la Vila. Caseta
i forn fa temps desapareguts. Interrog. 1803 diu que hi ha “Una casa para los pobres pasajeros sin
renda algunda”, o sia que era una casa sense recursos, sense cap renda que en protegís la subsistència; però potser en aquella època aquesta caseta encara no hi era i el document indicat es referia
a l’hospital.

Pobals, cal
Hi ha un cert record, esborradís, que una casa amb aquest nom havia estat a la vila, però qui
n’havia sentit parlar no sap on s’esqueia. Aquesta mateixa persona pronuncia la paraula amb labiodental i informa que a Vilanova hi ha el mas del Povals.
Pobla, el camí de la
El camí, quan surt de la vila és el mateix que el de Lleida; a partir de la Palanca, puja pels Carrocs
del Metge i el Campament; després de travessar la carretera de Vilanova, s’enfila a la serra de la
Llena pel mas del Panto i la Solana del Pagès, travessa la serra i per la canal del Vall penetra al terme
de la població veïna. Tal com passa sovint, amb el nom del camí també es designava una partida de
terra. També se’l coneix per camí de les Canals.

Pocurull
“Jesinto Pocurull” (Llev. 1618, 2r); “Jacinto Pocurull” (ComPas. xvii, any 1689 i MN 1711).
Polleria, el racó de la, i la roca de la Polleria
A Fraguerau, a l’extrem de ponent de les Obagues de la Serra, el racó baixa des de la carena
de Montsant, de per allà al grau de Sant Antoni, fins a les cadolles Fondes. El desnivell hi és molt
acusat i el paratge és aspre i feréstec. A la part alta, és travessat pel camí del grau del Llop; pel
seu extrem inferior transita la pista que porta a la font de la Gleva. Estella 1881, pàg. 3, també parla
d’una cova. Havia estat una zona de domini en disputa entre Ulldemolins i Escaladei. El 1579, l’abat
de la cartoixa va cedir la Polleria a la universitat d’Ulldemolins (Estella 1881, pàg. 24). Per unes elu-
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cubracions etimològiques, vegeu “La preocupació per l’etimologia: la Polleria i una altra llegenda”, a
la Introducció. De la roca, només hem trobat que en parli la guia de les muntanyes de Prades, edició
de 1929, pàg. 288; es devia referir al bloc de conglomerat que ara es coneix per la Trona.

Poncet, la Garriga del
A la Garriga, a les puntes Planes, entre el mas del Marian i el de l’Esclauet, hi ha una cabana –que
algun mapa qualifica de mas– en avall de la roca dels Lladres, sota la carretera de Lleida.

‑“lo tros dit de la Polleria” (MN 1615); “que aje de fer la lleyna del comella enlla de la Polleria”
(Consells 1624, 8.10.1628); “si la vila li vol vendre algun roure que la vila te alla a les singles damunt
la Polleria” (ibídem, 20.11.1628).

Pont, el
I. ‑És al terme de la Morera, al cor de Montsant, a la part baixa del barranc dels Pèlecs. L’anota
Perea, núm. 878, amb el nom de Pont d’Obaga. Si més no els excursionistes, el coneixen per Pont
Natural, perquè ho és. Encara que es trobi al terme veí, havia estat un sector freqüentat antigament
per la gent d’Ulldemolins. Un acord de la universitat, del 15 de gener de 1571, delimita el territori
pel qual pot transitar un cert ramat, i diu que:

Pomereta, cal
Una altra manera de designar cal Perevinyes, al carrer de la Saltadora.
Ponç
‑“Juan Pons” (Consells 1624, 2.2.1625, 22.7.1625 i 11.11.1629); “Eulalia Ponsa” i “Maria Ponsa” (ComPas.
xvii, any 1652 i 1688); “Sr. Jaume Freyxes dit Pons” (Escrip. xviii, notari Joseph Ma. Enriquez, 25.9.1815).
Tal com es veu en aquests documents, Ponç es va utilitzar com a cognom i també com a renom.
El 1766, Ramon era beneficiat de la parròquia.
Ponç, cal
És al carrer de la Carnisseria, amb els darreres guaitant al carrer del Castell. Toldrà 1990, pàg. 39,
informa que Josep Freixes i Monlleó, de cal Ponç, era un dels contribuents principals el 1862. Segons
Toldrà 1994, pàg. 65, els de cal Pons constaven entre els quinze contribuents principals, el 1946.
Ponç, el mas del
El mas és cap a l’extrem oriental de les Solanes, sota i molt prop de la carretera de Vilanova, una
mica enlairat damunt el vessant dret del riu de Prades, no gaire lluny del terme de Vilanova, enfront
del racó de la Frau, que és a l’altra banda del riu. La hisenda —que puja fins a la carena de la serra
de la Llena— era la més gran del terme. Sota la carretera de Vilanova, prop de la masia, hi ha una
font abundosa. Damunt d’aquella carretera, hi havia una creu, amb un sant a cada costat: es diu
que un antic propietari del mas va fer construir el conjunt, que —segons és fama— va ésser destruït
durant una de les guerres carlines, però es conserva el fust de la creu.
Ponç, la font del
És al sector de la Garriga conegut per la Garriga del Mingo, passat el coll de la Roca dels Lladres.
Ponç, la punta del
La punta —una de les diverses que hi ha a la carena de la serra de la Llena— l’anomena Guia, pàg.
638, però no hem trobat ningú que ara en parli; devia correspondre a la hisenda del mas del Ponç.
Poncet, cal
La casa és al carrer de l’Hostal, al bocí que s’havia conegut per carrer del Solaçar. El Poncet era
peó de la carretera i sempre anava amb el Tura, que era el capatàs.

“en ver [envers] Muntsant fins al pont y no de aquí amunt” (Estella 1881, pàg. 35).
II. ‑Com sempre que hi ha un riu a travessar, el pont és d’una importància vital. No queda res de
la construcció antiga, que una riuada es devia endur; al seu lloc, hi ha la Palanca. Era al nord i a
poca distància de la vila. L’anotació de 1657 es devia referir a una reconstrucció, malgrat que no es
digui; el pont devia quedar afectat per la guerra dels Segadors. Tanmateix, crida l’atenció que digui
“sobre el barranco” en lloc de parlar de “riu”. Des que es va construir la carretera de Lleida i que es
va fer un pont nou una mica a ponent del pont multisecular, aquest pont vell —desaparegut— ha
perdut importància, i el nom s’ha traslladat al pont de la carretera. Els documents també citen el
mallol i la vinya del Pont.
‑”la parada damunt lo Pont” (Val. 1457, 11r); “lo malol del Pont” (Val. 1474, 1r); “la vjnya del Pont
y terra campa afronte a lo camj de Leyda” (Val. sd/a, 28r); “terre trocis al moli davall lo Pont” (MN
1530); “davall lo Pont” i “al Pont” (Val. 1563, 22r i 44v); “1657. Feb. 3. Se acordó hacer el puente
sobre el barranco de la vertiente de Prades cerca el Molino cediendo la construcción a Bartolomé
Durán dándole 14 sueldos diarios y se hara manutención. Se acordó que lo haga pero a 12 sueldos
y admitió el trato” (Estella 1881, pàg. 81).
Pont, el camí del
El camí que hi conduïa, que anomenen els documents, ara es coneix més aviat per camí de Lleida.
Després de passar pel pont, el camí es dividia per anar cap a Lleida, i cap a Vilanova i la Pobla, i
cap a les partides de terra de la dreta del riu, ençà i enllà de la serra de la Llena.
‑“la sort devall les Fontaneles afronte all camj dell Pont” (Val. sd/b, 17v); “La vinya y tera campa
al camj del Pont” (Val. 1529, 23r).
Pont, el molí del
Queden les ruïnes del molí, que havia estat fariner i encara va funcionar fins poc abans de la guerra
de 1936-1939. El 1598, era de la viuda Bovera, a la qual la universitat, el dia 1 de març, va acordar de
comprar-lo, junt amb les terres annexes. Abans d’acabar-se aquell mes, van acordar de desprendre’s
de les terres sobrants del molí que llavors anomenen de la Bovera. L’endemà, per 160 lliures, van
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vendre els horts, la vinya i la terra campa del molí del Pont. El 6 d’abril de 1601, acorden de desferse també del molí que havien comprat a la viuda Bovera. En alguna d’aquestes operacions, el molí
del Pont s’anomena junt amb el molí de Dalt (Estella 1881, pàg. 46 i 48). El 1820 (ComPas. xvii), hi
habitava la família Martorell, formada per tres persones.
‑”vocatum lo moli del Pont” (MN 1398); “l·ort del molj del Pont” (Val. 1577, 2v); “lo stablet y caseta
del moli del Pont” (Val. 1583, 3r); “lo molli del Pont ab ses portes pany y clau afronte [...] al riu de
Vilanova [...] al cami que va a Vilanova” (Inven. xvii).

Les anotacions última i penúltima es referien a fragments de la mateixa partida, propietat de la
Pallaresa i d’en Segrià. El pont —que devia ésser minúscul, pel que dóna a entendre la forma diminutiva del nom— s’havia construït perquè el camí dels Canyemassos —que també servia per a anar
al molí de la Vila— pogués travessar el riu de Montsant, ara riuet del Teix.

Pont, el riu del
“del Riu del Pon” (Amill. 1862, 216).

Porqueres
Tres dels combregants de 1781 formaven part d’una família que residia al raval del Llorito. Toldrà
1990, pàg. 55, també en testimonia una el 1854. Padró 1975 anota un sol habitant que es diu Porqueras.
“Joan Porqueres” (ComPas. xvii).

Es referien al riu de Vilanova.
Pont, els horts del Riu del
Vegeu *Riu del P.
Pont, la mina del
Era de galena (sulfur de plom), a la Solana, entre la Palanca i el pont de la carretera; se la va
explotar en diverses etapes, però s’inundava sovint amb aigua del riu i amb la d’una font que neix
dintre de la mina mateix, i per això no s’ha insistit a treballar-hi.
Pontarrons, els
És una zona del congost de Fraguerau, a totes dues bandes del riu de Montsant, entre el racó
de Sant Bartomeu i la balma del Sapo. Els tormos de què parla el document infra reben el nom de
l’indret i no pas a la inversa. Diuen que —antigament— el camí per allí havia de travessar el riu per
posar-se a la seva vora dreta i aviat després tornava a l’esquerra. No devia ésser fàcil de travessar
el corrent a gual i hi devia haver algun tipus de pont rudimentari. Que aquesta dificultat era un
inconvenient gros ho demostra la decisió que es va prendre —tothom està segur que fa molts anys,
i deu ésser així— d’obrir un bocí nou de camí que fes estalviar de travessar l’aigua.
‑”Lo vestiar d·en Joan Angles esta mal, se acorda que·l vestia vage per lo puesto dit la Argamasa
y que vinga fins als Pontarrons” (acta del 15.1.1571, Estella 1881, pàg. 35); “al fons del riu, es veuen,
per entre la vegetació, els grans tormos dels Pontarrons, i, a l’altra riba, hi ha la cova del Blai, que
servia de corral” (Guia, pàg. 651).
Pontet, lo
‑”la roureda dela lo riu sobre lo Pontet e tera campa sobre lo camj quj va a Sent Bertomeu” i “lo
troç de la coma de na Ribera afronte all camj dell Pontet” (Val. sd/b, 3v i 36v); “los canemas al
Pontet” (Val. sd/c, 14v); “cum camino que diuen del Pontet del riu de Monsant” (MN 1500); “lo tros
del Pontet” i “al Pontet” (Val. 1563, 12r i 41r); “los orts y vinyes y tera campa al Pontet d·en Segria”
(Val. 1577, 33r); “partida nomenada lo Pontet de la Pallaresa” (Inven. xvii).

Porta
‑”P. Porta” (MN 1286); “J. Porta” (MN 1304); “G. Porta” (MN 1398); “uxor honor. Joannis Porta”
(Òbits 1528, 15.X.1529); “En Johan Porta” (Val. 1529, 28v); “la pubilla d·en Ga[briel] Porta” (Val. 1563,
60v); “Toni Porta” (Val. 1583, 80v); “Juan Porta del Cap de la Vila” i “Juseph Porta del Forn” (Llev.
1618, 26v); “Francesch Porta” (Consells 1624, 2.2.1625); “Maria Porta viuda” i “Isidro Porta” (ComPas.
xvii, any 1689); “Colombina Porta Vda. de Joan Porta de Vallclara” (MN 1711).
El 1403, corresponien a aquest llinatge tres de les seixanta-dues cases de la vila (Estella 1881, pàg.
17, escriptura del sindicat de les muntanyes de Prades). Fog. 1496 anota Joan i Arnau; Fog. 1553,
només Joan. El 1530, Jacobus era textor. Francesc era conseller, el 1691. També hem anotat Grabiel
[sic] i Bartomeu com assistents al consell general del dia 11.11.1629. El 15 d’abril de 1652, la casa
de la viuda Porta va ésser escollida perquè fos casa de beneficència “vist tenim tan prop lo contagi”
(Acords de sessions dels jurats. Estella 1881, pàg. 78). Deutes 1847 informa que Ramon Porta era
(a) Pere Bessó.
Porta, el mas d’en
‑”lo mas d·en Porta” (Val. 1457, 8v); “de la masia d·en Porta” (Val. 1465, 4v); “un troçet daval lo
mas d·en Porta” (Val. sd/d, 6v); “la partida dita de la Solana o lo mas d·en Porta” (MN 1682).
La Solana de l’últim document podia haver estat el vessant comprès entre Sant Bartomeu i l’extrem
de ponent del terme, una Solana que —en un document de 1571— es diu que estava relacionada
amb la roca de la Roba.
Porta, el molí d’en
‑”les Falgueres [...] cum lo grau de Prades [...] cum la punta Grossa en vista la peixera del moli
d·en Porta” (MN 1530); “la capilla de S. Bartolomé, el molino d·en Porta y la Cornereda y lo coll de
Monechs, están dentro del término de Ulldemolins” (Estella 1881, pàg. 19, a continuació de la Rodalia
de Montsant i Fraguerau, de 1560, com si en volgués ésser una conclusió).
La interpretació d’aquests dos documents, encaminada a localitzar el molí, queda dificultada per
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la referència al ‘grau de Prades’ (una cita que no es devia relacionar amb la capital de la muntanya,
sinó amb un antropònim) i per no poder saber on eren ni les Falgueres ni de la punta Grossa. Pel
que en diu Estella 1881, el molí era a Fraguerau. Ajudant-nos amb els documents de l’entrada anterior, i pensant que tots aquests llocs podien ésser pròxims l’un de l’altre, estimem que tot era dintre
Fraguerau, o pel seu veïnatge. Hi ajuda que el camí de la Granadella fos confrontació del sector de
territori conegut per Toll, entenent que és el camí quan estava a punt de sortir del terme. Que la
hisenda anés de vora el riu —on hi havia d’haver el molí— fins al capdamunt del vessant no hauria
d’estranyar per tres consideracion: la rudesa del sector, que això passés al segle xvi i la posició
econòmica que sembla que tenien els Porta entre el segle xv i el xvii.

Portalet, el carrer del
Ara, és retolat de Bonrepòs. Deu ésser el que abans s’havia dit, poc o molt, carreró de Sant Roc.
Va del carrer de la Carnisseria al de Sant Roc, davant del portal del Llurba, que també es coneix per
portalet del Llurba. No hi té entrada principal cap casa, ans només algunes cases que tenen la façana
al carrer de la Carnisseria i al de la carretera hi donen per la part del darrere.

Porta, el toll d’en
“vocata lo Toll d·en Porta afronta [...] cum via p[ubli]ca de la Granadela” (MN 1422).
El Toll —que sembla que donava nom a un sector de territori— no necessàriament havia d’ésser al
riu; podia ésser en un comellar de la part alta del vessant, si la zona confrontava amb el camí de la
Granadella. També podia ésser una construcció artificial, com les que ara es coneixen per ‘bassot’.
Porta, l’obac d’en
Se’n parla, als Obacs.
“trocium terre vocatur lo Obach d·en Porta” (MN 1398).
portal
Vegeu *Baix, Blai, *Cap, *Cap de la Vila, *Cap de les Eres, *Cunya, *Eixalana, *Empedregat, *Eres,
*Guasc, *Llaurador, *Lleida, Llurba, *Loreto, Nebot, *Riu, Roser, *Sant Antoni, *Santa Magdalena,
*Sòl de la Vila, *Vidal.

Portalets, la roca dels, i lo grau dels Portalets
‑”punt culminant del Montsant, que á Ulldemolins anomenan roca dels Portalets, mentres que la
gent de Cornudella l’han batejat ab lo nom de Roca de las duas horas” i “pel lloch conegut ab lo
nom de Pi de la Carbasseta ó sía lo Grau dels Portalets del Montsant, per hon se va en breu rato al
punt culminant del Montsant” (Osona, 288).
Ara, tothom en diu la punta de la Serra Major o la roca Corbatera, terme de la Morera. Tanmateix
el Ramon Argany, d’Albarca, nat cap a 1903, afirma (informació rebuda per gentilesa de Salvador Palomar) que la roca Corbatera és la que hi ha damunt el cingle de Sant Joan del Codolar (Cornudella),
a poca distància al SSO de la punta de la Serra Major. Del grau, no se’n sap res més.
portell
Vegeu Peret.
Post, el pas de la
Ja no hi és. S’explica que era per allà als Ventadors. La cingla quedava tallada i s’hi posava una
post per passar damunt del buit.
pou
Vegeu Amigó, Atxapan, Moros.

Portal, del
“Juan Amigo del Portal” (Consells 1624, 11.11.1629); “Ma. Anna Boneta del Portal” (ComPas. xvii,
any 1652).

pouet
Vegeu Casanoves.

Portal, lo
“Lo paty per al coral al camp afronte ab lo Portal” (Val. 1529, 31v).

Povalta
“Pau Montaner dit Povalta” (Escrip. xviii, notari Salvador Alba y Molins, Ulldemolins, 8.2.1761).

Lladonosa, pàg. 51, informa que hi havia dos portals principals: el del Cap, a l’extrem superior del
carrer Major; i el de Baix.

Podria ésser una adaptació femenina de Pobals, amb substitució de bilabial per labiodental; encara
que s’apliqui a cognoms diferents, l’època és coincident.

portal de Baix, el
Vegeu Baix, el P. de.

Prades
Entre el terme d’Ulldemolins i el de Prades s’interposen els d’Albarca (ara municipal de Cornudella)
i de Vilanova de Prades. La capital de la muntanya és a cosa de nou quilòmetres en línia recta a l’est
d’Ulldemolins i quasi a la mateixa distància per carretera si s’aprofita l’antic camí, ara transitable
per vehicles de motor.

portalet
Vegeu Llurba, Nebot.
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Prades, cal Joan de
És al carrer de les Eres.
Prades, de
El 1403, Bernat de Prades tenia una de les seixanta-dues cases de la vila (Estella 1881, pàg. 17,
escriptura del sindicat de les muntanyes de Prades).
Prades, el camí de
Alguna vegada se’l qualifica de “vell”. Antigament, junt amb el camí d’Albarca, sortia de la vila com a
continuació oriental del carrer Major. Ara, en surt pel costat de llevant de l’ermita del Loreto, puja cap
a les creus Velles, els Pigrossos, el collet Blanc, les Sarroges i els Plans, que ja corresponen a Albarca.
El camí, quan surt de la vila, encara es considera —en certa manera— formant part del nucli urbà, al
cantó nord de l’ermita del Loreto, i d’allí fins als Quatre Camins, com si fos la continuació del carrer del
Loreto cap a sol ixent. Oficialment, se’l coneix per avinguda de la Verge de Montserrat.
‑”cum via p[ubli]ca de Prades” (MN 1422); “lo puig gros afronte ab lo camj de Prades” (Val. sd/a,
10r i Val. 1583, 19r); “lo troç de la font lo tossal qu·es te ab en Macip e ab lo ca[mi] de Prades” (Val.
sd/c, 23v).
Prades, el grau de
‑”Partita nominata les Falgueres, confrontatum cum rivo cum lo Grau de Prades [...] cum la punta
Grossa en vista la peixera del moli d·en Porta” (MN 1530).
Ningú no sap res del grau que cita el document de 1530; els graus s’associen generalment amb els
cingles de Montsant i l’estructura del territori cap a la banda de Prades no fa pensar en l’existència
de cap grau. Es pot proposar —com a hipòtesi— que la confrontació d’aquell document es referís
a un nom de propietari, malgrat que —en aquest cas— hauria estat més normal de trobar ‘en’ en
lloc de ‘lo’; a Prades, hi ha el cognom Grau, amb el qual es designen dues cases i una font; no hi
ha constància tanmateix que hi fos al primer terç del segle xvi, però hi podia haver estat. El riu de
què parla el document devia ésser el de Fraguerau, que és allà on suposem que hi havia hagut el
molí d’en Porta; en aquest cas, el grau podia haver estat també a Montsant o a la serra de la Llena.
Prades, el riu de
El riu es coneix també per riu de Vilanova, perquè procedeix d’aquell terme quan entra al
d’Ulldemolins; però es prefereix designar-lo com de Prades, que és allà on s’origina. La fira de bestiar
de Prades havia estat famosa i d’una antiguitat que testimonia MN 1398, que la cita.
prat
Vegeu *Aguda.
Prat, el camí, i la carrerada, la font, lo mas, i el pla del Coll del Prat
Vegeu *Coll del Prat.
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Prat, el coll del
Estella 1881, pàg. 4, (que sempre escriu ‘de’ Prat) explica què s’entenia pel territori d’aquest nom:
el comprès entre la font de la Gleva i —cap a l’est— fins al torrent de la Savina, que baixa de la font
de la Savina. Diu que —quan Montsant era una gran boscúria— l’aigua refluïa sempre i es formava
un prat vora el coll. Ara, desapareguts els boscos —continua—, no queda res del prat; només es
veuen —ho diu fa més de cent anys— algunes sèquies que servien de desguassos. Vuitanta anys
abans, Interrog. 1803 ja assegurava que no hi havia cap prat, ni natural ni artificial. Vegeu també
un comentari a lo Prat de l’Aguda. El coll, bastant planer, situat cap a 630 m d’altura, enllaça la part
baixa de la serra de les Obagues amb els turons dels Eixarts, i permet de passar de l’ermita de Sant
Antoni al congost de Fraguerau. Al SSO, no gaire lluny, té el racó de la Polleria.
‑”a oriente ab los llochs que·s diu Collis de Prat” (Escriptura de 1292, de l’arquebisbe Rodrigo Tello.
Estella 1881, pàg. 20); “1332. Vengueren un tros de terra y hort en lo lloch dit Coll de Prat” (ibídem,
pàg. 21); “parte vocata lo Col del Prat [...] cum via de Fra Grau” (MN 1398); “la pineda del Qol del
Prat” (Val. 1535, 5r); “devalla al coll de Prat y de aquí a la font de la Gleba” (Rodalia de Montsant i
Fraguerau. Any 1560. Estella 1881, pàg. 19); “se anomena coll de Prat tota aquella collada y baixada
de serra que va discorrent de las codolles d·en Balls que són més enllà de la Gleva sobre Fragarau
fins a la Pineda d·en Anglès y tot lo predit espay de terra sempre se és dit Coll de Prat de modo que
el lloch ahont està la creu de fusta és lo collet de Coll de Prat” (Estella 1881, pàg. 21, sense concreció de data); “la pineda del Coll del Prat” (Val. 1563, 6v); “lo coll del Prat afronte ab [...] la Polleria”
(Inven. xvii); “partida del Coll del Prat confronta [...] ab la carrerada del Coll del Prat” (MN 1711).
Praxedes, ca la
Segurament, procedent —amb desplaçament de l’accent tònic— de Pràxedes, el nom d’una santa
que no ha tingut gaire predicament per aquestes terres. La casa és al carrer de la Carnisseria. També
se li diu ca la Galena.
Pregona, coma
‑”sera de Coma Pregona” (MN 1286); “vocata la Rachana [...] in parte vocata Coma Pregona” (MN
1422); “lo tros de Coma Pregona ere de les almoynes” (Val. sd/a, 27v); “la Coma Pregona” (Val. sd/c,
5v); “lo tros de Coma Pregona que afronte ab Sent Jaume” (Val. 1529, 8v); “lo tros de Coma Pregona”
(Val. 1563, 10v i 11r); “lo tros de Coma Pregona afronte ab n·Angles” (Val. 1583, 10r).
Tots els documents, tret de Val. sd/c, ometen l’article davant el nom; potser, doncs, hauria estat
prudent d’ortografiar Comapregona. Un document de 1535, que copiem quan parlem de la cova
Badada, diu que una terra de la Garriga confrontava amb la serra de Cova Badada i amb el sòl de
Coma Pregona. Aquesta coma era, doncs, cap en aquella banda.
Presó, carrer de la
‑“Carrero. Calle de la Preso” (Escrip. xviii, 23.1.1817); “carrer de la Presó” (ComPas. xvii, any
1820): “calle de la Presó” (ibídem, 6.1.1836).
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Sorprèn que el document de 1820 hi anoti cinquanta-quatre combregants. Es pot pensar que s’hi
van posar els del carrer de la Carnisseria. Interrog. 1803 diu que a la vila hi ha “una carcel”, sense
cap altra indicació. Un dels béns urbans que va anar a subhasta a causa de la Llei de desamortització
de Pascual Madoz és indicat al carrer de la Presó, cap a l’any 1870.

Puig-galí
Toldrà 1990, pàg. 55, anota Puigalí com a llinatge incorporat a la vila després de 1854. El 1935 i el
1946, un propietari es deia Puig-galí (Toldrà 1994, pàg. 15 i 67).

Presseguer, la cova del
‑“per la cova del Presseguer dela la sera” (Val. 1457, 53r); “la quova del Preseguer” (Val. sd/d, 66v);
“la qova del Preseguer” (Val. 1535, 83v); “lo tros del Presseguer” (Val. 1611, 146r).
Essent “dellà la Serra”, havia d’ésser cap a les Garrigues. Es devia considerar una partida de terme.
Pruner, lo tros del
‑”lo tros del Pruner” (Val. sd/a, 14r i Val. 1611, 85r); “lo tros del Pruner [...] la font Nova” (Val. 1577,
24v); “sa part del mas d·en Bellver y lo tros del Pruner” (Val. 1583, 88v).
També en plural, amb un altre genèric: les parades de les Pruneres, a Val. sd/a.

Puig Gros, la font del
“la sort damunt la font dell Puygros” (Val. sd/b, 5v).
Vegeu la font dels Pigrossos.
Pujal
Josep Pujal era xocolater durant algun període de la segona meitat del xix.
Pujals
Pujals era el cognom d’una sola família el 1854, segons Toldrà 1990, pàg. 35 i 55.
Pulcor, de
“Bertoli de Pulcor” (MN 1286).

Pubill [del Pla], lo
‑“Pere Amigo lo Pubill” (Inven. xvi); “Pere lo Pobill del Pla” (Consells 1624, 2.2.1625); “Juan Feyxes
dit lo Pobil” (Llibre de la Confraria del Roser, any 1625. AHAT).

Punt escapat
Vegeu Escapat.

Pubilla, la
‑“Bautista Casals a Gancho casado con la Puvilla, residente en Prades” (Escrip. xviii, notari Francisco Pellicer, Porrera, 26.9.1826).

punta
Vegeu Amigó, Barrull, Fontalba, Galera, *General, Gris, *Grossa, *Llort, Llurba, *Metge, Moliner,
Òdena, Pagès, Panto, Pelicana, Peret, Pescaters, *Ponç, *Queraltó, Santa Magdalena, *Solanes, *Tura.

Pubilla sembla que correspongui a un renom, però es fa difícil d’afirmar-ho.
puig
Vegeu *Estepar, *Gros, *Negre.

puntes
Vegeu *Oro, Planes, Ventadors.

Puigcercós
“Francisco Puigcercós” (ComPas. xvii).

Purgatori, el, i el barranc, i la cova del Purgatori
El Purgatori és un conjunt de barrancadetes sense conreus, amb pins i carrasques, algun roure i garriga, transitat per caçadors i boletaires, a les Garrigues, aiguavessant del riu de Set, situat una mica enllà,
cap al nord i nord-est, de la cruïlla de la carretera de la Pobla de Cérvoles i la de Lleida, al nord de la
Codina, i va fins al Pinyó. Cap a ponent, té l’Escarabat. És un territori bastant gran —que es considera
una partida de terra— i bastant feréstec, que ofereix un paisatge no gens amable. Del barranc, gairebé
que no se’n parla; va per la part central de les Garrigues i s’ajunta amb el de l’Oro. És un dels diversos
solcs d’aquell sector de terme, col·lectors d’aigua de pluja, cap dels quals no en pren el nom. La cova és
a les Garrigues. És una balma gran, amb tanca de pedra seca, com en tantes altres on es guardava bestiar. Damunt d’aquesta cavitat, se n’obre una altra de petita, que les persones aprofitaven per viure-hi.

Devia ésser el mateix que, tot sol, residia al Sòl de la Vila, el 1781. Era propietari de vuitanta caps de
bestiar el 1862. El 1854 una sola família pertanyia a aquest llinatge, segons Toldrà 1990, pàg. 31 i 35.

quadra
Vegeu *Fraguerau.

Puig, de
“Simonis de Podio” (MN 1286).
Puig-arques
Fran[cis]co Pucharcas és un dels propietaris importants que consta a Amill. 1862, 19.
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Quadra, la cova de la
L’especificatiu deu correspondre a una reducció de la quadra de Fraguerau. És una balma de grans
dimensions, dintre el tancat del Marian, a l’extrem de ponent de les puntes Planes, a la part alta d’un
barranc afluent al racó de Sant Bartomeu. Vegeu també la quadra de Fraguerau.

“Quano”, cal
És al carrer del Sòl de la Vila. El renom potser també procedeix d’acastellanament del prenom Joan.
Alguna persona més il·lustrada pronuncia el nom amb jota a la castellana.

Quadrell, el
Terres situades a ponent del camí de Juncosa, a la vora esquerra del riu de Prades, també a ponent
de la Franquesa, més avall dels Blanquers i també per allà a l’Argela. Cap dels papers no la qualifica
de partida de terra, però s’hi pot considerar. Es parla dels Quadrells del Belart i dels del Pau.
‑“lo Cuadrel” (MN 1398); “lo quadrel daval la vinya del quastel” (Val. 1457, 13v); “lo Codrel afronta
ab la Franquesa” (Val. sd/a, 10v); “lo Codrell afronte all camj de Juncosa” (Val. sd/b, 14v); “lo tros
del Codrell” i “lo tros del Quadrell” (Val. 1563, 26v i 28r); “la Franquesa dita lo Quadrell” (MN 1682);
“del Cuadrell” (Amill. 1862, 27).
Quadrells, el camí dels
No en parla quasi ningú. Es refereixen al camí de Juncosa.
Quadrells, lo pas dels
“partita nominata los Arenals [...] cum vicho dels Solans qui dictur lo pas dels Codrells” (MN 1530).
És el lloc per on el camí de Juncosa travessa el riu de Prades, a gual. No se’n parla, perquè es va
a Juncosa per la carretera i el pas ha quedat en desús.
Quadro, el
És més un lloc d’anomenada que una partida de terra. Hi ha una sola hisenda, a l’esquerra del
camí de la Creueta, que és també el de Juncosa, quan aquest camí surt del poble. També se li diu
el Quadro i la sort del Toríbio, perquè és en terres d’aquesta casa. Potser aquest bocí de territori es
va segregar de la partida coneguda per la Creueta, perquè el basament d’una creu de terme era,
dintre el Quadro, prop de l’angle que el carrer de la Creu forma amb el camí de Juncosa, dues vies
que en part el delimiten. Se’l va tancar amb un marge de pedra. El nom potser li ve de la seva forma
quadrangular. És a poca distància del Quadrell, però són dos fragments de territori independents l’un
de l’altre i ningú no sap que l’un hagués estat vinculat amb l’altre; tanmateix, l’emparentament dels
noms i la proximitat dels indrets ho poden fer sospitar.
“Cuadro” (Amill. 1862, 52).
“Quan”, cal Joan, i cal Ramon “Quan”
Podria ésser el resultat d’un intent de pronunciació a la castellana del prenom Joan, sense arribar a
obtenir el so corresponent a la j forastera, que generalment es convertia a k. La casa és al carrer de
la Saltadora; també se la coneix per ca l’Estordit. L’altra, igualment al carrer de la Saltadora.

Quarts, els
Són terres situades a ponent de la vila, i també a ponent del camí de Juncosa, entre els Blanquers,
el Quadro i els Marges; cap al nord, tenen els Arenals. Com es veu més avall, antigament, es parlava
dels Quarts d’en Barba, però no n’hi ha memòria.
‑”vocata los Quarts” (MN 1398); “les Marges qu·es tenen ab los Cuarts d·en Barba” (Val. 1457,
51r); “los Quarts que tenen ab lo camj de Juncosa” (Val. 1465, 36v); “los Quarts qu·es tenen ab lo
camj de Junquosa prop la Servera” (Val. sd/c, 69v); “vocatur los Quarts d·en Barba, afront [...] et cum
via qua itur a Sant Antoni” (Capb. 1558); “lo tros dels Quarts d·en Barba fa sens a la almoyna de na
Meseguera” (Val. 1583, 92r); “los Cuarts” (Amill. 1862, 277).
Quatre Camins, els
És el punt allà on el camí de Prades s’encreua amb la carretera de Reus, just a la sortida de la vila.
Ara tendeixen a dir-ne “lu krúze”.
Quelo, cal
Probable masculinització de Quela, per Miquela. La casa és al carrer de les Eres.
Queralet, cal Joan, i cal Miquel, i cal Ramon Queralet
La primera i l’última d’aquestes cases són al carrer del Sòl de la Vila i al carrer de Santa Magdalena, respectivament. L’altra correspon a cal Caterino, al carrer Major.
Queralet, la font del
És bastant abundosa, a les Obagues, vora el camí antic de Sant Antoni, després de travessar el
riuet del Teix.
Queralot
“Fran[ces]ch Queralt (a) Queralot” (Deutes 1847).
Queralt
Entre els combregants de 1781, n’hi havia vint-i-set que es deien Queralt, procedents de cinc famílies. Toldrà 1990, pàg. 55, informa que el 1854 hi havia dotze famílies. El 1935, es troba la mateixa
quantitat de propietaris, i el 1946, deu (Toldrà 1994, pàg. 15 i 67). Padró 1975 inscriu el cognom
disset vegades. Rafel, el 1909, era coadjutor de l’església de la vila.
‑“G. Queralt” (MN 1398); “Jaume Queral” (ComPas. xvii); “Queralta” i “Francesch Queralt” (ComPas. xvii, any 1652 i 1689 i MN 1711); “Josephus Queralt Agla” (Escrip. xviii, notari Fran[cis]cum
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Lleget, rector del Velusell, novb. 1738); “Jaume Queralt” (ibídem, notari Salvador Alba, Montblanc,
14.11.1790); “Francesch Queral Patiron” (Comptes 1755, fulls que semblen del segle xix); “Antoni
Queralt (a) Queraltó” i “Fran[ces]ch Queralt (a) Queralot” (Deutes 1847).

Leyda” (MN 1422); “lo tros de la Arrecana” (Val. sd/a, 10v); “lo troç de la Reqana ab alo que ere
d·en Robio a la Gariga” (Val. sd/b, 12v); “lo troç de la Raqana a la Garjga” (Val. 1535, 24r); “tros de
la Arracana” (Val. 1563, 25v); “lo tros de la Recana” (Val. 1611, 83r).

Queralt, cal Pere
És al carrer Major.

Hi ha altres exemples possibles de re- inicial, però la majoria de les anotacions es presenten amb
ra-. Que volgués significar una medició escrupolosa de la terra potser no queda exclòs; però hi ha de
quedar que tingués res a veure amb la paraula recana que utilitza la pagesia per designar el cadastre,
perquè el cadastre encara havia de tardar tres-cents anys a implantar-se.

Queralt, la cova del
És una balma bastant gran, amb un tancat de pedres, al fons, que podia haver servit de dormidor
quan en conreaven olivers per aquell racó per on baixa el camí que del mas de l’Esclauet va cap a
Sant Bartomeu. Genera, 140, informa que per aquesta zona s’han fet troballes de sílex que testimonien activitat en èpoques prehistòriques.
Queraltó
Padró 1975 només anota una vegada aquest cognom.
Queraltó
“Antoni Queralt (a) Queraltó” (Deutes 1847).
Queraltó, cal
La casa és al carrer de la Saltadora. S’interpreta que el nom li ve del renom de mitjan segle passat.
També se li diu cal Fausto.

racó
Vegeu Apotecari, Boteret, Buda, Frau, Notari, Oro, Pastera,*Petxina, Polleria, «Ricardo», Sant Bartomeu, *Sòl de la Vila, Valencià.
Racó, del
‑”En Pere Farer del Raco” (Val. sd/b, 17v); “Pere Amigo del Raco” (Val. 1529, 22r); “Pera Ferer
fill d·en Ferer del Raco” (Val. 1583, 75v); “Magdalena Ferrera del Racó” (ComPas. xvii, any 1652).
Devia ésser gent que tenia la casa al racó del Sòl de la Vila. Lladonosa, pàg. 45 i 46, explica que
Pere Amigó del Racó era jurat primer i que Pere Ferrer del Racó era botiguer dels censals, el 1563.
“del Racó” també hi havia Francesc Argany el 1618.

Queraltó, la punta del
“Es puja a la punta del Queraltó (882 m.)” (Guia, 639, 6h10m).

Racó de la Pastera, la cova del, i la font del Racó de la Pastera
És una balma gran. S’hi tancava bestiar. Damunt de la balma, hi ha un altre foradot en el cingle. Al
peu d’una de les coves del racó, hi ha una fonteta que s’havia aprofitat per fer hort en unes quantes
feixes diminutes.

Era una de les de la serra de la Llena, a deu minuts a sol ixent del camí de Lleida. No hem trobat
ningú que l’anomeni.

Rafel
Vegeu Estanquer, «Jaio» R., Molí, Pereblanc.

Quimet
Vegeu Carnisser.

Rafel, el collet, i la font, i el mas del «Jaio» Rafel
Vegeu «Jaio» R.

Rabassa, el pas d’en, i la font d’en Rabassa
Quan es parla del pas, es vol significar el camí que se cita a continuació. Una mica vessant avall
dels pins Carrassers. La font és minúscula, a la vora del camí que travessa el racó de la Polleria i
porta a la canal del Descarregador. És un sector molt conegut dels caçadors. L’específic no s’ha vist
mai anotat com a cognom a la vila. Tampoc no l’anota Perea a la Morera, tot i que inscriu la sort
d’en Rabassa.

Rafel, cal «Jaio»
És al carrer de la Saltadora.

Racana, lo tros de la
‑”vocata la Rachana, [...] in parte vocata Coma Pregona” i “la q afrontatum cum via p[ubli]ca de

Rafeta
Vegeu Refeta.
raig
Vegeu Fontalba.
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Ramanyo
“vuy Ramon Figueras dit Ramaño” (Escrip. xviii, notari Salvador Alba y Molins, 15.3.1798).
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barranc dels Torners, al bosc de Poblet, a les muntanyes de Prades, es parla del comellar de l’Astor.
El mas del Resto, del terme de la Cadeneta, un nom oblidat, testimoniat el 1670 (Eugeni Perea Simón,

Ramona Covero
Vegeu Covero.

La geografia i la història de Mont-ral a través de la seva onomàstica, Barcelona, 1994), a cosa de vint
quilòmetres a l’est d’Ulldemolins, podria haver tingut la mateixa procedència que Rastors a Ulldemolins,
si Resto hagués estat una paraula oxítona. Amb Astor també es designa una caseria de la Segarra,
terme de Pujalt (Anoia), un despoblat del terme municipal de Lleida i altres llocs del país.
‑”un troç de erm als Açtors” (MN 1398); “in parte vocata lo torrent dels Astors” (MN 1448); “los
Estos” (Val. 1457, 2v); “als Estos” (Val. 1474, 2v); “hun trocet al cap dels Estos” (Val. sd/c, 2v); “lo
tros dels Estos al sol del torent” i “al torent dels Estos” (Val. 1529, 2r i 17r); “lo tros dels Stos afronte
ab lo cami dels Cols” (Val. 1583, 20r); “la vinya del torrent dels Stors” (MN 1585); “lo tros del Restos”
i “lo tros dels Segalas als Restos” (Val. 1625, 235r i 243v); “nuncupata dels Restós” (Escrip. xviii,
notari Fran[cis]cum Meyá et Lloses, Cornudella, 2.3.1753).

Ramonet de l’Agna
Vegeu Agna.

Rata, cal
És al carrer de la Saltadora.

Ramos
Una persona duu aquest cognom, segons Padró 1975.

Rata, el pati del Tomàs
S’ha convertit en cal “Pepito” Valències, a l’avinguda de la Verge de Montserrat.

Rastors, el barranc dels, i el camí dels Rastors
El barranc baixa dels Segalassos i s’ajunta amb el riu de Prades, per allà a les vinyes del Riu. El
camí és el mateix que el dels Seglarets i les Gorgeres; surt de la vila per la Canonada, passa per la
font Busqueta i travessa el barranc de l’Olla.

Rata, el toll del
És al riu de Prades, per allà al mas del Moliner, al terme de Vilanova de Prades.

Potser hauria calgut escriure Remanyo o Romanyo. En aquest últim cas, podria ésser una manera
castellanitzant de pronunciar el llinatge Romany.
Ramon
Vegeu Albarquí, Bo, Boli, Gatet, Mestrecoixo, Mossèn R.,Perevinyes, “Quan”, Queralet, Tura, Xumac.

raval
Vegeu *Cementiri, *Llorito.

“les Marradelles [...] cum dicto itinere dicto dels Hestos” (MN 1682).
Rastors, els
Alguna vegada s’ha sentit Rastosos per pseudopluralització del Rastós. Els documents més antics
anoten clarament Astors; a partir de la segona meitat del segle xv s’observen variacions: es perd la r
de la terminació —que reapareix tanmateix algun cop al segle xvi– i la a inicial esdevé una e o una s
líquida. La forma Restos, corresponent a la fonètica actual, s’ha fet present al començament del segle
xvii. La gent de la vila no ha sentit parlar mai de l’astor, el gran ocell de rapinya semblant al milà i més
gros que l’esparver. Tanmateix, a Picamoixons, el Josep de ca l’Espardenyer afirma que —vint-i-cinc
anys enrere— en va matar un al peu de les Guixeres, sota la torre del Petrol, a la banda de Fontscaldes:
era més gros i d’un gris més blanquinós que un esparver, amb ratlletes negres en el plomatge. Amb el
nom es designa una partida de terra formada per uns costers de pissarres, bastant inclinats, que des de
l’extrem nord de les Gorgeres s’aboquen cap al riu de Prades; en formen el vessant esquerre, a l’obaga
d’aquella zona, davant per davant de les vinyes del Riu. Els documents a vegades designen la partida
com “el torrent dels Astors”. Hi ha un predomini d’avellaners. Que l’astor era un ocell conegut ho
testimonia que un terme rural corresponent ara a la parròquia de Vilallonga del Camp es conegués per
la font de l’Astor, antigament i encara al final del segle xviii, perquè figura al cens de Floridablanca.
És un nom que queda en el record de poca gent i designa terres que confronten amb la Montoliva. Al

Raventós
L’aporta Padró 1975 un sol cop.
Reboll, lo
“parte vocata lo Riboyl” (MN 1398).
Devia designar el mateix indret que els noms de les entrades que segueixen.
Rebolleda, la
“parte vocata la Rebolleda” (MN 1448).
Rebollosa, la
‑”la Reboloa” (Val. 1457, 6v); “La quova d·en Pinyol ab la Rabolosa e l·Escaravat” (Val. sd/d, 11r);
“lo quomelar de la Rabolosa a la Garjga” (Val. 1535, 25v); “lo comellar de la Rabollosa ab ses coves”
(Val. 1563, 33r i Val. 1577, 28r).
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Recana
Vegeu Racana.
recer
Vegeu Bo, Mentides.
Redona, la Mata
“en lo terme de Albarca nomenat la Mata Redona” (Inven. xvi).
Veïns de la vila tenen terres a la partida de les Mates, al terme d’Albarca, prop de la carretera
de Reus, enllà de les alzines del Xavo. Es desconeix el fragment de les Mates a què es refereix el
document que s’aporta. Llopis, que també l’anota, a la pàg. 137, tampoc no en coneix la localització.
Refeta, cal
No ens ha quedat clar si pronuncien Re- o Ra-. La casa és al carrer de la Creu. També se’n diu
ca la Romualda i cal Tupí.
Rega
“Rega” (MN 1286); “la pubilla Rega” (Val. 1577, 20v); “la pobilla Rega” (Val. 1583, 19v).
Feminització ortogràfica de Reig, corresponent a una fonètica que devia ésser Retxa.
Reganya
“Maria Reganya” (ComPas. xvii, any 1688).
No queda exclòs que el segon element d’aquest conjunt estigués relacionat amb el renom “Ramaño”, que s’hagués convertit a “Reganya” per feminització i transformació de les dues lletres que van
darrera de la inicial, i presentat com si fos un cognom.
Rei, lo
“Juan Gasio lo Rey” (Val. 1625, 256v).
Reial, lo camí
“ab lo cami real que va a les eres enrajolades” (MN 1711).
Religiós, cal
Una altra manera de designar cal Josep Antonieta, al carrer de la Saltadora.
rellotge del Camarada
Vegeu Camarada.
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Reparata, cal
Al carrer del Balç. Encara que amb cal el nom es tracti com si fos masculí, deu procedir de feminització —conservant la realització sorda de la dental oclusiva— del prenom Reparat, un sant dels
primers segles del cristianisme.
Reus, de
‑“lo pobill de Joan Domenech dit de Reus” (Val. 1611, 86r); “Francesc Domenec dit de Reus de
Ulldemolins” (Escrip. xvii, carta de l’1.10.1632).
Reus, la carretera de
És el sector meridional de la carretera que passa per la vora de la vila. L’extrem septentrional es
coneix per la carretera de Lleida.
Revull
“Mateu Revull” (Val. 1625, 303v); “Juan Ravull” (Consells 1624, 2.2.1625).
Juan Ravull va assistir al consell general del dia 11.11.1629.
Ribelles
“Anton Ribelles, menescal” (ComPas. xvii, any 1783).
Devia ésser foraster. A Siurana, el llinatge és documentat els segles xv i xvi.
Ribera
Toldrà 1990, pàg. 55, diu que hi havia dues famílies amb aquest cognom, el 1854. El 1935, hi havia
un propietari (Toldrà 1994, pàg. 15).
Ribera, [la] coma
La documentació examinada anota la coma de na Ribera fins al començament del segle xvii.
L’article de distinció personal na es veu canviat per l’article definit el 1625, com si el nom es referís
a terrenys pròxims al riu, cosa que no seria per a sorprendre perquè la partícula na no sempre és
designadora de persona —en toponímia— i, a més, no hem vist Ribera com a cognom antic. Això
no obstant, el mateix document, foli 249v, torna a utilitzar na. Devia ésser l’època del canvi. Escrip.
xviii, trasllat del 17.5.1850 d’una escriptura del 27.1.1692, anota “la Coma de la Ribera”. La supressió de la preposició d’enllaç entre Coma i Ribera és més tardana, no constatada documentalment fins
al segle xix. Ara, la presència de l’article és vacil·lant. El sector de territori conegut per aquest nom
—considerat una partida de terra— és entre el collet de l’Arçons i el Trencacolls, per la proximitat de
les Parades, travessat pel camí que condueix al molí de l’Espasa. S’aporta només una mostra escarida
de l’abundància d’anotacions que hem vist en els documents.
‑”vocatum la coma de na Ribera” (MN 1398); “la coma de na Ribera confrontant cum via p[ubli]ca
del moli d·en Angles” (MN 1448); “lo troç de la Coma de na Ribera” (MN 1529, inventari 12.IV.1529);
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“Coma de na Ribera” (Val. 1563, 2r i 25v); “la coma de la Ribera” (Val. 1625, 239r); “la coma de la
Ribera afronte a sol ixent ab lo cami veinal que va als Canemasos” (MN 1682); “Comaribera” (Amill.

noms: de Baix, de l’Empedregat, de Lleida i, probablement, d’en Llaurador. De l’hort no se’n parla.
També s’han anotat els horts del Riu del Pont (any 1711) que era una altra manera de designar l’hort
del Riu de 1862.

1862, 1).
Ribes
“Francisco Ribas” (ComPas. xvii).

Riu, les vinyes del
El sector conegut per les vinyes és constituït per terres grises de pissarra, o vermelloses de granit
rosa, situades a banda i banda del riu de Prades, entre les “Vegues” i el mas d’en Bessó.

Toldrà 1990, pàg. 55, anota una família amb aquest cognom, el 1854.
“Viña del Riu” (Amill. 1862, 1, 45).
“Ricardo”, cal
Per castellanització del prenom Ricard. És al carrer Major.
“Ricardo”, el racó del
A les Solanes. De la Solana del Pagès baixa fins al riu de Prades.
Rigau
“Jaume Rigau” (ComPas. xvii); “Salvis Rigau” (Comptes 1755).

Riu de Montsant, el molí del
‑”molendinum farinerium situm in [...] parte dictam lo riu de Monsant, afrontatum [...] cum camino
que itur al col del Prat” (MN 1500); “1554. Compra del molino del rio de Montsant en la partida dels
Cañamasos al s[señ]or conde de Prades” (Documentos sueltos en pergamino. Estella 1881, pàg. 24);
“1594. 13 Novb. Se arrienda el molino de la Vila [...] es el molino del riu de Montsant” (Actes de
sessions dels jurats. Estella 1881, pàg. 44); “1598. 25 marzo. Se acuerda vender las tierras sobrantes
[...] del molino de Munsant vender del camino a ball” (ibídem, pàg. 46); “1599. Novb. [...] proposición
de arrendar el molino de la Villa del riu de Montsant” (ibídem, pàg. 47).

Hi havia dues famílies Rigau a la vila, el 1854, segons Toldrà 1990, pàg. 55, que també informa,
pàg. 34, que Josep era fuster en algun període de la segona meitat del xix. Amill. 1862, 40, anota
Ramon Rigau.
Ripoll
“Petrus Ripol” (MN 1398).
Riquer
“Iohannes Riquer” (MN 1500).

Aquests documents deixen clar que el molí tant es deia del riu de Montsant, com de Montsant, com
de la Vila. Podia haver estat el que abans s’havia dit de n’Anglès i era el mateix que es va conèixer
després per molí d’en Domènec, de la Vila i de l’Espasa.
Riu del Pont, els horts del
“a la partida dels orts del riu del Pont” (MN 1711).
Es referien al riu de Vilanova.

riu
Vegeu Fraguerau, Montsant, *Pont, Prades, Ulldemolins, Vilanova.

riuet del Teix
Vegeu Teix.

Riu, el camí del
Es refereixen al riu de Prades, també dit de Vilanova. El camí correspon al de Lleida, també dit
de Cervià.

Rius
“Francisco Rius” (ComPas. xvii).

“con el camino del rio” (Escrip. xviii, notari Salvador Alba Molins, Montblanc, 5.1.1798).
Riu, el portal del, i l’hort del Riu
‑“fuera del portal llamado del Sol de la Vila, o del riu” (Escrip. xviii, notari Salvador Alba Molins,
Montblanc, 5.1.1798); “Hor del Riu” (Amill. 1862, 223).
El portal, que el document de més amunt aclareix que era el del Sòl de la Vila, havia tingut altres

Potser era una de les quatre persones d’aquest llinatge, domiciliades al carrer Dellà, que van complir el precepte pasqual, el 1781. Segons Toldrà 1990, pàg. 55 i 34, tres famílies es deien Rius a la
vila el 1854, i Bonaventura era baster i ferrer en algun període de la segona meitat del xix. El 1935,
dos propietaris portaven el nom, i el 1946, un (Toldrà 1994, pàg. 15 i 67). Aquell últim any, anota
també Riu, una vegada, potser perquè l’escrivà del cadastre va ometre la s final.
Roba, la roca de la, i les coves de la Roba
‑”1571. Enero 15. Lo vestiar d·en Joan Anglès està mal. Se acorda que·l vestia vage per [...] y en la
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Solana no pugan pasar la roca de la Roba” (Actes del consell de jurats. Estella 1881, pàg. 35); “1646.
Julio 29. S·és proposat que·l camí de las cobas de la Roba està adobat y se acorda portar allí la roba
de la Iglecia y que s·i farà guàrdia”; “1646. Agost 10. Se té notícia de que los castellans volen pujar
ací. Se acordat treurer la plata de la Iglesia y portarla a las covas de la Roba” i “1646. Nov. 26. Se
ha proposat posar una altre guarda a las cobas de la Roba [...] però ab condició que·l que estarà
de guàrdia hagen de treballar en fortificar aquest puesto de las cobas” (Actes del consell de jurats.
Estella 1881, pàg. 72 i 75).

Roca s’ha de prendre per equivalent de ‘cingle’. Sobretot aquest text dóna a entendre que era un
punt situat al vessant dret de Fraguerau, per allà al veïnatge de la plana del Forn del Vidre, però a
l’altre costat de riu. Quant a les coves, tenim la impressió que deuen ésser les mateixes que ara es
diuen del Francès.
Robió [de]
Els documents, en els quals hem vist una gran abundància d’anotacions d’aquest llinatge, ofereixen
el cognom així: Robio, Robyo, Robiho i de Robio, sempre amb o a la primera síl·laba. Rubió només en
un trasllat de 1881 (Estella, pàg. 17) d’un document de 1403. Els prenoms eren Pere —que consta com
a Mestre Pere a Fog. 1553 i com a sastre en una creació de censal del 16.4.1548, Escrip. xvii, i com
a testimoni en un testament el 1561—, Joan i Guillem, amb el major nombre d’anotacions. A una certa
distància quantitativa, hi havia Gabriel —que ja consta un cop a Fog. 1496—, Pericó i Llorenç. Malgrat
l’antiguitat —es comença a trobar el cognom a partir de 1286—, només l’hem vist adherit —tardanament— a un mas, que solament hem trobat anotat una vegada i que no ha deixat record. També l’hem
vist aplicat, per renom, a Mateu Anglès, segons Val. 1618, 240v. Vegeu també Rubió.
Robió, lo mas d’en
“en la partida dita la masia dit lo mas d·en Robio” (MN 1682).
Roc
Vegeu Sant R.
roca
Vegeu *Andreu, Balladora, Censal, *Edra, Frare, Lladres, Llençol, *Polleria, *Portalets, *Roba, Roja.
Roca
Només consta que haguessin combregat dues persones d’aquest llinatge, del carrer del Forn, el 1781.
Toldrà 1990, pàg. 55, troba tres famílies amb aquest cognom el 1854. També tres propietaris el 1935, i
quatre el 1946 (Toldrà 1994, pàg. 15 i 68). Padró 1975 en conté sis inscripcions. Pere Roca i Francisco
Roca van anar a estudi, segons un certificat —inclòs en un llibre de la Cort del Batlle, AHAT— que el
10.2.1685 va estendre el mestre Jacme Angles. Antoni era prevere beneficiat de la parròquia, el 1739.
‑“Joseph Roca” (MN 1711); “Catharina, Josep, Antoni, Pere, Mariangela Roca”, “Francisco Rocha”
i “Mestre Joan Roca” (ComPas. xvii, any 1688 i 1689).
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Roca, cal
L’edifici ha desaparegut. Havia estat al carrer del Castell.
Rocafort
“de Rocafort” (MN 1286).
Rodó, el clot
Hi ha una tendència a pronunciar redó. És un fragment particularitzat de la partida dels Clots.
Rodrigo
“Francesch Rodrigo nunci de la vila” (Consells 1624, 4.12.1624).
Roger
‑“Pere Roje” (Consells 1624, 2.2.1625); “Roger lo siego”, “Catharina Rogera”, “Joan Roger”, “Esperansa Roger” i “Isidro Roger” (ComPas. xvii, any 1652, 1688 i 1689); “Pedro Roige” i “Roigé
dit Perot” (Escrip. xviii, notari Valentín Enriquez, Ulldemolins, 20.9.1782); “Pedro Rogé (a) Peret”
(Deutes 1847).
Les lectures Perot i Peret dels documents supra s’han comprovat i s’han donat per correctes. Roger
y Vall figura a Bapt. 1706. Set persones d’una mateixa família del carrer Major consten entre els
combregants de 1781, més Josepa, anotada junt amb els Rius del carrer Dellà. Toldrà 1990, pàg. 55,
escriu Roigé i diu que una sola família duia el cognom a la vila el 1854. Quant al prenom “Pedro”, ja
observat durant el segle xvi, vegeu Llorenç.
Roger, el molí d’en
Se’n parla molt poc. Algú que en recorda el nom diu que havia estat cap a les “Vegues”, a la vora
esquerra del riu de Prades, molt prop de la línia de conducció d’electricitat que passa pel terme. No
hem trobat que l’anomeni cap document; potser era el que es coneixia per molí d’Amunt.
Roges, les coves
És un conjunt de conglomerats que deixen veure llur base de margues i gresos calcaris de tons
ocres o rogencs. Són a la serra de la Llena, en una raconada poc acusada, en un serrat que és la
continuació de les crestes del Blai cap al SO, amb uns cingles considerables que conformen la vora
dreta del riu de Montsant, per sota de les puntes Planes, per allà als Eixats, a llevant del racó del
Valencià. Hi havia un camí que, des de les crestes del Blai, hi podia conduir.
Roges, sorts
Vegeu Sarroges.
Rogeta, cal Tonet de la
És al carrer de la Saltadora.
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Rogeta, el bosquet del Tonet de la
Vegeu Tonet de la R.

Roja
Vegeu Roig.

Roig
‑“Na Roga” (Fog. 1496); “Pere Feyxes dit lo Roig” (Capb. 1558); “En Roig” (Val. 1583, 90v); “Magdalena Roja dita la Vidriera”, “Magdalena Roija Vidri[era]” i “Jaume Roig” (ComPas. xvii, any 1652
i 1688); “Petro Fexes lo Rox” (MN 1615); “José Pamies (a) Roig” (Escrip. xviii, notari José Ma. Gras
y Navarro, Reus, 15.9.1840); “Va. de Jose Pamies (a) Roitg” (Deutes 1847).

Roja, la roca
Se l’anomena sota els pins Carrassers.

Tant havia estat cognom com renom. Segons Bapt. 1706, RafelRoig i Miró va ésser batejat el 1727.
Una família Roig vivia al carrer Dellà i cinc dels seus membres —potser tots— van combregar, el
1781. Toldrà 1990, pàg. 55, diu que ha vist el cognom una sola vegada com a designador d’una
família, el 1854. També hi havia un sol propietari el 1935 (Toldrà 1994, pàg. 15).

Romà, cal
Probablement, el nom de la casa procedeix d’un prenom, no gaire freqüent, però tampoc rar, en
aquestes terres. És al carrer de la Saltadora. També se la coneix per cal Xinxilla.

Roig, cal
No és possible de saber si el nom de la casa procedeix del cognom o del renom, però els documents tracten el nom Roig majoritàriament com si fos un renom. És una altra manera de designar
cal Franquet, al carrer de la Saltadora, cantonada amb el pla de l’Església.
Roig, el corral del, i el mas del Roig
El corral és al carrer de les Eres. El mas —que també es coneix per corral— és a les Garrigues, al
Purgatori, al nord i a una certa distància de la carretera de Lleida.

Rom
Consta una vegada a Padró 1975.

Romeu
‑”1593. 9 abril. Antonio Romeu” (Actes de sessions dels jurats. Estella 1881, pàg. 43); “Antoni
Romeu” (Val. 1597, 14r); “Jusep Romeu” (Consells 1624, 2.2.1625); “Magdalena Romeua” i “Catarina
Romeua” (ComPas. xvii, any 1652 i 1688).
Romeu, la costa d’en
‑”la Costa d·en Romeu” (Val. 1398 i Val. 1457, 6v); “la vinya de la costa d·en Romeu” (Val. 1474,
5r i Val. sd/c, 11v).
Vegeu també la Costa.

Roig, la guitarra del
És un avellanar, entre els Blanquers i el riu de Prades, davant dels Solans. Justifiquen el nom dient
que la hisenda té la forma d’una guitarra. Passa que les revingudes del riu han anat excavant a la
peça de terra, pel cantó que confronta amb el corrent, una entrada bastant profunda que queda entre
mig de dos sortints amples i arrodonits; la gent hi ha sabut veure la caixa (deuen voler dir la meitat
longitudinal de la caixa) d’una guitarra.
Roig, la sort del
És al sud del carrer de les Eres, entre les cases del poble i la pista que va a les ermites; s’ha
urbanitzat.

Romeua
“Magdalena Vallverdu viuda alias Romeua” (Llev. 1618, 43v).
Romiguera
‑”la Romjgera” (Val. 1457, 11v); “lo troç sobre lo cami a la Romiguera a la Gariga” (Val. sd/b, 17r);
“tros de la Romigera” (Val. 1563, 31v).
Se n’han vist moltes anotacions als segles xv i xvi, però només la que hem copiat en segon lloc
en concreta la localització, a la Garriga; les altres només diuen “damunt cami” o “sobre lo cami”.

Roig, lo tossalet
‑”lo toçalet rog” (Val. 1457, 48r); “la sort del Tocalet Rog” (Val. 1474, 2r); “la sort que ere d·en
Guomjch al Tocalet Rog” (Val. sd/d, 6v).
Roio, lo
“Pere Farre dit lo Roio” (Llev. xvii).

Romualda, ca la
És una altra manera d’anomenar cal Refeta, també coneguda per cal Tupí, al carrer de la Creu.
“Romualdo”, el carreró del
“S’acorda tancar [...] el carreró del Romualdo” (Toldrà 1990, pàg. 15, referint-se a l’any 1873).

Rois
“Antoni Rois nunsi” (Consells 1672).

Se sap que un home que es diu “Romualdo” viu a cal Guerxet, però ningú no recorda que un
carreró s’hagués dit així.
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Ropes, cal, i cal Sebastià Ropes
Hem sentit la o clarament tancada. La casa és al carrer de la Carnisseria. L’altra, cal Sebastià, al
carrer del Loreto.

que s’ajuntaven per designar el camí. La tradició diu que a la sort de cal Blai hi havia un roser molt
singular i que el camí en va prendre el nom; però pensem que aquest nom més aviat devia estar
relacionat amb la confraria del Roser, tot i que no tenim una base on sustentar-ho.

Roquer, lo
“lo Roquer del riu de Vilanova” (Val. 1563, 14v i Val. 1611, 78r).

Roseta
Vegeu Alls, Biela, “Canastrilla”, “Ditxosa”.

Si no era una partida, era almenys un lloc d’anomenada.
Roquet, cal, i cal Joan Roquet
Diminutiu de Roc. La casa és al passatge de la Font Vella. Cal Joan, al carrer de Sant Roc.

Rossell
En parla Toldrà 1990, pàg. 34 i 35. Diu que el cognom es va incorporar a la vila més tard del 1854
i que Cosme havia estat baster.

Ros
‑“Elisabet Ros Domenech” (Bapt. 1706, any 1727); “Jaume Miro dit lo Ros” (Comptes 1755); “Catarina Ros” (ComPas. xvii); “Jaime Miró (a) Ros” (Deutes 1847).

Rosset, cal
És al carrer del Sòl de la Vila.

Era un malnom dels Miró. A les dues dones que s’anomenen se’ls devia aplicar per cognom el
renom dels marits. No sabem si pensar que el Joan Ros, que havia estat ecònom de l’església parroquial el 1900, era de la mateixa família o que el seu cognom corresponia a un llinatge i no a un
renom. ComPas. xvii, any 1781, que no hem observat que faci ús de renoms, quan anota una família
Domènec, al carrer Dellà, li afegeix un Ros, que no queda clar que en fos un mosso, però que ho
podia haver estat. Aquesta combinació Ros-Domènec també es veu en el baptisme de 1727.
Ros, cal
El nom procedeix segurament del renom aportat a l’entrada anterior. La casa és al carrer de la
Saltadora. Abans, se la coneixia per cal Miquel Ferrer.
Rosa
Vegeu Aumaca, Campanera, Cantó, Castell, Cóc, Marineta.
Roser, el portal del
És un altre nom del portal del Blai. L’atribució del nom —que sembla moderna, perquè no se l’ha
trobat en cap document— devia ésser un recordatori, amb propòsit homenatjador, de la confraria
del Roser que —segons Estella 1881, pàg. 26— es va fundar el 1571 i que —amb alts i baixos
d’activitat— va durar fins a 1936 i va generar el ball folklòric conegut per ball de les Majorales
d’Ulldemolins, i en va recuperar un d’antic, les Danses del Roser. A no ésser que s’hagués de donar
crèdit al Roser del Blai que s’anota a l’entrada que segueix.
Roser del Blai, el camí del
“hasta el camino llamado Roser del Blay” (Escriptura de 1851, notari Joan B. Capdevila i Veà,
Cornudella).
Es referia a un tros del carrer de l’Hostal, pròxim al portal del Blai, també dit del Roser, dos noms

Rosset, el carreró del
“Gaspar Belart del carrero del Roset” (Escrip. xviii, notari Jacobus Dos, Prades, 15.1.1704).
Devia ésser dintre el poble. Ningú no en sap res.
Rosset, el mas del, i l’era del Rosset
Són a les Garrigues, cap al Bou, visibles —si més no el mas— des de la carretera de la Pobla de
Cérvoles.
“Rossito”, cal Jaume
Probable masculinització del castellanisme “Rossita”. La casa és al carrer de la Saltadora. També
se li diu cal Perejosep.
“Rossito”, la font del
És a uns deu minuts de la vila, a la vora esquerra del riuet del Teix, a les Obagues, al Saüquer —i
per això també en diuen la font del Saüquer—, protegida per una volta de pedra com la de la font
del Silvestre, que era la Vella; l’aigua omple una bassa i se n’aprofiten uns horts de sota seu. També
se la coneix per la font Nova, però no hem pogut aclarir de quan ençà, perquè no sembla que pugui
correspondre a la que es coneixia així el 1627. Vegeu Font Nova, el tossalet de la. Montlleó, pàg. 33,
li diu la font de la Vila, afirma que la van construir al segle xvi, que les dones anaven a recollir-ne
aigua i a rentar roba al riu d’allí a la vora. L’època de construcció la devia obtenir d’Estella 1881,
que parla de l’any 1561, una data que no ens sembla que es pugui referir a aquesta font, tal com
argumentem a l’apartat titulat “El proveïment d’aigua per als vilatans”, a la Introducció. Tanmateix,
la construcció fa cara d’antiga, tal com ja s’ha dit.
Rosso, cal Cisco
Al carrer de la Carnisseria. Que el renom hagi estat un derivat de Ros creat així per distingir-se de
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Rosset no és gaire versemblant. Més aviat deu ésser una masculinització —per arbitrària que pugui
semblar— del femení Rossa.

El cognom reapareix el 1888, corresponent a Baltasar, que va ésser vicari de l’església de la vila,
però que hi podia haver vingut de fora.

Roure, el comellaret del, i lo tros del Roure
‑”lo troç del Roure que ere d·en Robio” (Val. 1465, 34r); “lo troç del Roure que ere d·en Robio a les
Pedrenyeres” (Val. 1474, 14v); “mes avall del comellaret del Roure” (MN 1682).

Sabata, cal
Havia estat al carrer de la Saltadora. El tractament masculí del substantiu fa pensar que la malnominació era metafòrica, equivalent a maldestre, poc apte, una mica ruc. Ara és ca l’Antonet.

Roureda, la
“la Roureda” (Val. sd/d, 5v); “la Roureda al cami del Moli de la Vila” (Val. 1563, 14v).

Sabater
“Pau Sabater” (MN 1682); “Jaume Sabater” (ComPas. xvii, any 1689); “Joseph Sabater” (Bapt.
1706, any 1707).

No queda clar que el nom sigui utilitzat com a propi; podria ésser un nom comú amb el qual es
designés un lloc d’anomenada.
Rourell, lo
“la sort del Raurel” (Val. 1474, 47r): “lo Rourell” (Val. sd/a, 30r).
Que fos el nom d’una partida de terra, no es pot assegurar, però ho sembla.
Rovira
“Joan Rovira” (ComPas. xvii, any 1652).
Rubió
“Joan Rubio” (ComPas. xvii, any 1652).
De fet, Padró 1975 diu tres vegades Rubio, sense cap accent, perquè aquell document els ignora
en tots els casos, però sens dubte que li correspondria l’accent damunt de la o. Vegeu també Robió.
Rué
“Tecla Rué” (ComPas. xvii).
Deuria ésser més ortodox esciure Roer. Toldrà 1990, pàg. 55, diu que dues famílies duien aquest
cognom el 1854.
Ruinas Montis
‑”Esta parte del Montsant titulado antiguamente Ruinas Montis [...] le dio [a fra Guerau] la parte
de Montsant dicha Ruinas Montis” (Estella 1881, pàg. 4); “lo lloch que·s diu Ruinas Montis” (ibídem,
pàg. 20, segons una escriptura del 3 Kalendas Agusti 1292).
Rull
“P. Rul” (MN 1286).

Sabater, cal
És al carrer de la Saltadora. El nom de la casa deu conservar l’antic cognom, però es tendeix a
considerar-lo un renom.
Sabiel, cal
S’ha ortografiat segons la fonètica. Se suposa que el nom procedeix d’un renom, però no se’n té
confirmació. La casa és al carrer de la Creu, entre cal Josep M. Tupí i cal Ningada.
Sac, cal Pau
És al carrer de la Carnisseria. Un altre nom de cal Josep Floret.
Sagrava
“Angela Sagrava” (ComPas. xvii).
El document ha ofert resistència a ésser llegit. Tanmateix, es tracta d’un llinatge conegut també
en altres llocs.
Sala
“P. Sala” (MN 1286).
Salomó
“Onofre Salomo” (ComPas. xvii).
Saltadora, de la
‑“Pere Farrer de la Saltadora” (MN 1448); “Joan Amigo de la Saltadora” i “Pere Ferrer de la Saltadora” (Val. 1583, 92r); “Pere Amigo de la Saltadora” (Consells 1624, 22.7.1625).
Saltadora, el carrer de la
Fa un parell de corbes pronunciades, una en un sentit contrari de l’altra, per anar del pla de
l’Església al carrer Major. N’arrenca, cap al sud, el carrer de Santa Magdalena. S’hi anomenen qua-
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ranta cases, que donen cinquanta-set noms. Hi ha alguns veïns menys dels cinquanta de mitjan segle
xix, segons Toldrà 1990, pàg. 17. Però més que no hi havia combregants el 1781, quan ComPas.
xvii hi anota només onze cases amb quaranta-quatre persones que van complir el precepte pasqual.
Ara és tanmateix el tercer carrer en importància quantitativa de cases amb nom. Durant el període
de la II república espanyola, se l’havia retolat de Ventura Gassol. Després, la dictadura franquista el
va retolar calle de José Antonio. Potser el carrer havia pres el nom d’una partida de terra i potser la
paraula “via” del document de 1448 s’hauria de traduir per “camí”. La Saltadora havia estat el nom
d’una partida del terme de Poboleda, anotada en un MN de 1428, segons ens comunica Miquel S.
Jassans, d’Alforja. També a Blancafort, a la Conca de Barberà, amb aquest nom es designa el tossal
més alt d’aquell terme.

Sanç
Padró 1975 anota Sans un sol cop. Ramon consta de mosso a cal Figueres del carrer de la Costeta,
a ComPas. xvii, any 1783. Blai era rector de l’església de la vila, el 1894. Cal Sanç és una casa de
Vilanova de Prades.
‑”Pere Sanç” (Escrip. xvii, doc. del 14.9.1548); “Miquel Sancs” (Val. 1563, 61v i 68v); “na Sansa”
(Val. 1577, 89v i Val. 1583, 87r i 93r); “Mateu Sans”, “Joan Sans” i “Ramon Sans” (Val. 1597, 24v,
27v i 35v); “per a majoral del Sant Sagrament an allegit a Juan Sans” (Consells 1624, 29.6.1625);
“Joan Sans” (ComPas. xvii).

‑“loco Oculo Molendinari in via vocata de la Saltadora” (MN 1448); “in parte dicta lo carrer de la
Saltadora” (MN 1615); “en lo carrer dit de la Saltadora afrontat [...] de part detras ab lo samentiri”
(MN 1682).
Salvador
Padró 1975 testimonia el cognom un sol cop. El 1403, dues de les seixanta-dues cases de la vila
es coneixien com d’Arnau Salvador (Estella 1881, pàg. 17, escriptura del sindicat de les muntanyes
de Prades). Documentalment, Jaume és el prenom que es repeteix més vegades. El 1558, un Jaume
Andreu és àlies Salvador. Segons Deutes 1847, l’àlies Salvador era Josep Serra. El 1577, hem vist un
Jaume Salvador que era àlies Andreu.
‑“F. Salvador” (MN 1286); “Salvador” (MN 1304); “Andreus Salvador” (MN 1398); “En Gabriel Salvador” (Val. 1529, 18v); “Jaume Andreu alias Salvador” (Capb. 1558).
Salvadoret, cal
Al carrer del Cementiri.
Salvanes, les
O en singular: la Salvana. La pronunciació es realitza amb vocalització de la l i amb bilabial la
segona síl·laba: lesaubànes. El nom podria estar emparentat amb ‘sàlvia’, però no hem vist que
l’anoti cap dels diccionaris consultats. Amb el nom es designa una partida de les Garrigues, al terme
d’Ulldemolins, i segurament també al de la Pobla de Cérvoles. Al sud, té el Pinyó i, a ponent, les
Guineus. Dintre del terme veí, toca al Pescater. És recorreguda pel pas del Bou. El color del terreny
és predominantment grogós.
Salvat
“Josep Salvat” (Bapt. 1706); “Francesch Salvat” (MN 1711 i ComPas. xvii).
Entre els combregants de 1781, hi va haver tres Salvat, d’una família que vivia al carrer Major.

Sancho
L’anota una vegada el cadastre de 1946 (Toldrà 1994, pàg. 68). Figura dues vegades a Padró 1975.
Sant, la cova del
És una balma, a les Obagues, al racó de la Polleria, a poca distància de la pista de la font de la
Gleva. L’específic podria correspondre a un renom del qual, tanmateix, no hem trobat notícia.
Santa Anna
‑”es del binjfiçi de Sentana” (Val. 1465, 4r); “l·ort del rju de Vjlanova ab lo que age d·en Laurador
fa sens a Senttana” (Val. sd/a, 11r); “la Sort del Sola quj fa sens a Senta Anna” (Val. sd/c, 22v);
“Bernardus Ferrarius qº beneficiatus beneficij Sancte Anne” (Òbits 1528, 18.X.1529).
No es pot dir que sigui un nom de lloc. Es podrien aportar molts altres exemples de terres que
feien cens a santa Anna. Una anotació treta de Val. 1611, 136r, “lo tros del pas d·en Segur afronte
al de Santana”, amb “el de Santana” devia voler dir el tros que feia cens a Santa Anna. El benefici
de santa Anna el va fundar el rvnd. Francesc Masip, a l’església d’Ulldemolins, el 1344 (Estella
1881, pàg. 24). En va gaudir fra Llorenç Julià —fundador de l’ermita de Santa Magdalena—, quan va
ésser ordenat. Quan va morir, el 1580, va ésser soterrat a la capella de Santa Anna d’aquell temple
anterior a l’actual.
Santa Anna, la placeta de
‑”ab la costeta que va a la Iglesia [...] a un costat ab lo carrero qui va al Castell, de l·altre costat ab
la placeta dita de Sta. Anna” (MN 1682).
Santa Bàrbara, i el camí de Santa Bàrbara
‑”en la partida de Santa Barbera o font d·en Casals” (Consells 1624, 2.2.1625); “en la partida de
Sancta Barbara [...] a mig dia ab lo terme de la dita hermita de Sta. Barbara y [...] ab lo cami de dita
hermita” i “lo tros del coll de la Balleguera afronte ab los camins de Sta. Barbara y del moli” (Inven.
xvii); “de la dita hermita de Sta. Barbara y [...] ab lo cami de dita hermita” (MN 1682).
Tant la partida de terra com el camí ara es prefereix designar-los com de Sant Antoni.
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Santa Bàrbara, l’ermita de
Va ésser el nom primitiu de l’ermita de Sant Antoni. Segons Lladonosa, pàg. 55, l’ermitatge de
Santa Bàrbara va ésser fundat els anys que seguiren la fundació del santuari de la Mare de Déu de
Montsant. L’ermita es va aixecar al peu dels grans cingles de les Obagues, a poca distància del coll
del Prat. Va ésser fra Jeroni de l’Albi qui va promoure la construcció a Santa Bàrbara d’una capella
dedicada a sant Antoni, el 1556. És un nom gairebé perdut, substituït per sant Antoni.

Ulldemolins. Tanmateix, amb aquest nom, atès el lloc on va situat en aquell mapa, potser pretenia
designar l’ermita de Santa Magdalena de Garcia, a la Ribera d’Ebre, també de molta anomenada.
(Cartografia reproduïda a la Gran Geografia Comarcal de Catalunya, volum 19, pàg. 58, 64 i 92). Per

Santa Bàrbara, los horts de
“in parte dicta los orts de Santa Barbara afrontat [...] ab lo cami que va a Sta. Barbara” (MN 1615).
Santa Magdalena, el camí de
L’antic camí, continuació del carrer de Santa Magdalena, aviat es reuneix amb la pista destinada
al pas de vehicles.
‑“cum itinere tendente ad capella Sta. Maria Magdalena” (Escrip. xviii, notari Francisco Meÿá et
Lloses, Cornudella, 9.11.1749); “part dita lo cami de S[an]ta Madalena” (ibídem, notari Agustí Vendrell y Piñol, Cornudella, 25.4.1801).
Santa Magdalena, el carrer de
El carrer arrenca del de la Saltadora, se’n va cap al sud, passa pel punt de coincidència de l’antic
carrer del Solaçar (ara de l’Hostal) amb el de les Eres i surt al camp, on es converteix en el camí de
l’ermita de Santa Magdalena. S’hi anomenen set cases —que tenen vuit noms—, una més que les
que hi havia a mitjan segle xix, segons Toldrà 1990, pàg. 17. En temps de la II República espanyola
se’l va retolar de Salmeron.
Santa Magdalena, el portal de
No n’hi ha record; només hem vist que en parli Toldrà 1990, pàg. 15, basant-se en un acord consistorial
de 1873. Interpretem que era allà on acaba el carrer de Santa Magdalena i en surt el camí antic de l’ermita.
Més antigament, li devia haver correspost algun dels noms per als quals no trobem una localització.
Santa Magdalena, l’ermita de, i la font, i la punta de Santa Magdalena
L’ermita, a poc més de mitja hora al sud de la vila, és tan gran i sumptuosa que se l’anomena “la
catedral” de Montsant. És al peu de la serra de les Obagues. La va fundar fra Llorenç Julià, el 1564;
va començar per engrandir, a cops d’eina, una cova en la qual feia penitència; ara és la cripta del
temple, en la qual es guarda el Sant Sepulcre. Fra Llorenç va morir el dia 5 de setembre de 1580.
L’edifici va ésser projectat per mossèn Jaume Amigó, rector de Tivissa, el mateix arquitecte de
l’església parroquial. Sempre ha tingut una gran anomenada; ho confirma que el mapa Cataloniae
principatus novissima et accurata descriptio, del cartògraf flamenc Johannes Baptista Vrints, publicat
l’any 1603, anoti “Lamagdalena” al costat de “Vildemolins”. També l’anoten mapes posteriors, com
Cataloniae Principatus descriptio nova, del també flamenc Gerardus Mercator, de l’any 1619, que
posa “La magdalena” entre la Morera i “Vildemolins”. I novament el de Pèire de Marca, del 1688,
que té la particularitat de posar la Magdalena al SO d’Escaladei, entre Móra i Poblet, i d’ometre

a una informació àmplia sobre l’ermita, vegeu Lladonosa, pàg. 58-62. Per aquesta rodalia es van fer
troballes que testimonien una activitat en època prehistòrica (Genera, pàg. 140). Es diu que, abans
de la guerra de 1936-1939, a la cova de fra Llorenç hi havia una imatge de soca de xiprer que representava un frare i que, els que s’hi anaven a casar, havien d’aixecar de terra; era una broma de
la gent de l’època. La font és de molta anomenada, a la vora de l’ermita. Es pot fer constar entre les
abundants del terme, tot i que no és la principal. La punta és dalt, a la capçada de Montsant, damunt
de l’ermita de Santa Magdalena. Com la majoria de les d’aquella serra, no és gaire destacadissa.
Santamaria
Segons Toldrà 1990, pàg. 35, Pere Santamaria va ésser mestre de cases en algun període de la
segona meitat del segle xix.
Santa Maria [de Montsant]
“Santa Maria” (MN 1286); “Beate Maria de Montis Sancti” (MN 1530).
Es referien a l’ermita de la Mare de Déu de Montsant, situada al capdamunt de la serra, al terme
de la Morera.
Santa Maria, el camí de, i el pas de Santa Maria
‑”l·ort y terra campa al rju de Monsant afronte en lo camj de Santa Marja” (Val. sd/a, 37v); “lo
troç dell cami de Senta Maria al pas de les Planes” (Val. sd/b, 36v); “lo tros al pas de Senta Marya
y ort” (Val. 1529, 37r).
Designava un camí que conduïa a l’ermita de la Mare de Déu de Montsant, també quan se’l designava com un pas. Vegeu també *lo pas de Nostra Senyora, que era un altre nom del mateix indret.
Que vora el pas hi hagués un hort, tal com ho afirma el document, no deixa dubte que el pas era allà
on el camí travessava el riu de Montsant (ara riuet del Teix). Potser també era el pas conegut com
d’en Segur, en una data lleugerament posterior.
Sant Antoni, el camí de
El camí —de bast— arrenca del camí dels Canyemassos, entre el segon Oliver Gros i el collet de
l’Arçons, baixa a travessar el riuet del Teix i s’enfila cap a les Obagues fins a l’ermita, també coneguda abans com de Santa Bàrbara.
‑“la sort de la Fanequada va de camj a camj del camj de Sent Antonj al de la Faneqada” (Val. sd/a,
31v); “a la Suquerada al camj de Sent Antonj” (Val. sd/c, 1r); “lo trocet del camj de Sent Antonj a la
Paleresa” (Val. sd/d, 19r i 51v); “de la peyxera afte ab lo cami de Sant Antonj” (Val. 1563, 2r); “al rju
de Munsant afronte ab lo camj de Sent Antonj” (Val. 1529, 9r).
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Sant Antoni, el cingle gran de
Vegeu Gran [de S. A.].

“Sant Antonj” (MN 1286); “lort davall Sent Anthoni” (Val. sd/d, 12v); “Daval Sent Antony” (Val.
1529, 2v).

Sant Antoni, el coll de, i el grau, i lo pas de Sant Antoni
El coll és molt poc enlairat, a la vora de l’ermita. El grau, a 1 019 m d’altura, permet de travessar
la serra de les Obagues, entre el pi de la Carabasseta i el grau del Llop. El pas del document que
segueix potser era un camí que portava al grau que s’ha comentat.

Sant Antoni, l’horta de
“un ort a la orta de Sant Anthoni” (MN 1530).

“al pas de Sent Antonj” (Val. 1529, 15r); “a la partida de les Obagues dit lo pas de Sant Antoni” (MN 1711).
Sant Antoni, el portal de
Només hem vist Toldrà 1990, pàg. 15, que es fonamenta en una cord municipal de 1873, que parli
del portal. Potser corresponia al de les Eres, també dit del Cap de les Eres. El portal podia haver
estat allà on el carrer de les Eres es trobava amb el del Balç, abans que el del Balç s’allargués fins
a reunir-se amb el de la Creu. El camí que continuava el carrer del Balç havia de poder conduir a
l’ermita de Sant Antoni.

De l’horta, que la font devia propiciar, no se’n parla.
Sant Bartomeu, el racó de, i la coma de Sant Bartomeu
Quan la documentació parla de la coma, es refereix al racó, una barrancada estreta, oberta en els
conglomerats de la serra de la Llena, vorejada de grans cingles bombats, plena d’amuntegaments de
blocs que se n’han desprès i balmes grandioses que s’hi han format, i amb abundància de vegetació.
De cap a cap, té uns tres quilòmetres d’extensió i fa un desnivell d’uns 200 m; cap a la meitat, es
divideix en dos braços. Hi devia haver una abundància de noguers i de roures, a la part alta del racó,
segons donen a entendre alguns dels documents.
“lo tros della coma de Sent Bertomeu” (Val. sd/a, 40r).

Sant Antoni, els plans de
“lo tros dels plants de Sanct Antoni” (Val. 1577, 85r).
Sant Antoni, la creueta de
Vegeu Creueta [de S. A.].

Sant Bartomeu, els cossis de
Els cossis són unes clotxes que recullen l’aigua d’un degotall del cingle. La tradició diu que, temps
era temps, es van posar dos ribells de terrissa sota el degoteig i que la calç de l’aigua els va anar
recobrint fins a tal punt que ara semblen dues clotxes naturals. Són en una cova, vora l’ermita.

Sant Antoni, la font de
És de les més abundants del terme. Neix dintre el bosc de damunt de l’ermita i l’aigua és conduïda
fins a la plaça. Estella 1881 informa que hi ha una còpia d’escriptura de concòrdia, de 1867, per a la
conducció cap a la vila de l’aigua de la font de Sant Antoni.

Sant Bartomeu, l’ermita de
A mig camí entre la bifurcació del racó i el riu de Montsant, en un planellet envoltat de feresteguesa, hi ha l’ermita que ha donat nom al racó; hi va ésser fundada, al segle xii, per fra Guerau Miquel.
Més informació es pot obtenir de Lladonosa, pàg. 29-33.

Sant Antoni, la plana de
“la plana de Sent Antonj” (Val. 1529, 2v).

‑”Sto. Bertolomeo de Frare Gerau” (MN 1304); “la noguereda damunt Sant Bertomeu” (Val. sd/b,
2v); “lo nogueral demunt Sent Bertomeu” (Val. sd/c, 4r); “beati Bertholomeus fratris Gueraldus” (MN
1530); “1863. Codicilio de Pedro Blanch por el cual habiéndose vendido por el gobierno la hermita de S.
Bartolome y tierras adyacentes las cede a la villa de Ulldemolins nuevamente” (Estella 1881, pàg. 26).

No trobem arguments per a afirmar o negar que amb “la plana” es designés el mateix lloc que es
designava amb “els plans”. Nogensmenys, pensem que l’apel·latiu masculí plural era, en aquest cas,
equivalent al femení singular.
Sant Antoni, l’ermita de
La dedicació a sant Antoni és posterior a la dedicació a santa Bàrbara; de quan, el 1556, fra Jeroni
de l’Albi va promoure la construcció d’una capella dedicada a sant Antoni. Tanmateix, del sant ja
se’n parla en un document de 1286. Pel mes de juny, la gent de la vila hi va en pelegrinatge: en
processó des del poble fins allà on comença el camí vell, vora el collet de l’Arçons, i se la reprèn
quan s’arriba al passeig de xiprers de vora l’ermita. Entre aquest passeig i el riuet del Teix, es va
descobrir un extens jaciment prehistòric (Genera, pàg. 141).

Sant Bartomeu, lo camí de
‑”la roureda qu·es te al camj de Sent Bertomeu” (Val. sd/b, 17v); “la roureda e tera campa dela lo
pontet sobre lo camj qui va a Sent Bertomeu” (Val. sd/c, 5r).
No es parla del camí, citat en els documents; ara se’l coneix per camí dels Canyemassos, o de
Fraguerau.
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Sant Jaume, lo tros de
‑“lo tros a la Paleresa apelat de Sent Jaume” (Val. sd/c, 68v); “alo que fa sens a Sent Jaume” (Val.
sd/d, 4r); “lo tros de Coma Pregona que afronte ab Sent Jaume” (Val. 1529, 8v); “lo tros de Qoma
pregona afronte ab lo tros de Sent Jacme y ab en Pere Angles tota coma aval” (Val. 1535, 9v).
Tal com explica el segon dels documents extractats, era una terra sotmesa a un tribut a un altar o
una capella dedicat a sant Jaume.
Santjoan, de
“N·Amador de Sent Johan” (Val. 1474, 11r).
Sant Joan, el pati de
‑”1577. Enero 6. En Fran[ces]ch Domenech se·n porta lleña del pati de S. Joan. Se li digue que lo
pati es de la vila y que no toque leñes” (Estella 1881, pàg. 38).
Sant Joan del Castell
Vegeu *Castell, Sant J. del.
Santmartí
“Maria Sanmarti” (Bapt. 1706, any 1707).
Sant Roc, el carrer de
El carrer surt del capdavall del carrer Major, en una direcció nord, més o menys paral·lel al carrer
de la Carnisseria i a llevant seu. S’hi anomenen quatre cases, cosa que el deixa com un dels carrers
més poc poblats. A mitjan segle passat es deia que hi vivien onze veïns (Toldrà 1990, pàg. 17). Durant la II República espanyola, se’l va retolar de Castelar. Probablement que —abans de construir-se
la carretera de Lleida— el carrer era continuat per un bocí de camí que devia anar fins al portal de
n’Eixalana, a connectar amb el camí de la Font Busqueta.
“Juan Domenech Simonet calle de S[a]n Roque” (Escrip. xviii, notari Joseph Mas y Enriquez,
8.3.1819).
Sant Roc, el carreró de
Era el carreret que posa en comunicació el carrer de Sant Roc amb el de la Carnisseria; ara en
diuen el carrer del Portalet i també, modernament, va retolat de Bonrepòs.
Sapo, la balma del, i la font del Sapo
La pronunciació tendeix a sàput, que és tal com l’anota el diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans,
1995, i en dóna ‘gripau’ per definició. El DECat., VII, 669, dedica un llarg espai a Sapo i diu que “potser
no és un mer castellanisme sinó heretat del mossàrab”. La balma és petita, al congost de Fraguerau, al
vessant esquerre del riu de Montsant, a uns deu minuts aigües avall de la confluència d’aquell riu amb
el racó de Sant Bartomeu. La font —amb aigua no gaire abundant— és dintre la balma.
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Sara
Vegeu Senyora S.
Saragata, cal
És al carrer de la Saltadora. Potser el nom li va deixar un estadant procedent de la Mussara, on
—segons una corranda— hi havia hagut el Saragata, un sarauista que devia haver estat famós junt
amb el Borrascó d’Arbolí, el Polseguera de Siurana i el Tabola de la Febró, que surten en la mateixa
cançoneta.
Saragossa
“valies d·en Saragoça” (Val. 1611, 147v); “Miquel Sarragosa” (Consells 1624, 22.7.1625).
Saramico, cal
No tenim elements per a decidir si seria millor escriure Seramico o Ceramico. Hi ha un record
vague del nom de la casa, però no en queda d’allà on s’esqueia.
Sargaire, cal
És al carrer de Sant Roc.
Sarroges, les
Fonèticament tambè Aixerroiges. El nom és una aglutinació de Sorts Roges. La documentació
vacil·la ja a partir del segle xv quan, en diverses ocasions, es troba Sotroges. Entrat el segle xvi,
Sorts Roges alterna amb Sarroges. Confirma el nom inicial que la terra hi tingui sectors vermells,
d’argila. Que n’hi hagi algun de grisenc, per la presència de pissarres, no desmenteix que el nom es
creés a partir del color de la terra. És una partida a l’est de la vila, amb avellaners i algunes feixes
d’ametllers i cereals. Un fragment de la partida es coneix per les Sarroges del Fererona i és allà on
s’inicia el barranc de l’Olla. També s’anomenen les Sarroges de l’Amigó, del Llurba, del Nebot. Té
per veïnes els Pigrossos i les Comes, que participen —aquestes últimes— del terme d’Albarca; cap
al nord, hi ha l’Arboçar i també confronta amb els Torrents, per la banda de ponent.
‑”situm a les Sorts Roges” (MN 1398); “alles Sorts Roges” (MN 1448); “les Sorts Roges” (Val. 1457,
9v); “les Sotroges davall lo cami et damunt lo camj” (Val. sd/b, 12v); “les Sort Roges afrontatum
cum [...] via qua itur a Prades” (MN 1500); “parte nominata les Sorts Roges confrontatur cum via
publiqua qua itur a Prades” (Capb. 1558); “partita de les Sarroges prop los Pigrossos” (Capb. 1589);
“les Saroges” i “la Sort de les Saroges” (Val. 1611, 72v i 83r); “dictur les Sarroges [...] cum via qua
itur a Prades” (MN 1615); “partida de les Sarroges dit lo obach d·en Masip” (MN 1711); “Sarroijes”
(Amill. 1862, 1).
Sastre
El cognom, o renom, Sastre, ha quedat aglutinat en Pere-sastre. Segons Lladonosa, pàg. 48, el 1557,
el fill del mestre Pere Sastre va ésser nomenat majoral del Santíssim Sagrament.
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Sastre, cal, i cal Joan, i cal Pere Sastre
Les dues cases anotades en primer lloc són al carrer del Balç i al de Santa Magdalena, respectivament. Amb el nom indicat en tercer lloc se’n designen dues: una al carrer Major i una altra al
carrer de les Eres.

Saüquer, la font del, i l’hort del Saüquer
És al Saüquer. Sovint se’ls diu del “Rossito”. També s’havia conegut per la font Nova. L’hort possibilita l’aprofitament de l’aigua de la font.

Sastre, del
“Grabiel [sic] del Sastre” (Consells 1624, 22.7.1625).
Sastre, el toll del
És al riu de Prades quan passa per les “Vegues”, a cosa d’un quilòmetre més riu amunt que la
Palanca. La gent s’hi anava a banyar, i a tirar-hi el tremall.
Sastret, cal
Al carrer del Balç. Antigament, hi havia una barberia.
Sastret, lo
‑“Mariana Escoda muller del Sastret” (ComPas. xvii, any 1652); “vuy lo té lo Sastret” (Escrip. xviii,
notari Salvador Alba y Molins, 24.7.1773).
Satorra
“Pª Çatorra” (MN 1398); “Bertrandus Çatorra” (MN 1422); “en Pere Çatora” (Val. 1465, 16v).
El 1403, Pere posseïa una de les seixanta-dues cases de la vila (Estella 1881, pàg. 17, escriptura
del sindicat de les muntanyes de Prades).
Satorra, la casa d’en, i lo tros d’en Satorra
‑”lo troç d·en Catore de la Obaga” (Val. 1474, 3r); “lo tros d·en Catora al camj de Fontalba” (Val.
1529, 34r); “lo troç d·en Çatora quamj de la quova del qorb” (Val. 1535, 70r); “la casa d·en Çatorra”
(Val. 1563, 55r); “lo tros d·en Satorra” (Val. 1611, 135r).
Saubanes
Vegeu Salvanes.
Saüquer, el
És un arbre notable per la seva magnitud, allà on el barranc que baixa de Fontalba s’uneix al riuet
del Teix, a poca distància d’allà on, riu avall, hi ha la cadolla de les Olletes. El 1987, ha estat declarat
arbre monumental. Té cinc troncs principals, una alçària d’onze metres i un diàmetre de capçada
de tretze metres i mig. Cap a l’any 1915, el va plantar Antònia Franc, que s’havia casat amb l’hereu
de cal Ramon Perejosep, propietari d’aquell paratge. No és rar de sentir el nom de l’arbre com a
designador dels encontorns del lloc on es troba.

Savall
“Jordi Savall” (ComPas. xvii).
Devia formar part de la família del Sòl de la Vila, de cinc components que van complir el precepte
pasqual, el 1781.
Savina, el barranc de la, i la font de la Savina
Sovint pronunciat sivina. El barranc s’inicia per allà a la font de la Savina (per això hi ha qui en
diu de la Font de la Savina) i baixa, salvant un desnivell important, de cap a tres-cents metres, fins
al riuet del Teix, vora el molí de l’Espasa. Passa entre l’ermita de Sant Antoni i el coll del Prat. La
font és d’unes característiques semblants a les de Fontalba, perquè només surt quan plou molt. És
entre els pins Carrassers i el grau de Sant Antoni, gairebé al capdamunt de la serra de les Obagues.
‑”Se llama coll de Prat [...] hasta la vertiente del torrente titulado de la Sabina, en la parte de Este”,
“lo prat era ahont desaigua la montaña que ba al torrent de la Sibina” i “1599. Novb. [...] fer lo pontet
del torrent de la Sabina” (Estella 1881, pàg. 4, 21 i 47).
Savines, les
“lo tros de les Savjnas als Segalas” (Val. sd/a, 19v); “a la partida de les Savines” (MN 1711).
“Lo savinar de Fontalba” de què parla un document del segle xv entenem que no s’ha d’interpretar
com un nom de partida de terra sinó només com una indicació que per allà a Fontalba hi havia
un grup considerable de savines. Llopis, pàg. 172, anota els Savinals, una partida d’Albarca, ara
desconeguda; es pot suposar que confrontava amb el terme d’Ulldemolins. Potser amb el nom lleugerament modificat es designava el mateix indret.
Sebastià
Vegeu Ropes.
Sec, cal
Ara, no se’n parla. Havia estat al carrer del Loreto. Toldrà 1990, pàg. 49, anomena “Josep Belart (cal Sec)”.
Secallona, ca la
Queda un cert record del nom de la casa, però no en queda del lloc on havia estat.
Sedasser, cal
És al carrer de la Costa.
“Lluis Font dit Sedacer” (ComPas. xvii, any 1652).
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Segalans
Vegeu Segalassos.

Gorgeres y [...] ab lo cami de les Marradelles” (MN 1711); “la partida dels Sagalarets” (Escrip. xviii,
notari Francisco Meÿá y Lloses, Cornudella, 24.8.1768); “Seglaret” (Amill. 1862, 3).

Segalar, el torrent del, i la costa del Segalar
‑“un mallol al thorent del Segalar” (MN 1422); “ab lo carrero que va al torent del Segalar” (MN
1448); “la costa dell Segalar” (Val. sd/d, 12v).

Seglarets, el camí dels
També es coneix per camí de la Canonada, i és el mateix que el dels Rastós i el de la Font Busqueta; surt de la vila pel carrer de la Carnisseria i passa per la font Busqueta.

Segalar(s) i Segalarets
Vegeu Segalassos i Seglarets.
Segalassos, els
El nom es troba en singular i ortografiat amb r final; la pluralització s’observa el 1500, sense r; més
tard (1585), amb rs i així mateix, encara, al primer terç del segle xviii. Entre tant, a Val. 1611, 79r,
hem vist “Segalans”. A Val. 1625, al mateix foli 251r, es veu “al Segalas” i “lo Segalar”. Segalassos
només ha sortit el 1682. Els documents examinats també anomenen (1711) el maset dels Segalars
i (1422) el torrent del Segalar. Són terres que pertanyen —majoritàriament— al terme d’Albarca, en
un altiplà, al NE de les Sarroges; però devien ésser molt transitades per terratinents d’Ulldemolins
ja des de molts anys enrere, altrament no hi hauria tanta abundància d’anotacions en els llibres
d’Ulldemolins. Els papers parlen de vinya i avellaners, però el nom delata que inicialment s’hi feia
sègol. Són terres de llicorella, que s’estenen també cap al terme de Prades. També es veu sovint “un
segalar”, nom comú, situat en altres partides del terme.
‑”una vinya al Segalar” (MN 1398); “lo Segualar” (Val. 1457, 2r); “parte vocata los Segalas” (MN
1500); “los avelanes del Segualar” (Val. sd/d, 1r); “del Segalar” (Val. 1563, 2r); “termino de Albarca
in parte vocata als Segalars [...] cum la carrerada que va als Segalars” (MN 1585); “lo tros del Segalar
afronte en lo cami a la Font Nova” (Val. 1611, 73v); “lo tros dels Segalas als Restos” (Val. 1625, 243v);
“dita dels Segalasos [...] ab lo cami que va a les Serroges” (MN 1682); “partida dels Arbosars que
afronta a sol ixent ab lo cami veynal del maset dels Segalars” (MN 1711); “Segalás” (Amill. 1862, 9).

Segrià
El cognom és molt abundantment documentat. En alguna ocasió, hem vist i a la primera síl·laba:
Teresa Sigriana (ComPas, xvii, any 1652) i Batiste i Miquel Sigria (Consells 1672, 6.9.1692). Els
prenoms que més sovintegen són Bernat i Joan; uns altres de no tan freqüents són Baptista, Ferrer,
Gabriel, Martí i Miquel. El 1403, Bernat tenia una de les seixanta-dues cases de la vila (Estella 1881,
pàg. 17, escriptura del sindicat de les muntanyes de Prades). Fog. 1496 anota Bernat i Gabriel. Fog.
1553, novament només Bernat. També hi ha un Segrià conegut per Biló, un per Biló Llarg i un per
Biló Pastor; un de conegut per Ginerós i un de designat com de la Pobla. Que l’anotació de Miquel
Sagrià de ComPas. xvii, de 1688, anés seguida de la paraula “Hermita”, no se sap si era perquè
aquell confessant portava aquest renom o si era realment l’encarregat de tenir cura d’una ermita. Lladonosa informa (pàg. 35) que Jaume, el 1349, va firmar àpoca al municipi; que (pàg. 39 i 46) Bernat,
el 1565, va anar a Prades a visitar el duc; que, el 1567, era majoral de l’hospital i que, després (pàg.
52), ho va ésser —el 1584— el fill d’en Segrià. Grabiel [sic] va ésser elegit per a l’any 1625 un dels
majorals de la confraria del Roser. El 1652, Batista era batlle general. Cap a l’any 1697, Joan, sastre,
de vuitanta-dos anys, va testimoniar a favor de la Comuna del Camp en un plet sobre la lleuda,
contra la ciutat de Tarragona, segons Montlleó, pàg. 39. Joan Baptista, el 1726, consta com prevere
beneficiat de la parròquia. Es deien Segrià, procedents de cinc famílies, vint-i-un dels combregants
de 1781. El 1854, junt amb Miró i Nebot, era el llinatge més abundant, amb catorze famílies que hi
corresponien, segons Toldrà 1990, pàg. 55. El 1935, el llinatge afectava vint-i-cinc propietaris, i el
1946, catorze (Toldrà 1994, pàg. 15 i 68). Padró 1975 l’anota sis vegades.

Seglarets, els
La pronunciació més corrent és amb geminació de la g. Fins al segle passat, les anotacions a la
documentació examinada són sempre Segalaret, i diuen que hi havia avellaners i vinya; però també
hem vist un cas que diu que hi ha un tros de “segalar”. Els Segalassos, un nom del qual Segalarets
és una forma diminutiva, no li queden gaire lluny, a sol ixent, en gran part al terme d’Albarca, tot i
que entre aquestes dues partides s’interposa la de les Gorgeres. És un territori de llicorella i, doncs,
gris, cap al barranc de l’Olla, confrontant amb la font Busqueta i els Torrents, una mica en amunt del
vessant esquerre del riu de Prades.

‑”en Bernat Segria” i “en Farer Segrja” (Val. 1457, 15r i 51r); “Lo pobill d·en Gabriell Segria” (Val.
sd/a, 15v); “lo pobil d·en Johan Segria” (Val. sd/c, 19r); “Joan Segria sastre del Sol de la Vila” (Llev.
1618, 9v); “Miquel Segria major” (Consells 1624, 11.11.1629); “Batiste Segria Batlle Gineros” (ComPas.
xvii); “Fran[cis]co Segriá Escrivá” i “J[ose]ph Segria Bilo” (Comptes 1755 any 1762 i potser segle
xix).

‑”lo Segalaret” (Val. 1457, 3r); “lo Segalaret del forn de la Teula” (Val. 1465, 96); “la Costanela all
Segalaret que·s te ab en Salvador a la Albereda” (Val. sd/b, 14r); “vocata los Segalarets” (MN 1530);
“terre trocium de segalar in termino de Ulldemolins in parte vocata als Segalarets” (MN 1585); “la
devesa dels Segalarets” (Consells 1624, 22.7.1625); “partida dels Segalarets [...] ab lo cami de les

Segrià, el tomb d’en
És el primer que la carretera de Lleida fa, cap a la dreta, per abandonar una direcció E-O i agafar-ne
una de SO-NE, després de la cruïlla amb la que va a Vilanova. És a la partida dels Solans, vora la del
Maset, en terres del Solà que també es coneixen pel Solà del Segrià, d’on va prendre nom el tomb.

Segrià, cal
És al carrer de la Carnisseria. Per la part del darrere, guaita al carrer de Bonrepòs.
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Sens dubte que devia ésser la de les Olletes, o la de Fontalba.
Segrià, la font d’en
“disposició del 21 de juliol de 1560, contra els qui ‘tiraven letgeses al toll i a la font d’en Segrià”
(Lladonosa, pàg. 51).
Segrià, lo camí del Mas d’en
Vegeu *Mas d’en S.

Segur, el pas d’en
‑”lo tros del pas d·en Segu” (Val. 1577, 89r i Val. 1583, 86v); “al pas d·en Segur afronte al de
Santana” (Val. 1611, 136r).

Segrià, lo toll d’en
“lo troç damunt lo toll d·en Segria” (Val. sd/b, 22r); “lo tros del Segalar al tol d·en Segrya” (Val. 1529, 4r).

Devia ésser el mateix pas que també s’havia conegut com de Nostra Senyora i de Santa Maria.
Segura
Potser era foraster. Només figura com combregant, el 1781, anotat junt amb els Domènec del carrer
Major, dels quals podria haver estat mosso.

Seguers, els
Designa un petit rodal de territori, enlairat vora la carena de la part solana de la serra de la Llena,
a ponent de la torreta del Moro, a la part d’amunt de les Solanes i de la carretera de Lleida. És
fama que quan una tronada es congria als Seguers, s’ha de preveure que serà molt dolenta, perquè
portarà pedra.

Sella, la
És un gran turó de conglomerat que té una forma com si fos una cadira de muntar. Més enllà del
racó de Sant Bartomeu, és el punt més alt —773 m— del vessant dret del congost de Fraguerau. La
seva presència destacadissa tanca l’horitzó quan, des de la vila i les seves proximitats, es mira al
llarg del congost de Fraguerau.

‑”alo del Çeger” i “lo comelar del Ceger de les Pedryces entro en la sera” (Val. 1457, 9r i 35r); “lo
troç dell Seguer all camj de Juncosa” (Val. sd/b, 14r); “lo tros del Seger” (Val. 1563, 25r); “lo tros
del pjnar del Seguer tota la pessa” (Val. 1577, 21r); “l·obach de la Torra afronte ab lo Seguer” (Val.
1583, 20v).

Selma
Només l’anota una vegada Padró 1975. El cognom havia estat abundant a Albarca: va donar nom
a una casa d’aquella població (Llopis, pàg. 175).

Seguers, el pas dels
El pas —estret, entre roques— permet de travessar la serra de la Llena. El camí que hi porta parteix
del de Juncosa, abans d’arribar al Malpàs, s’encamina cap al nord i s’enfila per un raconet prop de
l’Ensulsida i, una vegada travessada la serra, baixa per la part obaga a trobar la pista del Bou; és la
via més recta per anar d’Ulldemolins cap en aquesta zona de les Garrigues.
Segur [de]
‑“Joan de Segu” (MN 1286); “Bernardo Segu” (MN 1422); “G[uillerm]o Segu” (Val. 1457, 10v); “Guillem Segu” (Fog. 1496); “En Jaume Segur” (Val. sd/b, 21r).
Només en una ocasió hem vist el nom acabat en -ur; altrament, sempre en -u. L’anotació més antiga que hem obtingut indica de Segu, com si expressés la procedència, i segurament que l’expressava.
El 1403, Bernat i Guillem posseïen dues de les seixanta-dues cases de la vila (Estella 1881, pàg. 17,
escriptura del sindicat de les muntanyes de Prades). No va ésser dels llinatges més presents a la documentació; hem trobat Jaume i Guillem, en primer lloc; també Joan, Pericó i Bernat, però poc sovint.
Segur, la cadolla d’en
‑”la vinya de la cadola d·en Segu e terra campa deça lo riu” i “la vinya de la obaga a la cadola d·en
Segu” (Val. sd/b, 23v i 31v); “la cadola d·en Segu deça lo rju e dela lo rju de Munsant” (Val. sd/c,
6v); “lo troçet de la Cadola” (Val. 1529, 32v).

“Selucano”, cal
És al carrer Major. El “Selucano” era barber i, doncs, cirurgià, durant les carlinades a les quals
es fa remuntar el renom pres —se suposa— d’una pronunciació particularitzada —dificultada per la
novetat enrevessada— de la versió castellana del nom d’aquell ofici que acostumaven a exercir els
barbers. A la vila, n’hi devia haver sempre un. Interrog. 1803 parla d’un barber quan diu que hi ha
un metge, un “potacari” i un “albeitre menes[c]al”.
Sensal
Vegeu Censal.
Sentís
“Batiste Santis” i “Joseph Sentis” (ComPas. xvii); “Sebastianus Sentis, Elisabet Sentis” (MN 1711).
Sabem que Jaume Sentís Nebot havia estat prevere beneficiat de la parròquia, el 1751; que Josep
Sentís havia estat beneficiat del Santíssim, el 1809, i que Gaietà era regent de la parròquia, el 1817.
Nou dels combregants de 1781, distribuïts en dues famílies, es deien Santis. Segons Toldrà 1990,
pàg. 55, el 1854, el llinatge era representat per quatre famílies. El 1935, ho era per dos propietaris
(Toldrà 1994, pàg. 15).
Senyor “Mariano”, cal
És al carrer Major. Era una casa que hi tenien els de cal Blai.
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Senyor Mestre, cal Josep del
És al carrer de la Saltadora. Modernament, se la coneix per ca l’“Aniceto”.
senyora
Vegeu *Llorito, *Nostra Senyora.
Senyora Mercè, ca la
És al carrer de l’Hostal, al fragment que s’havia conegut per carrer del Solaçar.
Senyora Sara, ca la
És al carrer Major. Ara es prefereix dir-ne cal Cisco Ferrer.
Seramico
Vegeu Saramico.
Serdà i Servelló
Vegeu Cerdà i Cervelló.
serra
Vegeu *Cérvoles, *Dellà la Serra, Llena, Montsant, *Pallers.
Serra
‑“Pere Serra” (Consells 1624, 2.2.1625); “Emmanuel Serra” (ComPas. xvii); “Joseph Serre” (MN
1711); “Jose Serra (a) Salvadó” i “Manuel Serra (a) Manualet” (Deutes 1847).
Tres famílies, totes tres residents al Sòl de la Vila, agrupaven catorze persones que es deien Serra,
que van combregar el 1781. El 1854, quatre famílies representaven aquest llinatge, segons Toldrà
1990, pàg. 55. El 1935, hi corresponien també quatre propietaris, i el 1946, un de sol (Toldrà 1994,
pàg. 15 i 68).
Serra, cal
Al carrer del Balç.
Serra, la creueta de la
“lo tros de la Creueta de la Serra” (Val. 1611, 145v).
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el camí de la Granadella se separava del de Juncosa. Segons Osona, estava “ben provehit, solament
pera poder satisfer lo viandant las mes rudimentarias necessitats de menjar i beure, sobriament”,
i s’hi acabava la carretera. Amb l’arribada dels vehicles de tracció mecànica i la continuació de la
carretera, l’establiment es va convertir en masia. Ara, l’edifici està espatllat. Segons el document de
més avall, aquell any hi vivia el matrimoni Domingo.
“Hostal de la Serra” (ComPas. xvii, any 1820).
Serra, l’hostalet de la
També en diuen del “Galeno”. No en queden més que quatre pedres, al sud de la carretera de
Lleida, una mica abans d’arribar a l’hostal de la Serra. El full a escala 1:50 000 de l’IGC, ed. 1952,
n’indica les ruïnes entre els quilòmetres 27 i 28 d’aquella carretera. Quan Artur Osona hi va passar,
cap al final del segle passat, ja no devia funcionar, perquè no en parla. Aquesta desaparició del servei
podria haver estat la raó per la qual el genèric es va alliberar de veure’s acastellanat com el seu veí
d’una mica més a ponent.
Serra, lo cap de la
‑“ab lo Cap de la Serra, eo aigua vessant del terme de la Pobla de Cervols” (Escrip. xviii, notari
Ignasi Casanova, Tarragona, 9.5.1730).
Serra, lo mas dellà la
Vegeu Dellà la S., lo mas.
Serra, los obacs de la
“per los Obachs de la Serra” (Val. 1563, 69r); “los Hobachs de la Serra” (Val. 1611, 146r).
Es pot interpretar que es refereix a un lloc d’anomenada de la serra de la Llena.
Serra, trossets dellà la
Vegeu Dellà la S., trossets.
serrall
Vegeu “Dugo”, *Foguet, Mig.
Serraller, cal Jaume
És a la carretera de Lleida. És un altre nom de cal Cases, altrament dita cal Gravat.

Segurament que era la que va donar nom al coll de la Creueta, del qual ara no es parla.
Serra, l’hostal [la “venta”] de la
La part específica del nom es refereix a la serra de la Llena. L’hostal —que encara s’anotava així
poc abans del 1900 (Osona, 293), quan encara no s’havia castellanitzat cap a “Venta”— era allà on

Serrallera, ca la Victòria
Un altre nom de cal Llúcio, al Sòl de la Vila.
Serralta
“Serralta Serra Maria” (Bapt. 1706, any 1738).
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serreria
Vegeu *Vila.

Devia designar la mateixa persona que el renom Simó de l’entrada anterior; però ara expressat en
forma diminutiva.

serres altes
Vegeu *Altes.
Servera, la vinya de la, i lo tros de la Servera
‑“la vinya de la Servera” (Val. 1457, 13r i Val. 1474, 3r i 5v); “una vinya a la Servera” (Val. sd/d,
7v); “lo tros de la Servera [...] ab lo camj de Gjncosa” (Val. sd/a, 17r); “lo tros de la Servera afronte
al cami de Ioncosa” (Val. 1583, 69v).

Siurana
L’antic terme de Siurana queda separat del d’Ulldemolins per l’antic terme d’Albarca, ara tots dos
antics territoris annexionats a Cornudella. La vileta de Siurana és a cosa de vuit quilòmetres i mig en
línia recta al SE de la vila d’Ulldemolins.
Siurana, el camí de
El camí sortia d’Ulldemolins pel camí de les Comes, equivalent al de Prades; per allà al mas de
l’Arruïno entrava al terme d’Albarca, s’hi endinsava i continuava fins a Siurana.

Serveres, lo comellar de les, i lo tros de les Serveres
“lo tros dels Colls a les Serveres” (Val. 1529, 23v); “lo troç de les Serveres als Qols” (Val. 1535,
23r); “a la partida dita lo moli nou afronte a sol ixent mediant lo barranch que baixe al comellar d·en
Francesch Llurba dit lo comellar de les Serveres” (MN 1711).

“Sobrino” del Loreto, cal
Alguna vegada, se sent pronunciar Soberino. Sembla que el renom procedeix d’una manera de dir
adulterada del nom de fonts Ceferí, castellanitzat a Ceferino, o potser Severí passat a Severino. La
casa és al carrer del Loreto. Llopis, pàg. 179, també anota cal Sobrino, a Albarca.

Atesa la localització dels Colls i la del Molí Nou, el tros devia ésser al terme d’Albarca, en un indret
ben allunyat del comellar.

“Sobrino” del Pla, cal
És al pla de l’Església, amb accés pel carrer del Balç, perquè és una casa cantonera.

Silvestre, cal
Al carrer del Sòl de la Vila.

Socarrada, la
‑”situm a la Sucarada afrontatum cum via de la Devesa e cum rivo de Munsant” (MN 1398); “la
sort de la Sucarrada” (Val. 1465, 6v); “la sort de la Sucarada qu·es te all camj de Sent Antjonj” (Val.
sd/b, 17r); “lo troç que ere de Segu camj de la Sucarada al riu de Muntsant” (Val. sd/d, 1v); “lo tros
de la Pedreyera del camj de la Sucarada” (Val. 1529, 17r, i Val. 1535, 19r); “lo tros de la Suquarrada”
(Val. 1563, 34r); “lo troset de la Coma de na Ribera lo qual se deya la Sucarada” (Val. 1583, 71v).

Silvestre, la font del
Havia estat la font de la qual hi ha notícia el 1286. Se la va qualificar de “Vella” a partir de mitjan
segle xvi, quan se’n va fer rajar una altra —del Mig la Vila, de la Vila— més prop de les cases del
poble. El 1598, l’aigua d’aquella font Vella es va desviar cap a la font Nova (situada a la sort del
Llurba). Ara, la del Silvestre és una fonteta que només raja quan hi ha molta saó. És posada dintre un
marge i té una volta de pedra denotadora d’una gran antiguitat. És abandonada i plena d’esbarzers,
al començament del camí de l’Arboçar, o dels Torrents. Hi ha record que, per mitjà d’un albelló, se’n
conduïda l’aigua fins al tancat del Moliner.
Simó
‑“Pere Simo” (Consells 1624, 2.2.1625); “Jaume Cimo” (ComPas. xvii, any 1652); “Batiste Simo
major” i “Josep Domenech dit Simó” (ibídem, any 1688 i 1689).
Novament el llinatge serveix de renom.
Simonet
“Juan Domenech Simonet calle de S[a]n Roque” (Escrip. xviii, notari Joseph Mas y Enriquez,
8.3.1819).

Totes les anotacions s’han trobat ortografiades amb u a la primera síl·laba. L’indret que es designava així era cap a la Coma Ribera i cap al camí de Sant Antoni, segons expliquen els documents.
Més modernament, fa cosa d’una dotzena d’anys, també es donava aquest nom —que ara ja no se
sent ningú que faci servir— a un sector de la Devesa d’Albarca que s’havia cremat, sota l’ermita de
la Mare de Déu de Montsant, a la vora del camí del Grau del Belart, entre els boscos del Pagès, del
Barrull i de l’”Isidro”, en una zona que té fama de rovellonera.
Solà, el
O en plural: els Solans. Són terres encarades a migdia, a la vora dreta del riu de Prades, al peu de
la serra de la Llena, entre les Pedrisses, a ponent, el riu, al sud, i la carretera de Lleida a sol ixent.
Hi ha fragments de la partida particularitzats amb noms de propietaris: del “Ricardo” i del Segrià. En
aquesta mateixa direcció, hi ha les Solanes. Als Solans hi ha unes feixes amples i planeres, dedicades a cultius variats. La majoria de les moltes anotacions que s’han vist parlen de vinya o mallol, i
d’alguna sort. Solà s’ha trobat pluralitzat a Solans, en totes èpoques.
‑”in loco quod vocat Sola” (MN 1286); “la sort del Sola” (MN 1304); “una vinya als Solans” (MN
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1530); “lo malol del Sola” (Val. 1535, 2r);”los Sollans afrontat a solis ortum ab lo cami qui va a Lleyda,
a septentrione ab lo caminet del mas d·en Segria” (MN 1615); “lo mas [...] al Sola” (Val. 1625, 267r);
“partida dels Solans [...] ab lo riu del Pont” (MN 1711); “part dita lo Solà [...] ab lo cami de Lleyda”
(Escrip. xviii, notari Agustí Vendrell, Cornudella, 23.4.1802).

Moliner pel mig del qual passa la línia imaginària que separa els dos termes. Els papers examinats
alternen mas i masia per apel·latiu.

Solà, la cova del, i les tires del Solà
‑”lo tros de les Tjres del Sola” (Val. sd/a, 30r); “Lo tros de les Tyres del sola” (Val. 1529, 22r); “Que
la cova del Solà que està situada dins lo coll de Mònechs és dins lo terme de Ulldemolins” (Rodalia
de Montsant i Fraguerau. Any 1560. Estella 1881, pàg. 19).
També hem anotat les tires de l’Obaga.
Solaçar, el carrer del
Era la continuació del carrer de l’Hostal cap al SO fins a trobar el de Santa Magdalena, a l’altra
banda del qual era continuat pel de les Eres, però ara es coneix també per carrer de l’Hostal. És el
que ha experimentat més despoblament; en el segment del carrer de l’Hostal al qual corresponia
aquest nom s’hi anomenen set cases —que reben nou noms— contra vint-i-cinc veïns que hi havia
a mitjan segle xix, segons Toldrà 1990, pàg. 17. L’etimologia popular —sense cap base seriosa, com
és normal en aquests casos, i perquè la gent va oblidar que la paraula “solaç” volia dir “esbargiment,
entreteniment agradable”— fa derivar el nom del d’un antic metge —que ningú no recorda haver
vist i que no és arriscat d’afirmar que no havia existit mai— que es podia haver dit Salazar. Un llibre
del registre civil de 1886-1887 (AMU) escriu “Solazar”. Un dels nostres comunicants va pronunciar
clarament Solaçar.
“Otra [casa] calle Salazar No 18” (Amill. 1862, propietari núm. 42).
Solana
Vegeu Bepo.

Solana, la
La documentació que hem vist sempre ofereix el nom en singular, però ara se’n parla en plural:
les Solanes. Són terres situades entre el capdamunt de la serra de la Llena i la carretera de Vilanova. Formen una faixa llarga i no gaire ampla que va de l’Ensulsida al mas del Moliner, passant
per damunt del Maset, les Bresquilles, la coveta de l’Heura, el Moscatellar i la font Llaura. Algun
fragment es distingeix amb un especificatiu, com la Solana del Panto. L’anotació de 1571 permet de
comprendre que també es coneixia per aquest nom el vessant dret de Fraguerau a partir de Sant
Bartomeu cap a ponent.
‑”vocata la Solana” (MN 1398); “parte vocata la Solana vulgarment apelat la font d·en Laura” (MN
1448); “1571. Enero 15. [...] y en la Solana [lo bestiar] no pugan pasar la roca de la Roba” (Actes de
sessions dels jurats. Estella 1881, pàg. 35); “partida de la Solana [...] a ponent ab lo cap de la serra
de la Llena” (MN 1682).
Solanàs, lo
‑”la sort del Solanaç quj va a les Fanequades” (Val. sd/b, 6v); “lo Solanaç” (Val. sd/d, 53v); “la part
del Solanas” (Val. 1529, 5r i Val. 1535, 4v); “lo Solanas” (Val. 1563, 7r); “lo Solanas afte ab lo cami”
(Val. 1577, 6r); “lo tros del Solanas” (Val. 1583, 13v i Val. 1625, 243r); “dita lo Solanas al terme de
Ulldemolins [...] a ponent ab lo cami de Santa Magdalena” (MN 1711).
Solanell
“Rafel Solanell” (ComPas. xvii, any 1688).
Solanes, cal Pere
És al carrer del Balç. El nom de la casa deu procedir d’un cognom que, tanmateix, no hem trobat
anotat en cap dels documents examinats.

Solana, el mas de la
‑“lo mas de la Solana afronte ab lo rju” (Val. sd/a, 16r); “lo mas de la Solana” (Val. 1563, 31v); “lo
mas [...] a la Solana” (Val. 1611, 87r).

Solanes, el mas del, i la punta del Solanes
Tant el mas com la punta s’havien conegut com de l’Òdena i ara es coneixen com del Panto.

No sembla que el genèric mas utilitzat en lloc de masia, a la mateixa època, vulgui designar un lloc
diferent. Tanmateix, els donem entrades separades.

Solanet, el
És un fragment no gaire extens dels Solans, situat entre el Fangar i el riu de Prades.

Solana, la masia de la
‑“la massia de la Solana affronte ab la serra de la Llena vista de la Pobla” (Inven. xvi); “aquella
masia ab totes ses terres aixi grosses com primes que estan en pla y en rost, situada y situades en
lo terme de Vilanova de Prades anomenada dita masia la Solana” (MN 1615).

Solans
Vegeu Solà.

Els documents diuen que era al terme de Vilanova; potser era el que ara es coneix per mas del

Solans, el camí dels
És un altre nom del camí de Juncosa.
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Sòl de la Vila, del
‑”En Bernat Farer de Sol de Vila” (Val. sd/c, 16v); “En Bernat Farer del Sol de Vila” (Val. sd/d,
16r); “Bernardus Ferrer del Sol de la Vila” (MN 1500); “Petrus Blanch de Sol de Vila” (Òbits 1528,
any 1529); “Joseph Masiph del Sol de la Vila” i “Joan Segria Sastre del Sol de la Vila” (Llev. 1618,
4r i 9v); “Pedro Pinyol llamado del Sol de la Vila” (Escrip. xviii, notari Francisco Meÿá y Lloses,
Cornudella, 24.8.1768).

Devia ésser al final del carrer, a la sortida cap a l’Empedregat, al camí de Lleida i al camí del Riu.
Per això també duia aquests tres noms, a part d’haver-se conegut per portal de Baix i, probablement
també, per portal d’en Llaurador.

Les cites documentals il·lustren sobre diverses maneres d’utilitzar el renom: algunes amb tots els
articles definits corresponents; algunes altres, amb omissió d’un d’aquells articles, o de tots dos.
Sòl de la Vila, el carrer del
També se l’ha conegut, modernament, per carrer Baix de la Vila. Posa en comunicació el carrer
de la Carnisseria amb l’Empedregat, és a dir, amb la sortida del poble pel camí de Lleida. El 1781,
ComPas. xvii hi anota quaranta-sis famílies amb dos-cents vint-i-sis combregants. Vuit d’aquestes
famílies com corresponent al Racó del Sòl de la Vila. Toldrà 1990, pàg. 17, diu que a mitjan segle
xix hi havia quaranta-set veïns, un nombre que gairebé no havia canviat. Ara, hi hem localitzat
seixanta-set noms que representen cinquanta-quatre cases. Amb aquesta quantitat d’edificis, aquest
carrer se situa al primer lloc entre la vintena de vies públiques que prenem en consideració. Segons
el document de 1796 infra, havia estat el carrer de l’Hospital.
‑“de Ulldemolins al Sol de la Vila” (MN 1585); “Carrer del Sol de la Vila” (ComPas. xvii); “in vila
de Ulldemolins in vico del Sol de la Vila” (MN 1711); “Calle Hospital dit del Sol de la Vila ó calle del
Sol de la Vila” (Escrip. xviii, notari Josef Ramon Alba, Montblanc, 21.10.1796).
Sòl de la Vila, el carreró del, i el racó del Sòl de la Vila
“al racó del Sol de la Vjla” (Val. sd/a, 5v i Val. 1583, 15r); “casa en el callejón del Sol de la Vila”
(Amill 1862, 151).
El carreró devia ésser un dels carrers que hi fan cap, o potser era el mateix “Racó”. ComPas. xvii,
de l’any 1781, quan anota els combregants del Sòl de la Vila, deixa vuit famílies entre dues ratlles
horitzontals més gruixudes que les que l’escrivà fa servir per separar una família de la següent. La
paraula Racó va escrita al marge, com si fos afegida.

Soldevila
‑”En Soldevila” (MN 1283); “Soldevila” (MN 1304); “afrontatum cum hospicio vocato d·en Soldevila”
(MN 1422); “En Pau Sol de Vila” (Val. 1535, 27v); “Pau Soldevjla” (Fog. 1553 i Val. 1563, 53r); “lo
Segalar ere de na Sol de Villa” (Val. 1597, 27v).
L’anotació de 1422 no deixa clar què era “vocato”; es pot pensar que es referia al carrer i no pas
a un veí.
Soler
Cinc persones que es deien Solé, repartides en dues famílies, van combregar el 1781. Toldrà 1990,
pàg. 55, també escriu Solé i diu que n’hi havia una el 1854. També un sol propietari el 1935 i 1946
(Toldrà 1994, pàg. 15 i 68). Padró 1975 escriu Sole (sense ni tan sols l’accent) i anota dues persones.
‑“Bernat Soler” (MN 1304); “Toni Soler” (Val. 1597, 14v); “Isidro Soler” (ComPas. xvii, any 1689);
“J[ose]ph Solé pages” (Escrip. xviii, notari Agustí Vendrell y Pinyol, Cornudella, 18.8.1787).
Solsiades, les
Designa un sector petit de territori, cap a l’extrem SE del terme, al nord de la carretera de Reus. Pel
seu cantó NE, confronta amb el mas de l’Arruïno. Participa del terme d’Albarca, segons el document
de 1711, que el relaciona amb el corral del Mig.
‑“Lo tros de la Solsyada” (Val. 1529, 35v); “la Solsiada afronte ab lo qamj de les Planes” (Val. 1535,
67v); “lo tros de la Solsjada y vjnya” (Val. 1577, 84v); “lo tros de la Sol siada” (Val. 1611, 86v); “al terme de Albarca a la partida del corralt del Mig eo Solsiades” (MN 1711); “Sulciades” (Amill. 1862, 25).
Solsida, la
“en la partida de la Solsida” (Inven. xvii).
També s’han anotat Ensulsida i Solsiades, amb un significat equivalent.

Sòl de la Vila, lo corral del
‑“lo coral del Sol de la Vjlla” (Val. sd/a, 7r); “lo coral al raco del Sol de la Vjla” i “lo coral del Sol
de la Vjlla” (Val. sd/a, 5v i 7r).
Sòl de la Vila, lo portal del
‑”1564. 29 oct. [...] que no·s puga entrar sinó pel portal del Sòl de la Vila” i “1589. Julio 2. [...] que·s
guarde lo portal del Cap de la Vila y Sòl de la Vila” (Actes de sessions dels jurats. Estella 1881, pàg.
33 i 41); “fuera del portal llamado del Sol de la Vila, o del Riu” (Escrip. xviii, notari Salvador Alba
Molins, Montblanc, 5.1.1798).

Sord, cal
És al carrer del Balç.
Soronella
Padró 1975 inscriu una sola vegada Soronella.
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sort
Vegeu *Abadia, Bessó, Blanc, *Camp, *Cap de la Vila, *Casa, *Castell, *Font, “Isidro”, *Llàntia, *Llonga,
*Llorito, Llurba, *Magraner, Mingo, Montlleó, Montsant, *Muntanera, Nebot, *Oliana, *Oller, Roig, *Vila, *Xops.
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Superior, del carrer
“honors. Johannes Angles vici superioris” (Òbits 1528, any 1530).
Devia voler dir de la part alta, del Cap de la Vila.

Sort
‑“Batiste Sort” (ComPas. xvii); “Sort Angles Joseph” (Bapt. 1706, any 1742); “Joseph Sort” (Escrip.
xviii, notari Salvador Alba y Molins, Ulldemolins, 8.12.1776); “Joan Baut[ist]a Sort y Elisabeth Sort y
Toldra” (ibídem, notari Salvador Alba Molins, Montblanc, 22.11.1778).
El 1781, nou persones d’aquest nom van complir el precepte de comunió; eren components de
tres famílies.
Sortanella, la
‑”la Sortanela de la lantia” (Val. 1457, 6r); “la Sortanela que fa sens a Sent Jaume” i “la Sortanela de
Munsant” (Val. 1465, 6r i 11v); “la Sortanella affe ab lo camj de la Fanecada” (Val. 1577, 14r); “una
Sortanella a l·Aubaga” (Inven. xvii).
A l’última anotació, el substantiu és pres en un sentit indeterminat i no té, doncs, valor toponímic.
També la Sort Llonga és qualificada de Sortanella, i també se n’ha vist una a la Fanecada.
Sortetes, les
Un petit sector, al sud i prop de la vila, entre el camí de Santa Magdalena i el que surt del portal
del Blai, vora els Clots.
“Les Sortetes” (MN 1615); “la compra del tros dit la Sorteta” (MN 1682); “la Sorteta” (Amill. 1862, 27).
Sorts, les
Totes les peces de terra que rodegen la vila— generalment feixes grans i amples— són anomenades
Sorts. Cadascuna es distingeix amb un especificador: de l’Abadia, del Bessó, del Blanc, del Camp,
del Castell, del Colomer, de la Font, del Llurba, del Mingo, del Nebot, del Pere Ferrer, etc. Confronten
amb el Piró, la Franquesa, els Blanquers, els Quarts, els Clots ... També se’ n troba alguna de més
allunyada, com la de Montsant.
‑“terme de Ulldemolins a la partida de les Sorts detras la Vila” (MN 1711); “illa petia terra dicta la
Sort [...] cum itinere tendente ad capella Sta. Maria Magdalena [...] cum itinere dicto de las Paradas”
(Escrip. xviii, notari Francisco Meyá et Lloses, Cornudella, 9.11.1749); “Sort” (Amill. 1862, 24).
Sorts roges
Vegeu Sarroges.

Taimada
“Isabel Taymada” (ComPas. xvii, any 1688).
tancat
Vegeu Cabasserol, Marian, Moliner, Perevinyes.
“Tano”, cal
Es va establir a la vila, al carrer del Sòl de la Vila, procedent d’Albarca, on hi ha una casa homònima. El nom devia ésser una afèresi del castellanisme “Gaietano”.
Tardiu
“Jaume Tardiu escultor” (ComPas. xvii, any 1689).
Tarragó
“Antonius Tarago” (MN 1500).
Tarragona
“uxor mea Tarragona” (MN 1304).
Tant podia haver correspost a un prenom com a la feminització del cognom Tarragó.
Tartamut
“Ramon Arbos (a) Tertamut” (Deutes 1847).
Tecla Vell
Vegeu Vell.
Teclet, cal
És al carrer de la Saltadora. Probable masculinització diminutiva de Tecla.
Teix, lo barranc del
‑”en lo terme d·Ulldemolins y part en lo terme d·Albarca afronte a sol ixen [...] ab lo barranch del
Teix [...] a mig dia ab la serra de Montsant” (MN 1711).
Sens dubte que designava el riuet del Teix.

Sugranyes
Padró 1975 anota Sugrañes una sola vegada.
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Teix, el riuet del
Abans, se’l coneixia per riu de Montsant. La primera vegada que hem vist el nom de Teix ha estat
al començament del segle xviii, acompanyant el genèric barranc. És de règim torrencial. Té els seus
primers vessants al terme d’Albarca, on Llopis, pàg. 181, documenta la partida del Teix a partir de
mitjan segle xvi; entra al d’Ulldemolins per allà a les Alzines del Xavo. Duu una direcció NO. Amb
un recorregut de gairebé quatre quilòmetres dintre el terme d’Ulldemolins, fa un desnivell d’un centenar de metres escassos. Hi aflueixen diversos torrents que baixen de les Obagues de la Serra. El camí
d’Albarca el travessa per allà al maset del “Manon”. Es reuneix amb el riu de Prades a l’Albereda de
l’Arçons i d’allí en avall —només a partir d aquest punt, segons el pensament modern— es comença
a dir de Montsant. També s’anomena la font del Teix, on es va descobrir un taller de sílex; però és
al terme d’Albarca, a la Devesa d’aquell poble veí.

Teula, lo forn de la
‑”parte vocata lo Forn de la Teula” (MN 1448); “lo Forn de la Teula de la Cula” i “lo segualaret del
Forn de la Teula” (Val. 1457, 3r i 7r); “la sort del Forn de la Teula” (Val. 1474, 5v); “lo troç del Forn
de la Teula” (Val. 1535, 29v i Val. 1563, 38r).

Teixidor, cal
Es pot dir que no se’n parla. Havia estat al carrer de les Eres. Teixien llençols de bri, una fibra de
cànem.
Teresa
Vegeu Campanera, Gaspana, Marramau, del Pla.
“Teressito”, cal
El renom deu procedir d’una masculinització del diminutiu castellanitzant de Teresa. La casa és al
carrer de la Creu. També se la coneix per cal Josep Vinyes i per cal Josep Tonet.
Terme, lo tros de l’Alzina de
Vegeu *Alzina del T.
Terrades, les
‑“lo tros de les Terrades” (Val. sd/a, 17r); “la sort de les Terrades afronte all cami de Sent Antonj”
i “les dues fexes de les Marges sobre les Terades” (Val. sd/b, 30v i 40v); “la sort del riu de Munsant
a les Tarades” (Val. sd/c, 64v); “partita dicta les Terrades confrontat [...] cum vicho generali et cum
vicho vicjnali de les Parades” (MN 1530); “la sort de les Terrades” (Val. 1563, 28r); “lo tros de les
Tarades” (Val. 1618, 206r).
Terrer, lo
“Lo terer y tros de les Parades” (Val. 1529, 39r).
No es pot afirmar que fos un topònim, perquè es podria tractar d’un nom comú.
Teula, cal Ton de la
És al carrer del Balç. Devia estar relacionat amb un forn teuler. És una altra manera de designar
cal Pau Ermità.

Una de les anotacions de l’any 1457 afegeix “de la Cula”, darrera el nom, i això pot fer pensar si no n’hi
havia un a la Culla i un altre en un altre lloc. Si es podia assegurar que la Culla— que es pot pensar que era
al Segalar— hagués estat cap a Albarca, es podria proposar que el forn de la Teula de la Culla era equivalent
al forn Teuler, que no hem trobat anotat fins a 1529 mentre que l’altre, el de la Teula, s’ha començat a veure
molt abans i s’ha deixat d’observar després de 1583, quan encara l’hem trobat inscrit al foli 74v del llibre de
les vàlues. Es pot sospitar si no havia estat el que ara es coneix per forn del Delfí Marino, que és anant cap
als Seglarets— un emplaçament concordant amb el del document de 1457— , per allà a la font Busqueta.
Teuler, lo forn
És un lloc conegut, al terme d’Albarca, vora la línia imaginària que separa els dos termes, als
Plans, al sector designat com el mas d’en Segrià. No tenim elements que permetin de relacionar-lo
amb el forn de la Teula. Tanmateix, Llopis, pàg. 111 i 183, diu que són dos noms d’un mateix indret.
‑“al Forn Teuler” (Val. 1529, 19v); “lo tros del Forn Teuler” (Val. 1583, 7v); “un tros de seguellar en
lo terme de Albarca en la partida del Forn Teuler” (Inven. xvi); “lo tros del Forn Teuler affronte ab lo
cami de Prades” (Inven. xvii); “lo tros del Forn Teuler del Nebot” (Val. 1618, 207r); “comensan passat
lo Forn Teuler conforme está una fita vora lo cami que parteix dret baix a l·estret del prat entrant tot
cami qui va de Albarca a la Pobla fins que arriba al cami qui va de Ulldemolins a Prades” (MN 1682).
Teuleria, la
“un mallol a la Teuleria” (MN 1422).
Potser també es referia al lloc conegut llavors pel forn de la Teula.
Tiradors, los
“los Tjrados” (Val. sd/d, 14v).
Si el nom s’hagués referit a un camp on els paraires posaven els draps a estendre i a estirar per
allisar-los, segurament que no hauria designat una partida de terra. Per això es prefereix considerarlo designador d’un lloc d’anomenada.
Tires
Vegeu Obaga, Solà.
Tita, l’hort del
És sota la carretera de Reus, vora la pista que condueix a les Obagues. Hi ha una fonteta que surt
d’entre unes pedres de guix i una bassa de terra n’arreplega l’aigua.
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“Tocaio”, cal
No se sap si antigament la paraula castellana “tocayo” era coneguda a Ulldemolins: ara, no ho és. La
casa és al carrer del Sòl de la Vila. Cap a l’any 1957, el Fernando Tocaio, Freixes segons el cognom, ens
va acompanyar amb entusiasme per un sector de Montsant, quan preparàvem la guia que va publicar
l’Associació Excursionista de Reus; era un pastor-poeta, profundament enamorat de “la seva” muntanya.

Tolrà
‑“Perico Tolrra” (MN 1398); “Petri Tolrra” (MN 1422); “En Pere Tolra” (Val. 1474, 5r i 37r); “Perot
Tolrra” i “Bertomeu Tolra” (Val. sd/a, 10v i 16r); “En Bertomeu Tolra” (Val. 1535, 19r); “la viuda Tolrana” (Val. 1577, 35r); “Maria Tolrra” (Val. 1597, 20v); “Antoni Joan Tolra dit del Castell” i “Barthomeu
Tolrra y Pere Tolrra del Canto” (Llev. 1618, 8r i 18v); “Maria Tolrra” (Consells 1624, 4.12.1624); “Joan
Tolrra” i “Pere Tolrra dit del Castell” (MN 1682).

Toda
“Cristofol Toda” (Consells 1624, 2.2.1625); “Joseph Toda” (ComPas. xvii, any 1689).
Havia estat un cognom abundant a Cornudella i a Siurana, des d’èpoques antigues.
Toldrà
Alguna vegada, en textos antics, hem llegit Toldra, en lloc de Tolra, però no gaire sovint; fins i tot
en temps moderns la presència de la d és intermitent i hi ha un predomini del cognom sense la d. Un
exemple de vacil·lació l’ofereix Llev. 1618 que escriu Tolra al foli 8r, Tolrra al 18r i Toldra al 44r. Els
prenoms que hem anat trobant són Antoni, Bartomeu, Jaume (que era regidor el 1808) i Pere. Hem
vist Alaieta, Banyeta i Frarona com a renom, i hem vist del Cantó i del Castell, de caràcter locatiu.
Tant Lladonosa com Montlleó escriuren sempre Toldrà, però no és segur que respectessin escrupolosament l’ortografia dels manuscrits. Cap a l’any 1697, Antoni-Joan, pagès i ermità, de 78 anys, va
testimoniar a favor de la Comuna del Camp, en un plet sobre la lleuda, contra la ciutat de Tarragona
(Montlleó, pàg. 39). Segons Lladonosa, pàg. 39 i altres, Bartomeu i Perot van exercir càrrecs en el
curs de la segona meitat del segle xvi: escrivà, jurat, síndic, cobrador dels delmes de l’església,
capità d’homes armats; i Pere va vendre corrals i estables per a la construcció de l’església. Entre
els confessants de 1781, hi va haver trenta-quatre persones d’aquest llinatge, distribuïdes en vuit
famílies, set de les quals al carrer Major i l’altra al Sòl de la Vila. Toldrà 1990, pàg. 55, diu que dotze
portaven aquest cognom el 1854. El 1936, consten vint-i-sis propietaris, i el 1946, vint-i-cinc (Toldrà
1994, pàg. 15 i 68). Segons la mateixa font (pàg. 65), tres famílies Toldrà figuren entre els quinze
principals contribuents de 1946. Padró 1975 inscriu el nom trenta-una vegades. Vegeu també Tolrà.
‑”Antoni Toldra” i “Pere Toldra” (Val. 1457, 6v i 10r); “la pobjla d·en Pere Toldra” (Val. sd/c, 12r);
“Bartholomeu Toldra” (MN 1615); “Francisco Toldra” (Llev. 1618, 44r); “Maria, Francisco i Antoni
Joan Tolrra” i “Jaumet Tolrra” i “Matia Tolrra del Castell” (ComPas. xvii, any 1688 i 1689); “Jaume
Toldra dit Frarona” (MN 1711).
toll
Vegeu Boter, Maleneta, Mula, Pasqual, *Porta, Rata, Sastre, *Segrià, *Vidal.
Tolosa, de
“Abraham Samuel de Tholosa” (MN 1398).
Si el cognom era Samuel, la indicació de procedència es pot considerar un renom. En podria haver
derivat Tolosà>Tolrà>Toldrà.

L’ortografia predominant en els documents és Tolrra, amb doble r. Procedeix de ‘tolosà’, per
rotacisme a causa del qual la s sonora va passar a r. Fins bastant tard, l’alternança amb Toldrà és
escassa. Vegeu Toldrà. Els prenoms que hem trobat més vegades són Bartomeu —ja a Fog. 1496— i
Pere; també Perot —a Fog. 1553— i Pericó. Els altres són escassos: Joan i Maria, i, tardà, Jaume.
S’han fet presents del Cantó i del Castell com a renoms.
Tomaca, l’hostal del
Algun dels consultats ha dit “de la” Tomaca i ha explicat que sempre s’hi servien els menjars amb
abundància de tomaques. Els qui tracten l’específic com masculí no saben a qui podia haver correspost el renom. Les runes de l’establiment es poden veure al cantó de llevant de la carretera de Lleida,
entre el poble i el pont, davant de la Franquesa. Al començament d’aquest segle, encara funcionava;
es diu que es va fundar quan es va construir la carretera de Lleida. Però Osona no en parla.
Tomàs
Vegeu Rata.
Tomàs
‑“En Tomas” (Val. sd/c, 64r); “En Mateu Tomas y sa mare” (Val. 1529, 27v); “Thomas Ana Maria”
(Bapt. 1706, any 1711).
Tomàs de l’Hostal
Vegeu Hostal.
tomb
Vegeu Amigó, Frare, Segrià.
Ton
Vegeu Eloiet, Mònica, Munda, Teula.
Tonet
Vegeu Rogeta, “Teressito”.
Tonet, cal Josep
És al carrer de la Creu. Un altre nom de cal “Teressito”.
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Tonet de la Rogeta, el bosquet del
A les Obagues, és un tossalet en el qual hi ha el corral de Maibè.

(Val. sd/b, 18r); “lo Tornallet” (Val. 1563, 33r, Val. 1577, 28r i Val. 1583, 70r); “lo fareginal de la
llantia compres lo Tornallet” (Val. 1618, 206v).

“Tonillo”, cal
És al carrer del Loreto. La paraula devia procedir d’una forma diminutiva castellanitzant del renom
anotat a l’entrada següent.

Si més no ara, la paraula Tornall és desconeguda a la vila. Si era “fereginal”, havia d’ésser a la vora
de la vila. Devia ésser un lloc d’anomenada més que no pas una partida de terra. Segons el DCVB,
equival a ‘menjadora per a ovelles i cabres’. A Perafort (Tarragonès), la forma primitiva, en plural,
els Tornalls, designa una parada.

Tono, cal
La casa és al carrer de l’Hostal. Que el nom pogués procedir d’una pseudomasculinització de Tona,
afèresi d’Antònia amb reducció, no tenim elements per a defensar-ho ni per a rebutjar-ho, però
pensem que aquesta és la procedència.
Torana
“Isabel Joana Torana” (ComPas. xvii, any 1652).
Devia ésser la feminització del llinatge Torà que, tanmateix, no hem vist anotat en cap dels documents consultats. Isabel Joana podia haver estat un prenom compost.
“Toríbio”, cal
És una manera relativament moderna de designar cal Jaumet Bessó, al carrer Major. El “Toríbio” es va casar en aquella casa i hi va empeltar el seu nom. Toldrà 1994,
pàg. 65, anota Toribi Toldrà en una relació de contribuents de 1946.
torm
Vegeu *Cirer, *Edra.
Tormes
‑“Joachim Tormes” (ComPas. xvii); “Joaquim Tormes Apothecari” (Escrip. xviii, notari Salvador
Alba Molins, Ulldemolins, 16.11.1772).
Toldrà 1990, pàg. 55 i 34, diu que el 1854 hi havia una sola família amb aquest cognom i que
Ramon era botiguer; devia ésser descendent de l’apotecari Joaquim, també anotat a ComPas. xvii,
any 1783, domiciliat al carrer del Balç.
tormo
Vegeu Camarada, Drecera, *Edra, Magre, Marrada.
torms
Vegeu *Bellvera.
Tornallet, lo
‑”davall lo Tornalet d·en Pere Farrer” (Val. sd/a, 14v); “lo Tornalet davall lo fareginall de la lantia”

Torner
‑“Lluis Torne fuste” (Llev. 1618, 38v); “Lluis Torner” (ComPas. xvii); “Jaume Torner y Roger” (Bapt.
1706); “Francisco Torner y Joan Torner sastres naturals de la vila de Ulldemolins [...] domiciliats empero en la vila de Naval Reyne de Aragó” (Escrip. xviii, notari Salvador Alba Molins, Ulldemolins,
16.11.1772).
torre
Vegeu *Llena.
Torre, lo bac de la, i lo tros de la Torre
‑“lo bach de la Torra ab lo Seger” i “lo tros de la Torra davall camj” (Val. 1563, 25v i 69r); “lo tros
de la Torra” (Val. 1611, 81v i Val. 1625, 247r).
Es refereix a la torre de la Llena. Aquest sector era “della la serra” i, doncs, a la banda de les
Garrigues.
Torrell
“Pere Torrel” i “Joan Torrell” (ComPas. xvii, any 1688 i 1689).
torrent
Vegeu *Comtessa, *Culla, *Estepar, *Falconera, *Font, *Font de na Busqueta, *Jordana, *Segalar.
Torrents, els
Són terres situades a sol ixent i a proximitat de la vila, entre els Pigrossos, les Sarroges, l’Arboçar,
el Majoral i els Seglarets. Les travessa el barranc de l’Olla, que té dos braços que corren més o menys
paral·lels en direcció al riu de Prades; prop del Cementiri, quasi al mateix temps, s’ajunten amb un
altre que va fins a la Palanca. Ben segur que la presència d’aquests dos barrancs pròxims l’un de
l’altre va donar lloc al nom de la partida, un nom que —fossilitzat— ha conservat l’apel·latiu ara
obsolet. Els documents antics examinats no diuen clar que es tracti d’una partida de terra, i poden
fer pensar que es refereixen a un torrent, sempre en singular.
‑”afrontat de prima parte in Torrento” (MN 1304); “lo Torrent” (Val. 1457, 2v); “vinya y terra campa
al torent de n·Albages” (Val. sd/a, 14r); “lo Torent afronte ab en Miro” (Val. sd/b, 8r); “lo Torent que
ere de na Comtesa” (Val. sd/d, 7r); “lo tros del Torrent de na Serra” (Val. 1529, 33r); “la vinya al qab
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del Torent” (Val. 1535, 1v); “la vinya del Torrent d·en Mjro” (Val. 1563, 10r); “lo segalar vinya y terra
campa al torent de n·Albages” (Val. 1583, 83r); “del Torrent” (Amill. 1862, 29 i 52).

Tossal d’en Moragues, la cova del
‑”la cova del tosal d·en Morages ab totes ses teres” (Val. 1529, 47v); “la qova del tocal d·en Morages” (Val. 1525, 83v).

Torrents, el camí dels
És equivalent al camí de l’Arboçar.
Torres
“En Torres” (Val. 1577, 92v); “en Tores lo moble y someres” (Val. 1583, 90v).
torreta
Vegeu Moro.
Torroner, del
“Joan Domenech del Torroner” (ComPas. xvii, any 1688).
Tortosa, de
“Petri de Tortosa judeo” (MN 1286).

És raonable de pensar que era un fragment d’alguna de les diverses partides conegudes per Tossal.
També s’ha anotat la cova d’en Moragues.
tossal(et)
Vegeu *Canela, *Carós.
tossalet
Vegeu *Font Nova, *Roig.
Tost
Padró 1975 inscriu una sola persona amb aquest cognom.

La indicació de procedència es pot interpretar com un cognom. Hi ha un altre jueu a la vila, una
mica més tard: de Tolosa.

Trencacolls, el
És una costa per la qual transita el camí dels Canyemassos, a ponent del collet de l’Arçons, per
les proximitats del riuet del Teix i de Coma Ribera. Hi ha un petit balç, pel qual es diu que— antigament— espanaven els animals vells o malalts, a punt de morir.

Tortosí, cal
Un altre nom de cal Casetes, al carrer de Santa Magdalena.

Trencacordes, cal
Hi havia estat, perquè n’hi ha poc o molt de record, però ningú no sap dir on era.

tossal
Vegeu *Balaguera, *Coll de na Balaguera, *Gorgera, *Gual, *Majoral.

Trenet, el
Un conjunt de blocs de conglomerat que recorda una locomotora i els seus vagons. Pujant pel camí
del grau de la Cova del Corb, queda a la dreta del portell del Peret.
Tres Jurats, els
Hi ha els Grans i els Petits. En tots dos casos, són masses monumentals de conglomerat que formen
tres eminències arrodonides, pròximes les unes de les altres. Són unes de les moltes figures en pedra
que ofereix el congost espectacular de Fraguerau. Els dos grups són a poca distància l’un de l’altre, al
vessant esquerre del riu, una mica enllà de les cadolles Fondes, per allí davant del racó de la Pastera.

Tossal, lo
‑”cum thoçal [...] Borgaça” (MN 1422); “del troç del Toçal” (Val. 1474, 2v); “Lo tocal a les Terades” (Val.
sd/c, 14r); “Lo tros del Tosal al Col Blanch” (Val. 1529, 31r); “lo troç de les qomes ab na Belo y en lo qami
al Tosal”, “lo troç del Tocal al qol de na Balaguera” i “les marges que pugen al Tocal” (Val. 1535, 1v, 26r i
76v); “dictam lo Tosal in termino de Ulldemolins in parte dicta les Comes affrontat [...] a septentrione cum
lo Tosal y carrerada, a solis ocasum ab lo dit Tosal” (MN 1615); “lo tros terra de pa dit lo Tosal afronte ab
lo cami del Moli de la Vila” (Inven. xvii); “lo tosal d·en Corts” (Val. 1611, 93v i Val. 1618, 212r).
Se n’han vist moltes anotacions. La tria que s’aporta dóna a entendre que amb el mateix nom es
designaven diversos indrets, particularment l’elevació que ara es coneix per collet de l’Arçons (notes
de Val. sd/c, 1535 i del segle xvii, perquè es comprèn que el Tossal era pròxim a les Terrades, les
Marges, el coll de na Balaguera i el camí del Molí de la Vila) i la que ara es diu dels Pigrossos (notes
de 1529, 1535 i 1615, perquè s’hi parla del Coll Blanc i les Comes). El Tossal que es relaciona amb
la Borjaça (any 1422) devia ésser cap a la banda de Vilanova, i el que hem trobat en un paper de
1474 queda sense cap referència que pugui orientar.

Triquell
‑“Macia Triquell” (ComPas. xvii); “Ramon Triquell pages natural de la vila de Juncosa y habitant
de molts anys en la de Ulldemolins y al dia de vuy en Reus” (Escrip. xviii, notari Francisco Pellicer,
Porrera, 26.9.1826).
Al carrer de la Costeta, hi havia dues persones que s’ho deien i havien combregat el 1781. Eren
Macià i Teresa, que també trobem havent complert el precepte pasqual el 1783. Una família portava
el cognom, el 1854, segons Toldrà 1990, pàg. 55.
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Trona, la
És un gran bloc de conglomerat que, segons com es mira, té una forma de púlpit. Fa com una mena
de balconada. És al vessant dret del racó de la Polleria. Per sota seu passa el camí del Grau del Llop.

Turc, el cap de
Una altra de les figures que la imaginació ha batejat, pel congost de Fraguerau. És a la banda
solana, davant de la cova del Moliner.

tros
Vegeu *Agramunt, *Albes, *Aleu, *Alzina del Terme, *Ametllers Amargants, *Barba, *Barceló, *Cap

turons
Vegeu Eixarts.

de la Vila, *Cultorrat, *Ginebre, *Hospital, *Llorito, *Peixera, *Pruner, *Racana, *Roure, *Sant Jaume,
*Satorra, *Servera, *Serveres, *Torre, *Vergós, *Via.
tros[set]
Vegeu *Cirers, *Era Vella.
trosset
Vegeu *Albes.
trossets
Vegeu *Dellà la Serra.
Truitetes, cal
Alguns dels nostres consultats recorden el nom de la casa, però no troben on havia estat. Potser
per allà al carrer de Sant Roc, diuen, sense gaire convenciment.
Tupí, cal
Alguna vegada s’hi anteposa el prenom: Josep Maria. És al carrer de la Creu. També se la coneix
per cal Refeta i ca la Romualda.
Tura, cal
El vell Tura era capatàs de la carretera, abans de 1936. Devia haver vingut de fora a exercir la seva
missió. La casa és al carrer del Sòl de la Vila. No s’està segur que el nom de la casa procedís d’un
cognom, del qual no hem trobat cap notícia escrita. Més aviat sembla que era un renom, afèresi de
Bonaventura.
Tura, la font del Ramon
No se’n parla gairebé gens. És al capdamunt de la serra de la Llena, en amunt del mas del Panto
i de la coveta de l’Heura. L’anomena Genera, 143. Devia estar relacionada amb la punta del Tura
de l’entrada següent.
Tura, la punta d’en
“la petita punta d’en Tura” (Guia, pàg. 638, 5h 45m).
La situa al fil de la serra de la Llena. No hem trobat ningú que n’hagi sentit parlar.

Tut, cal «jaio»
O, simplement, cal Tut. O en femení: ca la Tuta. És al carrer Major, fent cantonada amb el de Sant Roc.
Txapan
Vegeu Atxapan.
Uixol
Vegeu Aixol.
Ulldemolins
La pronunciació Vulldemolins, que algun cop hem sentit, s’ha vist confirmada en uns capítols
matrimonials de l’any 1499 i en una carta de l’1.10.1632 que el notari de Tarragona Thomas Riber
va adreçar al “Senyor doctor Gaspar Palau rector de Vull de Molins” Escrip. xvii. Amb referència al
nom de la vila, vegeu la Introducció. El poble és en un tossal mesurat en 652 m d’altura, entre el riu
de Prades i el riuet del Teix, al mig de la vall oberta entre la serra de la Llena, Montsant i les últimes
manifestacions de relleu de l’extrem occidental de les muntanyes de Prades.
‑”omnibus habitatoribus et populatoribus de Occulo de Molinis [...] Occulum de Molinis” (Cartas,
doc. núm. 128, carta de població d’Ulldemolins, Tortosa, 31,1,1166); “in Podio Nigro, de quo videtur
Hul de Molins [...] aque fluunt versus Hul de Molins” (Cartas, doc. núm. 153, carta de població de
Vilanova de Prades, Castelldans, gener 1175); “ab oriente termino Oculi Molendinorum” (Cartas, doc.
núm. 185, donació de la població de Montsant, 26.5.1190); “A. de Occulo Molindinarii miles” (MN
1286); “Petrus Ingles, loci de Ul de Molins” (MN 1448).
Ulldemolins, el riu d’
És un altre nom del riu de Montsant, sobretot aigües avall del congost de Fraguerau, quan entra
al terme de Margalef.
‑”terminat in rivo qui descendit de Siurana et vadit in directo usque in rivo de Oculo de Molinis” (Cartas,
doc. núm. 133, donació del lloc erm de Falset, febrer de 1168); “lindaba por oriente con el río de Ulldemolins
(Ohil de Molins)” (Cartas, II, pàg. 725, donació de l’any 1169); “ad juncturas aque de Ciurana et Oculi Molendinorum” (Assenyalament dels termes del castell de Siurana, any 1172, transcripció d’un trasllat de 1282 a
Els castells catalans, IV, pàg. 427, nota (40); “Sic terminatur ab oriente in rivo qui dicitur Oils de Molins qui
conjungitur cum rivo de Siurana” (Carta de franqueses atorgada pel bisbe de Tortosa, 5.12.1182, citada per
Pere Balañà i Abadia, Societat d’Onomàstica. Butlletí Interior, XX, juny 1985, pàg. 25).
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Úsol, ca l’
Sembla un renom. Que sigui una pronúncia modificada d’urçol (‘mussol de l’ull’), amb sonorització
de l’alveolar fricativa i trasllat de l’accent sembla poc probable. Ho sembla més que resultés d’un
intent de masculinitzaicó d’Úrsula. A no ésser que— amb trasllat de l’accent— fos una manera de
pronunciar Uixol. La casa és al carrer del Sòl de la Vila.
Vaca, la vinya de la
‑“la vinya de la Vaca a la partida de les Gorgeres” (Inven. xvi); “a la partida de les Gorgeres dita
‘la vinya de la Vaca’” (MN 1682); “pessa de terra dita la Vaca situada al terme de Ulldemolins a la
partida de les Gorgeres” (MN 1711).
Valencià, cal
És al carrer de la Saltadora.
Valencià, el racó del
Hi ha dues raconades al terme que duen aquest nom. Una és plena de bosc, a les Obagues, entre
el collet del Jaio Rafel i el cingle de la Cova del Corb, i entre l’ermita de Santa Magdalena i la plana
del Navarro. Una altra és a la serra de la Llena, entre les coves Roges (davant dels Eixarts) i el racó
de la Pastera, sota les puntes Planes.
Valencià, lo
‑“Joannes Amigo agricultor dictur lo Valencia” (Capb. 1589); “Pere Joan Amigo dit lo Valencia”
(Val. 1618, 19r, MN 1682 i DocMun. 1687); “Pere Joan Amigo dit Valencia” (ComPas. xvii).
Valències, cal, i cal “Pepito” Valències
La primera de les dues cases és a l’avinguda de Nostra Senyora de Montserrat. La segona també
hi és; abans havia estat el pati del Tomàs Rata.
Vall
‑“G. Vall” (Val. 1577, 30v); “Gabriel Vall” (Val. 1583, 73r); “lo pobill Val” (Val. 1597, 24r); “Juan
Vall” i “lo sastre Vall” (Consells 1624, 22.7.1625 i 11.11.1629); “Pere Joan Vall” (ComPas. xvii, any
1689).
També s’ha anotat Valla, la forma femenina corresponent. El 1783, Joan Vall vivia al carrer Dellà,
a casa la família Costa.
Vall, la canal del
És al terme de la Pobla, i coneguda a Ulldemolins. Hi passa el camí de la Pobla de seguida
després d’haver travessat la serra de la Llena. Probablement, va heretar el nom del llinatge anotat
a l’entrada anterior.
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Valla
“Mariagna Valla” (Llev. 1618, 2v i ComPas. xvii, any 1688).
Femení de Vall, anotat abans.
Vallclara [de]
‑“A. de Valclara” (MN 1286); “Bernat Valclara” i “Ferrer Valclara” (MN 1304); “E. Valclara” (MN
1398); “Mateu Valclara” (Val. 1457, 7r).
Com es veu més amunt, la primera anotació indica que la persona inscrita procedia de Vallclara,
una vileta el terme municipal de la qual arriba als vessants orientals de la serra de la Llena, separat
del d’Ulldemolins pels sectors de la Pobla i de Vilanova de Prades que pugen fins en aquella serra, i
per una distància de cap a cinc quilòmetres. El 1403, Guillem Vallclara posseïa una de les seixantadues cases de la vila (Estella 1881, pàg. 17, escriptura del sindicat de les muntanyes de Prades).
Vallès
‑“Domingo Vales” (MN 1304); “Bernat
i “en Vales de Cervja” (Val. 1457, 4r i 53r).

Vales”

(MN

1448);

“son

fil

Antonj

Vales”

El 1403, Mateu posseïa una de les seixanta-dues cases de la vila (Estella 1881,
pàg. 17, escriptura del sindicat de les muntanyes de Prades).
Vallès, la cova del Mas d’en
Vegeu *Mas d’en V.
Vallès, lo bosquet d’en
“lo troç de la cova dell Fem y lo bosquet d·en Vales afronte ab la pineda de la Vila” (Val. sd/b, 7v).
Vallet
‑“Fran[cis]co Masip Vallet” (Comptes 1755, fulls que semblen del segle xix); “Francisco Macip (a)
Vellet” (Deutes 1847).
S’ha considerat que és un hipocorístic de Vall, anotat més amunt, i per això hem optat per no
interpretar-lo com si fos un diminutiu de “Vell”. És clar que l’altra opció —que va seguir Epíleg, 108
i que també adopta l’escrivà de 1847, supra— també fóra raonable si es partia de cal Vell, anotat
més enllà.
Vallet, cal Pau
És al carrer de la Saltadora.
Valleta, ca la Maria
També es dóna aquest nom a cal Pau Vallet.
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Vallvè, corral de
“corral de Vallvé” (Amill. 1862, 34).
Bellver —documentat des de temps antics— va evolucionar cap a Vallvè i d’ací devia procedir —
per deformació fonètica— la denominació actual de corral de Maibè, anotada abans.
Vallverdú
‑”Jaume Vallverdu” i “Magdalena Vallverdu viuda alias Romeua” (Llev. 1618, 17r i 43v); “Pere Vallverdu” (Consells 1624, 22.7.1625); “Ursola Vallverdu viuda deixada del qº Gaspar Vallverdu pages”
(Escrip. xvii, document del 10.7.1682); “Elena Vallverduna”, “Catherina Vall Verduna”, “Ursula Vallverdu viuda”, “Francesch Valverdu”, “Joan Vallverdu”, “Catherina Vallverduna” i “Jaume Vallverdu”
(ComPas. xvii, any 1688 i 1689).
El 1631, Pere Vallverdú va ocupar el càrrec que Pere Josep Nebot —que havia mort— exercia a
la confraria del Roser.
Vaquer
“Joan Vaquer de Prades” (Capb. 1557, any 1582).
Aquest Vaquer de Prades no podia ésser a l’origen del molí d’en Vaquer, ja que la peixera i la canal
d’en Vaquer ja s’anomenaven més de cent anys abans.
Vaquer, el molí d’en
Només en queden les runes, com de tots els altres molins. Era al riu de Montsant, als Eixarts, a
poca distància aigües avall de la confluència del riu de Prades amb el riuet del Teix. Sota el molí,
hi ha l’estret —on es forma un gorg minúscul— que en porta el nom. I damunt del molí, la finestra
dels Eixarts. Podria haver tingut algun altre nom, però no s’han trobat dades per a proposar-ne cap.
Lladonosa, pàg. 63, afirma que el molí va passar a ésser propietat de Joan Nebot, el 1601.
‑”un molendino farinerio et orto [...] in termino dicti loci occuli molendinare dicto lo moli d·en Vaquer” (MN 1500); “en 1572 Pedro Toldrà puso tres mollons [...] y lo tercer entre lo molí d·en Vaquer
y pexera” (Estella 1881, pàg. 21); “moli d·en Vaquer” (Val. 1597, 6r).
Vaquer, la canal d’en
“la quanal d·en Vaquer” (Val. 1457, 13v).
També s’han anotat les canals i les canaletes del Molí d’en Vaquer.
Vaquer, les canals, i les canaletes, l’hort, i la peixera del Molí d’en Vaquer
Vegeu *Molí d’en V.
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Veà, el molí d’en
Era al congost de Fraguerau, a l’esquerra del riu. Se’n pot veure algun residu abans d’arribar al racó
de Sant Bartomeu, no gaire més avall de la cova del Moliner. És el més occidental dels que encara
deixen veure’n algun senyal al llarg del congost. El mapa de Salvador Palau (a) el Galo, dedicat a
la localització dels molins de la conca del riu de Siurana (Museu-Arxiu Comarcal de Montblanc,
Santa Coloma de Queralt, 1992, pàg. 129), l’indica a gairebé un quilòmetre més avall d’aquell racó
i encara no a mig quilòmetre abans d’arribar a la cova dels Morts, però deu ésser per haver recollit
una informació poc fiable, cosa que demostra que el record s’esfuma. Quant al cognom, vegeu els
comentaris que hem fet a Baia.
Vedrier
‑”Vedrjer” i “Esteva Vedrier” (MN 1286); “Stefani Vidrier” (MN 1304); “1567. [...] les monges de
Bon repòs cedeixen a Juan Vedrier una propietat de serra nomenada del Oro” (Estella 1881, pàg. 24).
L’última anotació és suspecta quant a la data, perquè el 1567 ja feia quasi cent anys que les
monges de Bonrepòs s’havien traslladat a Vallbona i havien cedit els seus béns a altres comunitats.
Vegaria
“Joan Vegaria pastor” (ComPas. xvii).
“Vegues”, les
El DECat, IX, 71b, declara vega mot castellà, “(mossàrab baika) ‘plana d’horta i regadiu’”. Més
enllà, 72a, confessa que disposa de molt poques dades toponímiques de vega, obtingudes al “Migjorn
valencià”. És un sector de territori —gris de pissarres— que ocupa totes dues bandes del riu de
Prades. Va de la Palanca a les vinyes del Riu. Pel vessant esquerre del corrent, confronta amb els
Seglarets; pel vessant dret, amb els Carrocs. Hi ha horts i avellaners, i algun castanyer. Per allí a les
“Vegues”, al mig del riu, hi ha el toll del Maleneta. Per aquest territori, hi havia hagut el molí d’en
Roger. Un fragment de la partida és conegut com del Blai.
‑“partida nombrada de las Vegas” (Escrip. xviii, notari Salvador Alba y Molins, Ulldemolins,
8.12.1776); “La Vega” (Amill. 1862, 15).
Veia o Veià
Probablement que era una paraula aguda, copiosament documentada —ortografiada Veÿa i també
Veiya, almenys un cop, el 1566, i Veja, el 1642— des de finals del segle xiv i fins a mitjan xvii.
El 1403, Arnau era jurat i posseïa una de les seixanta-dues cases de la vila (Estella 1881, pàg. 17,
escriptura del sindicat de les muntanyes de Prades). Fog. 1496 inscriu també Arnau Veya i la viuda
Veyana. Fog. 1553 anota tres caps de casa. Lladonosa la va considerar aguda quan la va transcriure
per explicar (pàg. 41) una brega sostinguda el 1582 amb Pere Gascó i (pàg. 64) que Mateu va ésser
cap del sometent el 1608, i per parlar-ne també a la pàg. 70. Mateu Veÿa va assistir al consell
general del dia 11.11.1629, segons Consells 1624. Comptes 1755 l’accentua quan anota Joan Veyá
de la Granadella, el 1757. Tanmateix, Estella 1881, que recorre sovint a l’accentuació, escriu Veya
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dues vegades (pàg. 62 i 63) sense accent. Quant a aquest cognom, hem fet alguns comentaris que
es poden veure a Baia. Els prenoms que hem vist que més sovint acompanyen aquest cognom són

És la font del Silvestre. No va ésser vella fins que, a mitjan segle xvi, se’n va fer rajar una altra
(del Mig la Vila, Nova, de la Vila) més prop de les cases del poble. Abans, només s’anomenava la
Font, de la qual sols hi ha notícia escrita gràcies al camí, al carrer i al barranc de la Font del segle
xiii i xv. Vegeu aquestes entrades i l’apartat de la Introducció dedicat a “El proveïment d’aigua per
als vilatans”. La construcció medieval es conserva —abandonada— arran del camí de l’Arboçar. El
document de 1558 deixa clar que va donar nom a una partida de terra. La font va perdre interès quan
se’n va construir una de nova (vegeu la font del Mig la Vila, la font Nova i la font de la Vila) per acord

Arnau, Joan, Mateu i Pere; més escassos, hi va haver Andreu, Jaume, Moisés i Pericó. En femení,
Madalena Veyana, el 1688. A Cornudella, també es va trobar Veya en els segles xvi i xvii. Allí, el
cognom Veà —paraula aguda— encara existeix; els escrivans l’accentuaven al segle xix.
Veia, la bassa d’en
“lo carrero dictum la bassa d·en Veya” (MN 1530).
Vell, cal
És un altre nom de ca l’“Aquel”, al carrer Major.
Vell, cal Dalmau
Vegeu Antic, cal D.
Vell, ca la Tecla
Al carrer de la Saltadora.
Vell, el forn
“1562. Venta del horno de la Villa (Forn Vell) por Pedro Toldrà” (Escriptures en pergamí. Estella
1881, pàg. 24).

dels jurats del mes de febrer de 1561. Al cap de deu anys, aquells jurats, al començament del mes
de setembre, comenten que l’aigua de la font Vella es perd i determinen d’arreglar els canons “antes
no sembren los gurets” (Estella 1881, pàg. 37). El 1598, van acordar de tancar la font Vella i de girar
l’aigua a la font de la Vila (ibídem), que devia ésser la que hi havia hagut a l’actual sort del Llurba.
Vella, la vinya
A Ulldemolins, només en parlen els propietaris que hi tenen terra. És un sector molt petit de
territori, entre les Comes i el mas de l’Arruïno, cap al límit amb el terme d’Albarca, on també se
l’anomena, segons Llopis, pàg. 189.
Vella, lo camí de la Font
Vegeu *Font V.
Vella, lo tros[set] de l’Era
Vegeu *Era V.

Vegeu *lo carrer del Forn.
Vella, de la Casa
‑“Joan Angles de la Casa Vella” (Val. 1577, 87r, Val. 1583, 84r i passim); “Pere Angles de la Casa
Vella” (Llev. 1618, 39r i Consells 1624, 4.12.1624).

Vella de l’Hostal, la
Vegeu *Hostal.

També s’ha anotat ‘dit Casavella’, al segle xvii, que és el mateix motiu després d’haver experimentat una reducció amb aglutinació.

Velles, les creus
És un territori molt prop i a sol ixent de la vila, per allà a la pista que abans era camí de Prades,
entre la cruïlla del camí de l’Arboçar i el començament dels Pigrossos. Eren unes creus de viacrucis;
les van fer desaparèixer durant el trasbals de 1936.

Vella, el passatge de la Font
Vegeu Font Vella.

Vellet
Vegeu Vallet.

Vella, la
“Na Eixalana la vella” (ComPas. xvii, any 1652).

Vendrell
Toldrà 1990, pàg. 55, informa que hi ha una família amb aquest cognom, el 1854. El 1935 i el 1946,
n’hi havia quatre (Toldrà 1994, pàg. 15 i 68). Padró 1975 anota dues persones.

Vella, la font
‑”in partita nominata la Font Vella, afrontatur cum via publiqua qua itur a Prades [...] cum torrente
de la Font” (Capb. 1558); “1564. 7 mars. [...] cami vehinal que va de la Font Vella al herbosar” (Estella
1881, pàg. 33); “lo tros de la Font Vella” (Val. sd/a, 4v, Val. 1577, 15r i Val. 1583, 14r); “lo tros de
la Font Vella” (Val. 1618, 155v).

“Rosa Vendrell” (ComPas. xvii).
Vent, l’avenc del
És un nom de creació molt recent. Un caçador va notar que d’un forat sortia aire. Van aconseguir
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d’obrir un pas per a accedir-hi i hi van trobar una cavitat amb filtracions d’aigua i algunes estalactites. És un esbalçament de grans blocs de roca i fa por que algun d’ells no es pugui somoure. És
vessant amunt, abans d’arribar a la plana del Forn del Vidre, bastant enlairat a partir del Cap de
Mort, entre la plana del Forn del Vidre i la Cornereda, a l’esquena dels Ventadors. Per aquella zona
també hi ha la Bòfia i l’avenc del Montllor.

a tenir nom —carrer del General Sanjurjo— durant la dictadura de Primo de Rivera; la II República
espanyola el va retolar del Capità Galan; el franquisme li va posar Avenida de los Mártires i ara se
li ha donat aquest nom que fa cinc.

“venta”
Vegeu Serra, l’hostal de la.
Ventadors, els, i les puntes dels Ventadors
Són uns estrats de conglomerat, fortament inclinats, que formen una cresta, allà on la cinglera de
Montsant comença a perdre altura cap a ponent i s’abaixa fins al riu. El capdamunt de la serra fa de
frontera amb el terme de la Morera. Tenen llur base arran del barranc dels Pèlecs i formen un fragment —notable per l’originalitat de la seva configuració— del vessant dret d’aquell barranc. La disposició espectacular dels estrats dels Ventadors es pot contemplar bé tant d’aquella banda com del
cantó de Fraguerau. Dels Ventadors, se’n destaquen dues puntes, les últimes al cantó oest de la carena de Montsant; la situada més a llevant —990 m d’altura— és a poc més d’un quilòmetre de l’altra
—678 m—, a la qual condueix un camí que puja de la plana del Forn del Vidre.
Ventós
Un sol cop és anotat el cognom a Padró 1975.
Ventura
Vegeu Matildes, Pepa.
Ventura Matildes, la font del
Només hi ha un cert record vague del nom, sense que ningú doni cap precisió de la font.
Ver, el pi
“lo tros sobre la Canaleta al Py Ver” (Val. 1529, 7v).
Tendim a pensar que hi havia un pi d’aquesta mena poc corrent a la zona i que se l’anomenava
com a punt de referència.
Verduna
“Helena Verduna” (ComPas. xvii, any 1688).
Només hem localitzat la forma femenina de l’antropònim Verdú.
Verge de Montserrat, avinguda de la
Denominació aplicada al bocí de camí de Prades comprès entre l’extrem de sol ixent del carrer
del Loreto i els Quatre Camins. S’hi anomenen tres cases, les escoles i la Cooperativa. Va començar

Verge Maria
Vegeu *Llorito, la sort, lo comellar i lo tros de la V. M. de.
Verge Maria, el pas de la
“al pas de la Verge Ma.” (Val. 1563, 40v).
Vegeu *el pas de Nostra Senyora, un altre nom que servia per a designar el mateix indret.
Verge Maria de Llorito, la sort, lo comellar, i lo tros de la Verge Maria de Llorito
Vegeu Llorito.
verger
Vegeu *Cap de la Vila, *Hospital.
Verges
“Magdalena Verges” (ComPas. xvii, any 1783, al carrer del Forn).
No sabem si era una paraula plana o aguda. Totes dues maneres —oxítona i paroxítona— són
conegudes com a designadores de llinatges.
Vergós
“Petrum Vergos” (MN 1448); “Pere Vergos” (Val. 1457, 45r).
Vergós, el tros d’en, i la cova, i l’hort d’en Vergós
‑”la cova d·en Vergos ab tota la peça deça e dela” (Val. 1474, 2v); “l·ort d·en Vergos y terra campa
al riu de Monsant” (Val. 1529, 6r); “lo tros d·en Vergos afronte ab n·Amoros” (Val. sd/a, 6r); “l·ort
d·en Vergos” (Val. 1563, 59r i Val. 1597, 13r); “lo tros d·en Vergos” (Val. 1583, 15v); “la cova d·en
Verguos als Molons” (Val. sd/c, 8r); “la cova d·en Vergos” (Val. 1597, 14v i Val. 1611, 81r).
Si la cova era als Mollons, era, doncs, cap a les Garrigues i si l’hort era al riu de Montsant, era
cap al riuet del Teix.
Vericosa
“Mateu Verjcosa” (Val. 1563, 12r).
Vernaus
“Vernaus, M. Magdalena” (Bapt. 1706, any 1707); “Ramon Vernaus. F. Mosso” (ComPas. xvii, any 1781).
Ramon consta com mosso de cals Pàmies del carrer de la Saltadora.
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Vernet
‑“En Cosme Vernet” (Val. 1529, 30v); “Gabriel Vernet” (Consells 1672, on figura com a conseller el
6.9.1692 i ComPas. xvii, any 1698); “Gabriel Vernet spardenyer” (MN 1711).

Només en un parell dels molts casos anotats, a més dels que s’han exemplificat, hem vist b inicial.
Pere és el prenom dominant. A molta distància quantitativa, hi ha Mateu —que era un dels tres
jurats de la universitat el 1624 i que el 1630 tenia el càrrec d’escrivà de la confraria del Roser—,
Joan, Jaume i Josep. Francesc també surt poc o molt i sempre se li diu “de Reus”, a l’últim terç del
segle xvi. Lladonosa, pàg. 49, informa que un Vidal de Vinyols va ésser nomenat carnisser, el 1570.
El 1781, van complir el precepte de comunió dues persones del carrer del Forn, que es deien Vidal,
components d’una família. Toldrà 1990, pàg. 55, diu que n’hi havia tres el 1854. El 1935, hi havia
dos propietaris (Toldrà 1994, pàg. 15).

Vessa, el mas d’en
No en queda ni rastre. Ni se n’ha trobat cap notícia escrita. Només es veuen les ruïnes d’un corral
de bestiar que hi devia ésser contigu. Es diu que va ésser una de les últimes masies que els seus
habitants van abandonar per traslladar-se a la vila. Era per allà a la Solana del Pagès, un indret en
el qual sembla que també hi podia haver hagut el mas d’en Porta.
Vetetes, el
“Josep Josepàs ‘El Vetetes’” (Epíleg, 108).
Aquest renom, que pronuncien amb una e final molt tancada, no els resulta estrany; però, si era
un nom de casa, no recorden on era. És un record molt esfumat.
Via, lo tros de la
“vocatum lo tros de la via affrontatum cum via qua itur a la Culla” (Capb. 1558).
No hem gosat traduir via per “camí” perquè sembla que el nom del tros fos en català encara que
el document era en llatí. Es tractava probablement del tros “del camí de la Culla”.
Viana, l’hostal d’en
Fa de mal dir si Viana era un cognom o un renom; pensem que devia correspondre al capítol de
la malnominació. Algun cop, al seu lloc, hem sentit Viena, una opció vacil·lant a la qual pot haver
conduït l’absència de connotació de Viana. L’hostal havia estat al carrer de la Creu, per allà al Quadro de cal “Toríbio”, al costat de cal Piteu, prop del camí de Juncosa.

Vidal, el portal d’en
“al portal d·en Vjdal” (Val. 1563, 62r, Val. 1577, 93v i Val. 1611, 141v).
Vidal, la cova d’en, i lo toll d’en Vidal
“lo tros alla cova d·en Vidal alla Gariga” (Val. sd/a, 30r); “la Garriga dit la comella del toll d·en
Vidal” (MN 1615).
La cova i el toll d’en Vidal, i la comella de na Vidala —que també era a la partida del toll del
Vidal—, que es veuen situats a la Garriga i un cop també al terme de Juncosa, devien ésser llocs
contigus o equivalents.
Vidala, la comella de na
“dicta la comella de na Vidala [...] in parte dicta lo toll del Vidal termino de Juncosa” (MN 1615).
Vidales
Un cognom que només aporta Padró 1975, una sola vegada.

Victòria
Vegeu Serrallera.

Vidales, les
Sens dubte que el topònim procedeix de l’antropònim Vidal anotat més amunt. Probablement és
equivalent als antics cova i toll d’en Vidal i comella de na Vidala. Designa terres situades a les
Garrigues, corresponents al terme de Juncosa, poblades d’olivers, transitades majoritàriament per
terratinents d’Ulldemolins. Entenem que no es pot considerar un nom de partida de terra.
Vidre, la plana del Forn del
Vegeu Forn del Vidre.

“Victorino”, cal
Per castellanització de Victorí. És al carrer del Loreto. També se’n diu cal Mironet.

Vidrier
Vegeu Vedrier.

Vidal
‑“P. Vidal” (MN 1286); “Johanes Vidal” (MN 1398); “Jacobo Vidal” (MN 1422); “Pere Vidal” (Val.
1465, 6v, Fog. 1496, Val. sd/c, 20v i Val. 1563, 39r i 63r); “En Pere Vidall” (Val. sd/b, 23r i Fog.
1553); “Mateu Vjdal” (Val. 1577, 25v); “la viuda Vidala” (Val. 1583, 80r); “Mateu Vidal” (Consells
1624, 22.3.1627); “Marianna Vidala” (ComPas. xvii, any 1688).

Vidriera, la
“Madalena Roja dita la Vidriera” (ComPas. xvii, any 1652).

Vicent
‑”La pobyla d·en Vycent” (Val. 1529, 39r); “Jaume Figueres dit Vicent del Perxe” (Escrip. xviii,
notari Agustí Vendrell y Piñol, Cornudella, 25.4.1801); “Ramon Figueras (a) Vicent” (Deutes 1847).

Viena
Vegeu Viana.
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Vila
Se l’ha vist a Toldrà 1990, pàg. 55, que diu que el cognom corresponia a dues famílies el 1854.
El 1935 i 1946, corresponia a un propietari (Toldrà 1994, pàg. 15 i 68). Padró 1975 diu que dues
persones porten aquest cognom.

Vila, la casa de la
L’any 1606, es va fer una nova casa de la Vila, Lladonosa, pàg. 65, destruïda el 1938 a causa d’una
bomba; l’edifici que la va substituir és al Castell; se’l va inaugurar el 1979. Entre tant, la casa de la
Vila es va instal·lar —amb caràcter provisional— a cal Belart del carrer de la Saltadora, i hi va ésser
aquella quarantena d’anys; si algú digués que s’havia instal·lat a cal Patxonc seria perquè un Patxonc
del carrer del Balç s’hi va establir per matrimoni amb Magdalena Belart.

Vila
Vegeu Sòl de la Vila.

“al costat de la casa de la Vila” (Consells 1624, 2.2.1625).
Vila, de cap de
Vegeu de Capdevila.
Vila, del cap de la
Amb aquest renom, amb finalitat locativa, s’anomenaven Juseph Domenech, Josep Noguer i Joan
Porta, a Llev. 1618, 47r, 8r i 26v. També s’ha anotat ‘de Capdevila’, a la segona meitat del segle xvi,
aplicat a altres llinatges.
Vila, el bosc de la
Ocupa un gran sector de les Obagues, des de la cova del Corb fins a la de l’Argamassa.
Vila, el camí del Molí de la
Vegeu *Molí de la Vila.
Vila, el cap de la
‑“al Cap de la Vila del dit loch” (MN 1448); “que tenen al Cap de la Vila que afronte [...] ab lo carrer,
o, cami del Llorito i [...] ab lo cami real que va a les eres enrajolades” (MN 1711).
Vila, el carrer Baix de la
Vegeu Baix de la Vila.
Vila, el molí de la
‑”terra campa al molj de la Vjla” (Val. sd/a, 1r); “Lo tros que agut d·en Fexes a la pexera de la Vyla”
i “l·ort del Moly de la Vila y tera campa fins a la Predyca [sic]” (Val. 1529, 9r i 9v); “1560. Se quemó
el molino de la Vila” (Actes de sessions dels jurats. Estella 1881, pàg. 49); “1570. Sentencia contra
Domenech sobre la peixera y agua del molino de la Vila” (doc. solts en pergamí. Estella 1881, pàg.
25); “les bases damunt la sequia del Moli de la Vila” (Val. 1583, 11r); “1594. 13 Novb. Se arrienda el
molino de la Vila [...] es el molino del riu de Montsant” (Actes de sessions dels jurats. Estella 1881,
pàg. 44); “la feixa del ort del Molli de la Vila [...] ab lo riu de Muntsant” (Inven. xvi).
El molí —amb la peixera corresponent que també cita un document— va ésser el que després s’ha
dit molí de l’Espasa, perquè l’Espasa de Vilanova el va adquirir el 1627. També se l’havia conegut
per molí del Riu de Montsant o, abreujadament, molí de Montsant, i per molí d’en Domènec. La
universitat el va comprar al senyor comte l’any 1554.

Vila, la font de la
‑”1598. 6 Setb. Se acuerda arreglar la cañeria de la font y se tanque la font Ve[lla] y se gire el agua
a la font de la Vila” (Estella 1881, pàg. 46).
Es devia referir a la font que hi va haver al lloc que ara es coneix per la sort del Llurba i de la qual parlem
més extensament a l’apartat de la Introducció dedicat a “El proveïment d’aigua per als vilatans”. Dintre la
vila mateix, la primera font hi devia arribar quan s’hi van conduir les aigües de les fonts de Sant Antoni
i de “la Villa” —un nom aquest últim que utilitza Estella 1881, pàg. 26, sense especificar a quina font es
refereix— quan parla d’una concòrdia escripturada el 1867 per a portar aigua al poble. Montlleó, pàg. 33
—sense dir en què ho fonamenta— afirma que l’antiga font de la Vila és la del Rossito. La primera font
dintre la vila devia rajar al carrer del Sòl de la Vila, coneguda precisament com de Sant Antoni. Més tard,
el 1910, l’aigua es va fer arribar al pla de l’Església, i devia ésser la que procedia de Santa Magdalena.
Vila, la font del Mig la
Vegeu Mig la Vila.
Vila, la pineda de la
‑”lo troç de la cova del Fem y lo bosquet d·en Vales afronte ab la pineda de la Vila” (Val. sd/b,
7v); “fins a la font de Alba, y de alli fins a la Pineda y tosal de Naqual” (Rodalia de Montsant i Fraguerau, any 1560. Estella 1881, pàg. 19); “se quemó la Pineda de la Vila” (Llibre de comptes, any
1560. Estella 1881, pàg. 49).
Vila, la serreria de la
“cum la serreria de la vila et cum lo Fossar” (MN 1585).
Vila, la sort de la
“parte dicta la Sort de la Vila [...] cum vico qua itur al riu de Vilanova” (MN 1615).
Vila, lo camí de la
“ab lo cami de la Vila” (MN 1711).
Que se citi el camí de la Vila potser va obeir a omissió indeguda —per part de l’escrivà— de les paraules “del Molí”, si hagués hagut d’escriure —com sembla que calia— “lo camí del Molí de la Vila”.
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Vila, lo carrer, i lo comellar, lo corral, lo portal, la sort, lo tros, i lo verger del Cap de la Vila
Vegeu *Cap de la Vila.
Vila, lo forn vell de la
“De part devant ab lo carrer Major y de part detras ab lo Forn Vell de la Vila”
(MN 1711).
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Vilanova, el camí de
El camí —que havia estat de ferradura fins als primers anys d’aquest segle— coincideix amb el
de Lleida, que també és el de la Pobla, quan surt de la vila; passada la Palanca, puja pels Carrocs
i va cap al Campament, el mas del Panto, el corral del Pagès i el mas del Ponç, i entra al terme de
Vilanova pel mas del Moliner. Abans, durant el tercer decenni del segle, se’l va transformar en camí
de carro, que es va fer arrencar —com ara la carretera que n’ha substituït alguns bocins— de la de
Lleida.

Vegeu Forn, lo carrer del.
“lo tros del sola afte ab lo cami de Vjlanova” (Val. 1577, 14v).
Vila, lo moble de la
“parte dicta lo Moble de la Vila” (Consells 1624, 2.2.1625).
Es referien a l’edifici del comú.
Vilalta
El 1781, va combregar un Vilalta sol, anotat junt amb Puicercós; potser n’era el mosso. El 1783, es
diu que Agustí era fuster. Aquest cognom era representat per tres famílies el 1854, segons Toldrà
1990, pàg. 55; la mateixa font (pàg. 34) afirma que Josep era fuster en alguna època de la segona
meitat d’aquell segle. Osona, pàg. 265, explica que li va fer de guia el guarda jurat Antón Vilalta
Canyellas; però, més enllà, quan en torna a parlar, altera l’ordre dels cognoms. El 1935, el cognom
corresponia a sis propietaris, i a quatre, el 1946 (Toldrà 1994, pàg. 15 i 68). Padró 1975 inscriu tretze
persones que s’ho diuen. S’han vist els dos renoms que s’indiquen a continuació.
‑“Fransesch Vilalta” (Consells 1624, 22.3.1627 i 11.11.1629); “Agusti Vilalta” (ComPas. xvii); “Joan
Bap[tis]ta Vilalta dit Colombi” (Llev. xvii); “Antº Vilalta (a) Paijes” (Deutes 1847).
Vilanova [de]
‑”P. de Vilanova” (MN 1286); “P. Vilanova” (MN 1304); “La viuda Vilanova” (Fog. 1496); “Johanes
Vilanova” (MN 1422); “na Vjlanova” (Val. sd/c, 11r); “l·alberch y casa de na Vylanova” (Val. 1529,
17v); “Pere Vilalta” (ComPas. xvii, any 1688).
El 1403, dues de les seixanta-dues cases de la vila pertanyien a aquest llinatge (Estella 1881, pàg.
14, escriptura del sindicat de les muntanyes de Prades).
Vilanova [de Prades]
Una gran part del terme de Vilanova de Prades queda a la Conca de Barberà, a sol ixent del
d’Ulldemolins; la línia imaginària de separació dels dos termes té una llargària de gairebé dos quilòmetres i mig, en una direcció SN, a partir de la cota de 803 m fins a la de 891 m, a la carena de
la serra de la Llena, després d’haver baixat a 660 m a travessar el riu. Entre les dues viletes —la de
Vilanova al NE de la d’Ulldemolins— hi ha uns set quilòmetres de distància, en línia recta.
‑”in termino de Vilanova” (Cartas, doc. núm. 113, carta de població als habitants de Prades, Corbera, 1159); “loco que vocatur riu de Vilanova” (MN 1304); “Ville Nova de Prades” (MN 1448).

Vilanova, la carretera de
Arrenca de la de Lleida, a cosa d’una mica més d’un quilòmetre al NNO de la vila, després de
travessar el riu de Prades. Pel peu de la serra de la Llena, va seguint —amb lleugeres variacions— el
camí de carro que l’havia precedida.
Vilanova, la carretera de
Amb el nom de carretera de Vilanova també es coneix el carrer que, des de fa poc, ha estat retolat
d’Alfons I el Cast. Era un camí —i encara no és gaire cosa més— a l’extrem NNO de la vila; dibuixant
com un arc, va de la carretera de Lleida, allà on hi fa cap el carrer de la Carnisseria, al final del
carrer del Sòl de la Vila. Tothom es pregunta per què li van dir carretera de Vilanova; potser perquè
devia representar una drecera per la gent del capdavall dels carrers de Sant Roc i de la Carnisseria
si volien anar cap a l’Empedregat, que també és camí que pot conduir a Vilanova. La versió d’un
dels comunicants és que aquest carrer el va obrir —o el va endreçar— la Diputació Provincial de
Tarragona quan va construir la carretera de Vilanova, i que per això se li va dir així.
Vilanova, el riu de
El riu, que es prefereix conèixer per riu de Prades, perquè és allí on recull les primeres aigües,
entra al terme —procedent del de Vilanova— per les mines del Bessó. No porta gaire aigua, si no
és després d’alguna pluja intensa. Fa un recorregut de cap a cinc quilòmetres i mig per la vall
d’Ulldemolins, pel peu de la serra de la Llena, i passa pel nord i a poca distància de la vila, fins que
se li ajunta el riuet del Teix. Ha experimentat un desnivell de cap a 110 m. A partir d’allí, es comença
a acongostar, camí de Fraguerau. Modernament, alguns autors el designen com a riu de Montsant,
però la gent del país en diu de Vilanova, o de Prades, i sap que el de Montsant era el riuet del Teix.
‑”rivo de Vilanova” (MN 1286); “los avelanes del riu de Vjlanova” (Val. 1457, 2v); “l·ort del riu
de Vilanova” (Val. 1465, 1v); “lo molj del riu de Vilanova” (Val. 1474, 7v); “in parte dicta lo riu de
Vilanova [...] cum cequia molendinj dit lo moli d·amunt” (MN 1500); “l·albereda del ryu de Vylanova”
i “lo roquer al ryu de Vjlanova” (Val. 1529, 3v i 10r); “al riu de Vilanova in partita nomjnata los albes
d·en Faure” (MN 1530); “la vinya del rju de Vjlanova sobre la pexera del molj d·amunt” i “lo mas del
rju de Vjlanova” (Val. sd/c, 16r i 22v).
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Vilar, lo
‑“lo tros del Vilar” i “lo Vjlar lo que cau en terme de asi” (Val. sd/a, 5v i 7r i Val. 1611, 79v); “la
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Vinyes, cal Josep
Una altra manera de designar cal “Teressito”, també dita cal Josep Tonet, al carrer de la Creu.

vinya del Vylar” (Val. 1529, 6v); “lo tros del Vilar” (Val. 1563, 17v).
D’acord amb el segon dels documents que s’aporten, era una partida que fragmentàriament es
compartia amb un dels termes contigus.
Vila-seca
“Vilaseca Pere” (Bapt. 1706).
Vilavendrell
“Francesch Vilavandrell” (ComPas. xvii, any 1688).
Vinçà
“Mateu Vinça” (Consells 1624, 22.3.1627).

Vinyes del riu
Vegeu Riu, les vinyes del.
Vinyeta, la
No se’n parla gairebé gens. És un petit sector de territori en avall de la font del Loreto en direcció
cap a l’Olla.
Virgili
‑”Jaime Virgili” (Estella 1881, pàg. 17, diu que era una de les seixanta-dues cases de la vila, segons
l’escriptura del sindicat de les muntanyes de Prades, del 7 de febrer de 1403).
El 1905, el cognom es fa novament present, corresponent a Joaquim, coadjutor de l’església, sense
confirmació que fos de la vila.

vinya
Vegeu *Agramunt, *Alzedar, *Barceló, *Canal, *Castell, *Mitjana, *Muntanera, *Oller, *Servera,
*Vaca, Vella.

Vitxac
Vegeu Bitxac.

Vinya
“Mateu Vinya” i “lo fill d·en Vÿna” (Consells 1624, 22.7.1625 i 11.11.1629).

Volateres, lo carrer del
“ab lo carrer del volateres” (MN 1615).

Vinyassa, el coll de la
És a les Garrigues, al terme de la Pobla, en territori transitat per terratinents d’Ulldemolins. És
a cosa d’un quilòmetre i mig a ponent del final del terme. N’arrenca l’antic camí de Cervià, més
conegut per camí del Mas d’en Blanc; per això el coll també es coneix per coll del Mas d’en Blanc.

El manuscrit es resisteix a deixar-se llegir bé. Fa l’efecte que l’especificatiu correspon a un cognom.
‘Voladeres’, i també ‘Boladeres’ és un llinatge conegut en zones pròximes.

‑”ço es la aÿgua vessant al coll de la Viñassa [...] a ponent ab lo riu, y a tramontana en Isidro
Criville mediant la carrerada” (MN 1711).
Vinyes
Segons Toldrà 1990, pàg. 55, dues famílies es deien així el 1854. El 1935, hi ha constància de sis propietaris amb aquest cognom i el 1946, n’hi ha de set (Toldrà 1994,
pàg. 15 i 68). Padró 1975 inscriu onze persones anotades amb el nom de Viñas. El cognom ha quedat
aglutinat a Perevinyes.
‑”Mateu Viñes” (Val. 1597, 8r); “Juseph Vinyes pages” (Llev. 1618, 35v); “Na Vinyes del Hereu”
(ComPas. xvii, any 1652); “Andreu Vinyes” (MN 1682); “Andreu Vinyes”, “Ramon Vinyes forner”,
“Pasqual Vinyes viudo” i “Magdalena Vinyes” (ComPas. xvii, any 1689); “Vinyes Francisca” (Bapt.
1706, any 1708).

Voltetes, el camí de les
És un tros de camí, que es troba passada la punta de la Galera, que puja —fent marrades— al pi
de la Carabasseta. Ve de l’ermita de Santa Magdalena i prossegueix cap a la punta de la Pelicana,
a Montsant. Com es veu a continuació, es tracta de les Voltetes de la Galera, pròximes al peu del
grau del Pi de la Carabasseta.
“després es puja per les voltetes de la Galera” (Guia, pàg. 686).
Xala
“Pere Xala” (Fog. 1553).
Xamon, cal
Un altre nom de cal Pere Antonieta, al carrer del Loreto.
Xamona, ca la
És al carrer del Sòl de la Vila.
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Xau, cal
És al carrer Major. Podria ésser que els Xau haguessin vingut de Juncosa, on també hi ha cal Xau,
un renom que devia procedir del nom d’un ocell blau, roig i cendrós, de la grossària del puny, segons
el DCVB. Però actualment, a Ulldemolins, no es coneix cap ocell amb aquest nom.
Xauxa
Designa una partida de terra de les Garrigues corresponent al terme de la Pobla de Cérvoles. El
nom és conegut de la gent d’Ulldemolins que transita per aquella zona.
Xavet, cal
És al carrer del Loreto. Devia ésser un diminutiu de Xau, anotat més amunt.
Xavo
“Francisco Angles (a) Chabo” (Deutes 1847).
Xavo, cal, i cal Cisco Xavo
Són al carrer Major i al carrer de l’Hostal, respectivament. Ara, a la primera es prefereix dir-li cal
Miquel Mut.
Xavo, el barranc del, i el corral, i la font del Xavo
El barranc s’inicia cap als Plans i de seguida s’interna a les Comes, se’n va cap al SO i s’ajunta
amb el riuet del Teix, a la seva part alta, després de travessar la carretera d’Albarca, i a no gaire
distància del maset del “Manon”. El corral és una ruïna, per allà a les alzines del Xavo. Amb l’aigua
de la font es reguen uns hortets.
Xavo, les alzines del
Es pot pensar que hi havia hagut una partida de terra coneguda per les Alzines i que també hi
devien correspondre les alzines de n’Amic. Tanmateix, ni a Ulldemolins ni a Albarca no hem trobat
notícia d’aquesta hipotètica partida. A les alzines del Xavo correspon un paratge a sol ixent del
terme i prop de la ratlla fronterera amb el d’Albarca, en el qual també s’anomenen aquestes alzines.
Xen, cal
Fonèticament, amb e oberta. La casa era vora l’ermita del Loreto, a la sortida de la vila pel camí
de Cornudella, una via fa poc retolada carrer de Fontalba.
Xetxo, cal
És al carrer del Sòl de la Vila.
Xifre
Només surt a Padró 1975, corresponent a una sola persona.
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Ximenes
“Joseph Ximenes” (ComPas. xvii, any 1781).
Era un dels combregants que residia al raval del Llorito. No es pot descartar que fos un foraster.
Xinxilla, cal
Una altra manera de designar cal Romà, al carrer de la Saltadora.
Xiques, la font de les
És un nom més que centenari perquè l’àvia de cal Llurba, nascuda cap al 1897, l’ha recordat amb
alegria però, malgrat la seva bona memòria, no sap qui havien estat les Xiques, ni que hi hagués
hagut cap casa coneguda amb aquest renom, ni cap relat en el qual intervingués aquesta paraula. La
font és de les importants, tot i que n’hi ha unes quantes que ho són més. Una part de la seva aigua
va cap al dipòsit municipal. És a les Obagues, al peu del racó del Valencià, en territori conegut com
del “Jaio” Rafel, prop i a sol ixent de l’ermita de Santa Magdalena. No gaire lluny de la font, cap a
llevant, comença la plana del “Navarro”.
Xiquet
‑”Fran[cis]co Anglés nombrado lo Xiquet” (Escrip. xviii, notari Salvador Alba y Molins, Ulldemolins, 6.12.1760); “Va. Jose Angles (a) Chiquet” (Deutes 1847).
Xiquet, cal
És al carrer Major.
Xirín, cal
És al carrer de Sant Roc. Hi ha qui diu que és un escurçament de ‘xirinola’, pronunciació habitual
per ‘xerinola’.
Xirín, la canal del
És dellà la serra, mirant a la carretera de la Pobla.
Xollador, cal
És al carrer del Sòl de la Vila. Abans es coneixia per cal Fracisquet.
Xops, la sort dels
“terre vocata la sort dels Xops” (MN 1422).
Xumac, cal Jaume, i cal Ramon Xumac
Totes dues són al carrer Major. Toldrà 1990, pàg. 49, al peu d’una fotografia de cap a 1904, anota
“Ramon Espasa (cal Xumac)”, com a formant part d’una banda de música. Al seu origen, el renom
podria tenir la paraula “sumac”, un arbust amb l’escorça i les fulles del qual es preparava un produc-
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te destinat a adobar pells. Només una de les persones consultades recorda vagament aquest nom
com si correspongués al d’un vegetal.
Xumac, el pati del
Se l’anomena a l’avinguda de la Verge de Montserrat.
Xumaca, ca la, i ca la Mercè Xumaca
Al carrer del Sòl de la Vila i al de la Creu, respectivament.

Apèndix núm. 1. Relació alfabètica dels noms de les partides de terra
Algunes vegades resulta impossible de decidir si amb un nom —que ara ja no es fa servir— es
designava una partida de terra, un tros de terra o un lloc d’anomenada. Per això la distribució entre
aquests tres conceptes s’ha fet sense haver pogut establir objectivament res que pugui ésser pres per
norma orientadora, tret dels casos en què el document declara que es tracta d’una partida de terra,
com passa —per exemple— amb l’hort de n’Alamanda que dels quatre documents que s’aporten,
perquè l’anomenen, n’hi ha un que diu “in partita nominata ...”.
En moltes altres ocasions, es planteja el dubte com —per exemple— en el cas de l’Espinagar
perquè quan es llegeix “lo troç dell Espinagar” i “lo tros del Spinagar” (al costat de “la sort de
l’Espinaguar” i “l’Espinagar” tot sol) no se sap si vol dir que era un tros de terra situat a la partida
de terra anomenada l’Espinagar, o bé una altra cosa. Es troben diversos casos com aquest i cada
vegada hem pres la decisió que ha semblat més adequada, sense que puguem aportar justificacions.
Amb els que s’han classificat com a llocs d’anomenada els dubtes no sovintegen tant, tot i que
alguna vegada es podria pensar que es tractava potser d’un nom de partida de terra, com davant
de l’Argilagar, que només s’ha vist anotat un cop, o dels Marrocals, que també s’ha trobat una sola
vegada.
Tanmateix, al costat de la importància que té haver recollit uns noms que s’havien oblidat, se
n’hauria de concedir poca al fet que sigui encertada o desencertada la decisió de col·locar-los en una
o en una altra de les llistes que s’han confeccionat perquè vagin com a apèndix.
Els que han caigut en desús van precedits d’un asterisc.
*Prat de l’Aguda, Aixol, *Hort de n’Alamanda, Albereda, *Mas de n’Anglès, *Antuixans, Arboçar,
Arenals, Argela, *Cova de n’Arnaldic, Mas de l’Arruïno, *Artiga, *Atans, *Font de l’Avellaner, Cova
Badada, *Coll de na Balaguera, *Balç, *Banya-de-Boc, *Bar[r]aga, Mas del Belart, *Torms de na Bellvera, *Bena, Coll[et] Blanc, Mas d’en Blanc, Blanquers, *Cova de[l] Boc, *Borja, Borjassa, Bou, Bresquides o Bresquilles, *Bromacers, Bruixa, Font Busqueta, Camades, *Camp, Canaletes, *Canals, *Tossalet
d’en Canela, Canyemassos, Capçades, *Tossalet d’en Carós, Carrocs, *Sort de Casa, *Font d’en
Casals, Roca d’en Censal, *Clotet, Clots [del Duc], *Coa-rasa, Codina, Colldemònecs, Colls, Colom,
*Colomer, Coma, Comelles, Comes, *Cova de na Comtessa, *Torrent de na Comtessa, *Congost(s),
Cova del Corb, *Costa, *Costanella, Covasses, *Creueta [de Sant Antoni], *Culla, Devesa, Eixarts,
*Erasses, *Eres, Punt Escapat, Escarabat, *Espinagar, *Espinagaret, *Estepar, *Falgueres, *Fanecada,
Fangar, *Farraginal, *Albes d’en Faure, *Font d’en Pere Ferrer, *Cova Figuera, *Fonollar, *Torrent de
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la Font, Fontalba, *Fornassos, Franquesa, Frau, Freginal, Fumada, Pla de Gardeny, Garjols, *Comes
de la Garriga, Garrigues, Garrigueta, *Girigarjols, *Cova d’en Gomis, Gorgeres, *Puig Gros, Guineus,
*Hortals, *Torrent de na Jordana, Camí de Juncosa, Font Llaura, *Font de la Llena, *Llirigarjols, *Font
del Llop, *Clots del Llorito, *Nostra Senyora del Llorito, *Mas d’en Macip, *Obac d’en Macip, *Mallol,
Marges, Marradelles, Maset, *Masia, Cova de les Meravelles, *Corral del Mig, *Font del Mig de la
Vila, *Molí, *Cova d’en Moragues, *Morral, Moscatellar, Noguerets, Mas del Notari, *Molí Nou, *Font
Nova, *Novals, Obacs, Obagues, *Obrera, *Font de n’Oliana, *Hort de n’Oller, Olletes, *Pallaresa,
*Coma de Pampa, Parades, *Parres, *Mas d’en Pasqual, Pedrenyeres, Pedrisses, *Pedrissos, *Cova
d’en Pedrol, Perdiu, Pescater, *Pica, Pigrossos, Garriga del Pinyó, Pixador, *Plana, *Planàs, Planes,
Puntes Planes, Planetes, Plans, *Camí de la Pobla, *Pontet, *Mas d’en Porta, *Coll del Prat, *Coma
Pregona, *Cova del Presseguer, Purgatori, Quadrell, Quarts, Rastors, *Reboll, *Rebolleda, *Rebollosa, Coma Ribera, Vinyes del Riu, *Horts del Riu del Pont, *Mas d’en Robió, *Romiguera, *Rourell,
Salvanes, *Santa Bàrbara, Sarroges, *Savines, Segalassos, Seglarets, Seguers, Solà, Solana, *Solanàs,
Solsiades, *Solsida, *Sortanella, Sorts, *Terrades, *Forn de la Teula, *Forn Teuler, *Teuleria, Torrents,
“Vegues”, *Font Vella, *Vilar, Xauxa.

Matafam, Recer de les Mentides, Miloca, *Canaletes (i *canals) del Molí d’en Vaquer, *Mollons,
Montsant, Obaguetes, Cadolla de les Olletes, Palanca, *Pallaresa; Pantalons, Pedreres, Costeta d’en
Pedrol, *Peiró, *Perxes, *Pica, *Joc de la Pilota, Pins Pinyers, *Olivers d’en Pinyol, Piró, Pla, Placeta,
Plana, Planell, Plantada, *Pleta, Caseta dels Pobres, Pont, Pontarrons, Quadro, Quatre Camins, *Racó,
*Raureda, Clot Rodó, Coves Roges, Guitarra del Roig, *Roquer, *Ruinas Montis, Saüquer, *Cap de la
Serra, *Creueta de la Serra, *Obacs de la Serra, *Socarrada, Solanet, Sortetes, *Tiradors, *Tornallet,
*Bac de la Torre, *Tossal, *Cova del Tossal d’en Moragues, Trencacolls, *Era Vella, Creus Velles,
Ventadors, *Pi Ver, Vidales, Coll de la Vinyassa, Alzines del Xavo.

Apèndix núm. 4. Relació alfabètica de cingles, roques i un avenc que s’anomenen sense expressió
de genèric
el Bisbe; la Bitlla; *la Bòfia; la Cadira; el Camell; la Campana; el Formatge; la Lleona; la Cadireta
del Metge; la Mola; el Cap de Mort; la Sella; el Trenet; els Tres Jurats; la Trona; el Cap de Turc; els
Ventadors.

Apèndix núm. 2. Relació alfabètica dels noms dels trossos i trossets de terra
Apèndix núm. 5. Relació alfabètica dels prenoms
Ometem el genèric —tret de quan és un substantiu altre que tros i trosset— però conservem els
nexes d’enllaç.
Els que han caigut en desús van precedits d’un asterisc.
*de l’Agramunt, *dels Albes, *de n’Aleu, *de l’Alzina del Terme, *dels Ametllers Amargants, *d’en
Barba, *d’en Barceló, *del Cap de la Vila, *dels Cirers, *de Cultorrat, *de l’Era Vella, *del Ginebre,
*lo planet d’en Guim, *de l’Hospital, *la cova Llonga, *la sort Llonga, *de la Verge Maria del Llorito,
Matafam, l’Obaga de les Misses, *la vinya Mitjana, Pantalons, *de la Peixera, *del Pruner, *de la
Racana, *del Roure, *de Sant Jaume, *d’en Satorra, *de la Servera, *de les Serveres, *de la Torre, *la
vinya de la Vaca, *d’en Vergós, *de la Via, *la sort dels Xops.

Apèndix núm. 3. Relació alfabètica dels noms dels llocs d’anomenada
Els que han caigut en desús van precedits d’un asterisc.
*Abadessa, Abadia, *Abeurador, *Acarrerador, *Adoberia, *Serres Altes, *Roca de n’Andreu, *Pedrís Aragonès, *Argilagar, *Avencs, Barrada, *Barranc, Batedora, *Bòfia, Cadolleta, *Forn de la Calç,
Campament, *Canaleta, Canonada, Carraca, Pins Carrassers, *Cartoixa, Casalot, *Cases, “Casilla”,
Castanyera, Castell, Cementiri, Clotxes, *Cogulla, *Comellar, Cooperativa, Cornereda, Costereta,
Creueta, Pas de l’Egua, Empedregat, *Eres Enrajolades, Ensulsida, Entreforcs, Escoles, Església,
*Estuells, *Fàbrega, Farga, Coves del Fem, *Creu de Ferro, *Creueta de Ferro, *Filer, *Finestres,
*Serrall del Foguet, Cadolles Fondes, Fontanelles, *Fossar, Fraguerau, Fréixera, *Cadolles de la Gleva,
*Grases, Oliver Gros, Guixeres, *Hospital, *Hospitalet, *Hospitals, Roca dels Lladres, Roca del Llençol,
*Llinàs, *Costa del Lloar, *Magraner, Majoral, Malacabada, Malpàs, *Marrocals, Masos (d’Albarca),

Quan formen part d’un sintagma nominal, s’indica entre parèntesis en quina entrada se’ls trobarà.
Si una entrada va enunciada per un prenom tot sol i el mateix prenom en una altra ocasió forma part
d’un sintagma, el repetim dintre els parèntesis.
Els prenoms modificats per qualsevol raó van en unes llistes a part, a continuació. Quan són caiguts
en desús, els marquen amb un asterisc al davant.

Agustí (vegeu “Farruel”); *Alamanda; Aleix; Amador; Antònia (vegeu Cases, Mestrica, “Otxo”);
*Arnaldic; *Arnau; *Baltasar; Baptista (vegeu Bessó, Mostela); Brígida; Cosme; Delfí (vegeu Marino);
Electra; Enric (vegeu Gitano); Gabriel; Gaspar; Jaume (vegeu Antonet, Belart, Castell, “Catalín”, Eloiet,
Fusteret, “Gambardo”, Gat, Gran, Jan, Marino, Pataco, Pataquet, Pepo, “Rossito”, Serraller, Xumac);
Jesús; Joan (vegeu Barrullet, Baster, Blai, Figueres, Fuster, Marino, Molí, Prades, “Quan”, Queralet,
Roquet, Sastre); Joan Baptista (vegeu Bòbila); Josep (vegeu Antonieta, Cisca, “Dolores”, Eloiet, Esclau, Floret, de la Garriga, Gatet, Maleneta, “Manco”, Mestrecoixo, Pacaliu, Pereblanc, Pere-sastre,
Senyor Mestre, Tonet, Vinyes); Josep Baptista (vegeu Bessó); Julià; Llorenç (vegeu Fra Ll.); Luneta;
Magdalena (vegeu “Farruela”); Magí; Marc (vegeu “Panderillo”); Maria (vegeu de l’Avi, Covera, Marino, Perevinyes, Valleta); Maria Àngela; Maria Antònia; Martí (vegeu Gatet); *Mateu; Mercè (vegeu
Senyora M., Xumaca); Miquel (vegeu Ferrer, Mut); Mònica; Pau (vegeu Belart, Bover, Cabra, Cobrador, Ermità, Pi, Sac, Vallet); Paula; Pere (vegeu Antonieta, Baia, Bessó, Eloi, *Ferrer, Mosso, Pagès,
Pelat, Queralt, Solanes); Pilar (vegeu Grau); Ponç; Rafel (vegeu Estanquer, “Jaio” R., Molí, Pereblanc);
Ramon (vegeu Albarquí, Bo, Boli, Gatet, Mestrecoixo, Mossèn R., Perevinyes, “Quan”, Queralet, Tura,
Xumac); *Romà; Rosa (vegeu Aumaca, Campanera, Cantó, Castell, Cóc, Marineta); Sara (vegeu Senyora S.); Sebastià (vegeu Ropes); Silvestre; Tecla (vegeu Vell); Teresa (vegeu Campanera, Gaspana,
Marramau, del Pla); Tomàs (vegeu Hostal, Rata); Victòria (vegeu Serrallera).
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Per transformació cap a derivacions diminutives, afectuoses, populars, dialectals, o afectats per
altres modificacions:

lles; *Casanoves; *Casavella; Cases; *Castellana; *[de] Castellnou; *Castelló; *Català; Catllar; *Cavaller; *Cavanac; *Cava-roques; Celdran; *Celles; *Cerdà; *Cervelló; Cirera; *Clarasó; *Claver; *Climent;
*Cluella; *Clusella; *Codines; *Colomer; *Colteller; *Comes; *Comte; *cova i torrent de na Comtessa;
Conesa; *Conillera; *Corbella; *Cornador; *Corretger; *Cortada; *Cortat; *Corts; Costa; *Costafreda;
Cotilles; Criviller; *Cubella; *Cubells; *Cucurulla; Cugat; *Curcó; Dalmau; *Darrer; *Deter; *Diu; *Dolceta; Domènec; *Domingo; Dueso; *Duran; *Eixalà; *portal de n’Eixalana; *Enríquez; *Escapolat;
*Escoda; Escoté; *Escuder; Espasa; *Esplugues: *Estadella; *Estalella; *Estepana; *Estepar; Esteve;
Estivill; *Fabre; *Faure; Febrer; *Feixes; *Felip; Ferrer; *Ferrerons; Fígols; Figueres; *Figuerola; Filella; *Flix; *serrall del Foguet; *Folc; *Folca; Font; *Fonts; *Foquet; *Forcada; *Forn; Fornells; *Forns;
Fort; *Fortuny; *Foxart; *Franc; *Francesc; *Francoy; Franquet; Freixes; *Gabriel; Gallard; *Gallego;
*Garcia; Garrachon; *mas d’en Garriga; *Gascó; *Gassió; *Gassol; *Gasull; *Gaus; Gavaldà; *Gener;
*Gibert; Gil; *Giscarol; *Gomar; *Gomes; *Gomis; *Gostans; *Graell; *Gras; Grau; *Gual; *de Guardiola;
*Guasc; *coll del Guerau; *Guillem; *planet d’en Guim; *cova d’en Guimjoan; Guiu; *Hierro; Ibàñez;
*Ibars; *Inglès; *Ivars; *Jansà; Jarque; *Jaume; *torrent de na Jordana; *Josa; *Jové; *Juncosa; *Laura;
*Llaurador; Lleixà; *Llitro; *Llop; *Llopis; *Llorac; *Llorenç; *Llort; Lluçà; *Lluna; Llurba; *de Lorda;
*Macià; Macip; *tormo del Magre; *Malloda; *Maneso; Marc; *Marca; *Marçal; *Marceta; *Marcó;
*Marigó; *Mariner; Martí; Martínez; Martorell; *Mas; *Massó; *Massot; *Matabous; *Matamoros;
Maza; *Messeguer; *Mestre; Mestric; *Millàs; Minguilla; *Mir; *Miralles; *Miravall; Miret; Miró; *Mo;
Modol; *Molera; *Molins; *Molner; *Moner; *Monjo; *Montalt; Montlleó o Montllor; *de Montpeó; *de
Montsó; Mor; *Mora; *Móra; Moragues; *Morella; *Mulner; *Muntaner; *Munter; *Murgó; *Musté;
*Nadal; plana d’en “Navarro”; Navàs; Nebot; *Nicolau; Noguer; Nogueres; Noguers; *Nolla; Noriega;
*Novella; *Obrer; *Òdena; *Oliana; *Oliva; Oliver; Olivet; *Olla; *hort, sort i vinya de n’Oller; *Olvella;
cova de l’Oro; Ortolà; *molí de n’Ossó; Pagès; *de Paladella; *Palau; Pallejà; Pàmies; *de Pampa;
*Pardella; Pasano; Pasqual; Pedrol; *Peiró; Pelegrí; *Pellicer; *Penella; Pere; *Perefort; *Pereixensa;
*Perelló; Pérez; *Perpinyà; Perramon; Pertegàs; *Pescara; *Piles; *Pinyó; Pinyol; *Piquer; *Pocurull;
Ponç; Porqueres; *Porta; *de Prades; *de Puig; *Puig-arques; *Puigcercós; *Puig-galí; *Pujal; *Pujals;
*de Pulcor; Queralt; Queraltó; font i pas d’en Rabassa; Ramos; Raventós; *Rega; *Reganya; *Revull;
*Ribelles; *Ribera; *Ribes; *Rigau; *Ripoll; *Riquer; *Rius; *[de] Robió; Roca; *de Rocafort; *Rodrigo;
*Roger; Roig; *Rois; Rom; *Romeu; *Rossell; *Rovira; Rubió; *Rué; *Rull; Sabater; *Sagrava; *Sala;
*Salomó; Salvador; *Salvat; Sanç; Sancho; *de Sant Joan; *Santamaria; *Santmartí; *Saragossa; *Sastre;
*Satorra; *Savall; Segrià; *de Segur; *Segura; Selma; *Sentís; *Serra; *Serralta; *Simó; *Solanell; *Solanes; *Soldevila; Soler; Soronella; *Sort; Sugranyes; *Taimada; *Tardiu; *Tarragó; *Toda; Toldrà; *Tolrà;
*Tomàs; *Torana; *Tormes; *Torner; *Torrell; *Torres; *de Tortosa; Tost; *Triquell; *Vall; *Valla; *[de]
Vallclara; *Vallès; *corral de Vallvè; *Vallverdú; *Vaquer; molí d’en Veà; *Vedrier [i *Vidrier]; *Vegaria; *Veia o Veià; Vendrell; Ventós; *Verduna; *Vergés; *Vergós; *Vericosa; *Vernaus; *Vernet; mas
d’en Vessa; *Vidal; Vidales; Vila; Vilalta; *[de] Vilanova; *Vila-seca; *Vilavendrell; *Vinçà; *Vinya;
Vinyes; *Virgili; *carrer del Volateres; *Xala; Xifre; *Ximenes.

Agna; Agustinet (vegeu Carboner); “Aniceto”; Antonet; Biel; Cisca (vegeu Diu, Marian); Cisco (vegeu Ferrer, Josepàs, Molí, Rosso, Xavo); Fracisquet; Francisca (vegeu Carrerona); “Gaietano” (vegeu
Mossèn G.); Gargori; *Guim; “Inès” (vegeu Boli); Isidret; “Isidro”; Jaumet (vegeu Bessó, Era); Jepet;
Joanet; Josepet (vegeu Bèsties); Marian; “Mariano” (vegeu Senyor M.); Marquet (vegeu Carreró);
“Mílio” (vegeu Covero, “Pataco”); Mingo (vegeu Bernardo); Minguet; Mundeta (vegeu Esclava); Pauet
(vegeu Bovera); “Pepito” (vegeu Valències); Praxedes; Quimet (vegeu Carnisser); Ramonet (vegeu
Agna); “Ricardo”; *“Romualdo”; Roquet; Roseta (vegeu Alls, Biela, “Canastrilla”, “Ditxosa”); “Tano”;
Ton (vegeu Eloiet, Mònica, Munda, Teula); “Tonillo”; “Toríbio”; Ventura (vegeu Matildes, Pepa);
“Victorino”.
Per masculinització de prenoms femenins:
Amado, Avelino, Bepo, Bernardo, Blanco, Brígido, Càndido, Caterino, Fausto, Floro, Llúcio, Marinet,
Marino, Paulet, Pepo, Quelo, “Rossito”, Teclet, “Teressito” i Tono.
Per feminització de prenoms masculins:
Ernesta; Fidela; Magina; Miana; Ramona (vegeu “Covero”); Reparata, i Romualda.

Apèndix núm. 6. Relació alfabètica de cognoms
A alguns cognoms dels que figuren a la relació de propietaris de 1935 i al llibre del cadastre de
1946 (Toldrà 1994, 15 i 67 + 68), que no s’havien trobat abans ni s’han tornat a trobar després, no
se’ls ha fet una entrada individuada. Devien ésser uns llinatges passatgers. Són Aiguadé, Almasara,
Basilia, Benet, Bienes, Brisdo, Brodo, Campmajó, Casut, Cot, Díaz, Gambús, Llop, López, Masenà,
Moncusí, Pena, Planeta, Plenafeta, Pujol, Riegos, Rodró (que, com Brodo, podria ésser una mala
transcripció de Bodro, documentat a Arbolí, Cornudella i Siurana), Santiago i Torrebadella.
Els que hi ha ara a la vila s’anoten sense cap senyal. Van precedits d’un asterisc, els que s’ha
tingut notícia que hi havia hagut i ja no hi són. En tots dos casos, queden compresos com actuals els
que formen part d’un nom de casa o de lloc, encara que el cognom procedeixi d’un llinatge extingit
o desconegut a la vila. Van precedits d’un apel·latiu els que només s’han trobat per especificatius
d’un genèric.
Abella; *Abelló; *Adam; *Agramunt; *Prat de l’Aguda ; *Aguiló; *d’Aitona; Alabart; *Alba; *morral,
planàs i torrents de n’Albagés; *Albarés; *Albert; *Albric; *Aleu; *Almenara; *Alsamora; *d’Altur;
*Amic; Amigó; *cingla de n’Amiguet; *Amorós; *Andreu; *plana de n’Andreua; Anglès; Anglí; Aragonès; Aran; Arboç; *d’Arbolí; *Arbonès; *Ardèvol; *Argany; *Argaria; *cova de n’Arnaldic; *Arnau;
*d’Arques; *Artigues; *Baget; Baia, *Balaguera; *Balç; *mas d’en Balisen; *Ballester; *Barba; *Barbado; *Barberà; *Barceló; Bargalló; *Baro; *Barrera; *Barrufet; Barrull; *Bartomeu; *Bas; Batiste; *Bayà;
Belart; *de Bellver; *torms de na Bellvera; *Benavent; *Beranger; *Berart; *Bermon; Bernat; *Berodia;
*Bertran; *de Besalú; *Besora; Bessó; *Bianya; Blanc; Boada; *Bonanat; *[de] Bonastre; *Bonet; *Bono;
Boquer; font del i pas d’en Boronat; Borràs; *Borrell; *Bosc; *Bosquet; Bover; *Bovera; Buc; *Bullic;
*Bulló; *Cabrer; *Calaf; *Camaró; *Camí; *Campanyes; *Canela; Cañizares; Canyelles; *Capdevila;
*Capmajó; *Capolat; *Carbonell; *Cardona; *Carós; Carreter; *Carrió; *Casadessús; Casals; *Casane-
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Apèndix núm. 7. Relació alfabètica de noms de casa
(Sempre van precedits de ca + article definit)
Agna; carreter de l’Agna; Ramonet de l’Agna; “Aiguado”; Albarquí; Ramon Albarquí; Aleix; Roseta dels Alls; Amado; Amador; Amigó; Anglí; “Aniceto”; Dalmau Antic; Antonet; Jaume Antonet;
Josep Antonieta; Pere Antonieta; “Aquel”; Aran; Arçons; Arreat; Atxapan; Atxapanet; Rosa Aumaca;
Avelino; Avi; Maria de l’Avi; Pere Baia; Bajoquetes; Baltasana; Bargalló; Barrull; Joan Barrullet; Joan
Baster; Batallons; Bavós; Belart; Jaume Belart; Pau Belart; Bepo; Mingo Bernardo; Bernat; Bessó;
Baptista Bessó; Jaumet Bessó; Josep Baptista Bessó; Pere Bessó; Biel; Roseta Biela; Biló; Bitxac; Blai;
Joan Blai; Blanc; Blanco; Ramon Bo; Joan Baptista de la Bòbila; Boira; Boli; Ramon Boli; “Inès” del
Boli; Boter; Boteret; Botó; Pau Bover; Pauet de Bovera; Brígida; Brígido; Bruixa; Cabasseres; Cabasserol; Pau de Cabra; Calaixeres; Caloi; Rosa Campanera; Teresa Campanera; Roseta “Canastrilla”;
“Canastrillo”; Càndido; Rosa del Cantó; Caranya; Agustinet Carboner; Carnisser; Quimet Carnisser;
Marquet del Carreró; Francisca Carrerona; Casals; Casanoves; Cases; Antònia Cases; Casetes; Jaume
la Rosa del Castell; Català; “Catalín”; Jaume “Catalín”; Caterino; Cirera; Josep de la Cisca; Pau Cobrador; Rosa del Cóc; Coixet; Coixo; Colles; Colombrí; “Conxa”; Cosme; Maria Covera; Covero; “Mílio”
Covero; Ramona Covero; Dalmau; Roseta “Ditxosa”; Diu; Cisca Diua; Josep “Dolores”; Domènec;
Dòmine; Donya; Electra; Eloi; Pere Eloi; Jaume Eloiet; Josep Eloiet; Ton Eloiet; Jaumet de l’Era; Pau
Ermità; Ernesta; Esclau; Josep Esclau; Esclauet; Mundeta Esclava; Espardenyer; Espartero; Espasa;
Estanquer; Rafel Estanquer; Estivill; Estivina; Estordit; Agustí “Farruel”; Magdalena “Farruela”; Fausto; Felip; Fererona; Cisco Ferrer; Miquel Ferrer; Ferreret; Fesol; Fidela; Joan Figueres; Josep Floret;
Floro; Fortugós; Fracisquet; Franquet; Joan Fuster; Fusteret; Jaume Fusteret; Galena; “Gambardo”;
Jaume “Gambardo”; Gargori; Josep de la Garriga; Garrut; Teresa Gaspana; Gaspar; Jaume Gat; Josep
Gatet; Martí Gatet; Ramon Gatet; General; Enric Gitano; Jaume Gran; Grau; Pilar del Grau; Gravat;
Gris; Guerxet; Guillem; Guineu; Guitarreta; Tomàs de l’Hostal; *Hostalera; Isidret; “Isidro”; Jaume Jan;
Jepet; Jesús; Joanet; Josepàs; Cisco Josepàs; Julià; Llúcio; Llurba; Luneta: Magí; Magina; Maleneta;
Josep Maleneta; “Manco”; Josep “Manco”; “Manon”; Mareca; Maria Àngela; Maria Antònia; Marian;
Cisca del Marian; Marinet; Rosa Marineta; Marino; Delfí Marino; Jaume Marino; Joan Marino; Maria
Marino; Marquet; Marramau; “Jaio” Marramau; Teresa Marramau; Martí; Marxant; Ventura Matildes;
Mestrecoixo; Josep Mestrecoixo; Ramon Mestrecoixo; Antònia Mestrica; Metge; Miana; “Mieto”;
Mingo; Minguet; Minguilla; Ministre; Miquelàs; “Miracielos”; Miró; Mironet; Cisco del Molí; Joan
del Molí; Rafel del Molí; Moliner; Mònica; Ton de la Mònica; Montlleó-Montllor; Montserrada; Mor;
Mosset; Pere Mosso; Mostela; Baptista Mostela; Ton de la Munda; Mut; Miquel Mut; Nebot; Ningada;
“Otxo”; Antònia “Otxo”; Pacaliu; Josep Pacaliu; Pagès; Pere Pagès; “Panderillo”; “Jaio Panderillo”;
Marc “Panderillo”; Panto; Parent; Pastor; Jaume Pataco; “Mílio” Pataco; Jaume Pataquet; Patxonc;
Pauet; Paula; Paulet; Paupí, “Pedro”; Peixò; Pere Pelat; Pelegrí; “Pelleco”; Pellota; Ventura de la Pepa;
Jaume Pepo; Pereblanc; Josep Pereblanc; Rafel Pereblanc; Perejoan; Perejosep; Pere-sastre; Josep
Pere-sastre; Peret; Perevinyes; Maria Perevinyes; Ramon Perevinyes; Perot; Perxe; Petit; Piteu; Teresa
del Pla; Pobaia; Pobals; Pomereta; Ponç; Poncet; Joan de Prades; Praxedes; Joan “Quan”; Ramon
“Quan”; “Quano”; Quelo; Joan Queralet; Ramon Queralet; Pere Queralt; Queraltó; “Jaio” Rafel; Rata;
Refeta; Religiós; Reparata; “Ricardo”; Roca; Tonet de la Rogeta; Roig; Romà; Romualda; Ropes; Sebastià Ropes; Roquet; Joan Roquet; Ros; Rosset; Jaume “Rossito”; Cisco Rosso; Sabata; Sabater; Sa-
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biel; Pau Sac; Salvadoret; Saragata; Saramico; Sargaire; Sastre; Joan Sastre; Pere Sastre; Sastret; Sec;
Secallona; Sedasser; Segrià; “Selucano”; Senyor “Mariano”; Josep del Senyor Mestre; Senyora Mercè;
Senyora Sara; Serra; Jaume Serraller; Victòria Serrallera; Silvestre; “Sobrino” del Loreto; “Sobrino” del
Pla; Pere Solanes; Sord; “Tano”; Teclet; Teixidor; “Teressito”; Ton de la Teula; “Tocaio”; Josep Tonet;
“Tonillo”; Tono; “Toríbio”; Tortosí; Trencacordes; Truitetes; Tupí; Tura; Tut; Úsol; Valencià; Valències;
Pau Vallet; Maria Valleta; Vell; Dalmau Vell; Tecla Vell; “Victorino”; Josep Vinyes; Xamon; Xamona;
Xau; Xavet; Xavo; Cisco Xavo; Xen; Xetxo; Xinxilla; Xiquet; Xirín; Xollador; Jaume Xumac; Ramon
Xumac; Xumaca; Mercè Xumaca.

Apèndix núm. 8. Relació alfabètica de renoms
Relacionem les paraules que hem trobat que s’utilitzaven per renom. Deixem sense cap senyal les
que no formen la part específica de cap apel·latiu. Les que figuren en noms de casa van seguides de
les lletres NC, o de les lletres NL, si formen part de noms de lloc.
Algun dels renoms també figura com un llinatge a la documentació; ho indiquem amb les lletres
LL darrere la paraula. Si el renom que designa una casa afecta també un nom de lloc, o s’ha trobat
documentat des d’antic, només el marquem com corresponent a nom de casa actual.
Els que són caiguts en desús van precedits d’un asterisc.
Adroguer NL; de l’Agna NC; “Aiguado” NC; *Alaieta; Albarquí NC; dels Alls NC; Amado NC;
*Amigó LL; *Andreu LL; *Angela; *Angeleta; Antonet NC; Antonieta NC; Apotecari NL; “Aquel”
NC; *d’Aragó; *Aranya; Arçons NC; Arreat NC; Arruïno NL; Atxapan NC; Atxapanet NC; Aumaca
NC; Avelino NC; Avi NC; *del Balç; Baltasana NC; *Baltasar; *Banyeta; *”Barbado” LL; Barber NC;
Baro NL; Barrullet NC; Baster NC; *Batallons NC; *Batlle-Ginerós; *Batllevell; Bavós NC; Bepo NC;
*Beranger; Bernardo NC; *Bertran LL; de les Bèsties; Biel NC; Biela NC; Biló NC; Bitxac NC; Blai
NC; Blanco NC; Bo NC; de la Bòbila NC; Boira NC; Boli NC; *de Bonastre LL; Boter NC; Boteret
NC; *de casa la Botiga; Botó NC; de Bovera NC; Brígido NC; Bruixa NC; *Burran; Cabasseres NC;
Cabasserol NC; de Cabra NC; *Caçador; Calaixeres NC; Caloi NC; *Camarada; *Cameu; Campanera
NC; “Canastrilla” NC; “Canastrillo” NC; Càndido NC; del Cantó NC; *de Capdevila; Caranya NC;
Carboner NC; Carnisser NC; del Carreró NC; *Casavella; Casetes NC; del Castell NC; “Catalín” NC;
Caterí NL; Caterino NC; Ceballots; Censal NL; *Cerer; *”Ciego”; de la Cisca NC; *Cisteller; *Clareta;
Cobrador NC; del Cóc NC; *Coix; Coixet NC; Coixo NC; Colles NC; Colombrí NC; “Conxa” NC; *de
la Costeta; Covera NC; Covero NC; Cragolet; *Crestall; Cucuc; *del Carrer Dellà; Destral; “Ditxosa”
NC; Diua NC; “Dolores”; Dòmine NC; Donya NC; Eloi NC; Eloiet NC; de l’Era NC; *de les Erasses;
Ermità NC; *Ermitana; Ernesta NC; *de l’Escaleta; Esclau NC; Esclauet NC; Esclava NC; *Esparaverot;
Espardenyer NC; Espartero NC; Estanquer NC; Estivina NC; Estordit NC; *de Falset; “Farruel” NC;
“Farruela” NC; “Fausto” NC; Felip NC; Fererona NC; Ferreret NC; *Ferreró; Fesol NC; Fidela NC;
*Figueres LL; Flaüts; Floret NC; Floro NC; *de la Font; *del Forn; Fortugós NC; Fracisquet NC; *de na
Francina; Franjul NL; Frare NL; *Frarona; *de la Frau; Fuster NC; Fusteret NC; Galena NC; “Galeno”
NL; *Gallet; “Gambardo” NC; *Ganxo; Gargori NC; de la Garriga NC; Garrut NC; *Gasconet; Gaspana
NC; Gat NC; Gatet NC; *Gavatx NL; General NC; Gitano NC; Gran NC; *Gras LL; *de la Grasa; *de
les Grases; *de la Graseta; Grau NC; del Grau NC; Gravat NC; Gris NC; Guerxet NC; Guineu NC;
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Guitarreta NC; de l’Hostal NC; *Vella de l’Hostal; *Hostalera NC; Isidret NC; Jan NC; *de Jaume;
*Jaumet; Jepet NC; Joanet NC; Josepàs NC; *lo Jove; *Llarg; Llúcio NC; *de na Lluïsa; *d’en Pixa
Longa; Luneta NC; *”Madrina”; *del Magiste, Magister o Magistre; Maibè NL; *del Carrer Major;
Maleneta NC; *Mana; “Manco” NC; “Manon” NC; *Mansella; *Manuelet; *Marceta; Mareca NC; del
Marian NC; Marinet NC; Marineta NC; Marino NC; Marquet NC; Marramau NC; Marxant NC; *del
Mas; *Mas-del-Moliner; *Matabous; Matildes NC; *del Mestre; Mestrecoixo NC; Mestrica NC; Metge
NC; Miana NC; Miet NL; “Mieto” NC; Mingo NC; Minguet NC; Ministre NC; *Miquela; Miquelàs
NC; “Miracielos” NC; Mironet NC; del Molí NC; Moliner NC; de la Mònica NC; Montserrada NC; *de
Montsó LL; *de Mossènyer; Mosset NC; Mosso NC; Mostela NC; de la Munda NC; Mut NC; *Nen;
Ningada NC; Notari NL; *de l’Obrador; “Otxo” NC; Pacaliu NC; Pagès NC; “Panderillo” NC; Panto
NC; *Paraire; Parent NC; *Pasqual LL; *Passa-serres; Pastor NC; Pataco NC; Pataquet NC; *Patiron;
Patxonc NC; Pauet NC; Paulet NC; Paupí NC; “Pedro” NC; *Peirot; Peixò NC; Pelat NC; “Pelleco” NC;
Pellota NC; de la Pepa NC; Pepo NC; Pereblanc NC; Perejoan NC; Perejosep NC; Pere-sastre NC; Peret NC; Perevinyes NC; Perot NC; Perxe NC; *del Perxe; Petit NC; Piteu NC; del Pla NC; *de la Plaça;
*de la Placeta; Pobaia NC; Pobals NC; Pomereta NC; Ponç NC; Poncet NC; *del Portal; *Povalta; de
Prades NC; Praxedes NC; *Pubill [del Pla]; *Pubilla; “Quan” NC; “Quano” NC; Quelo NC; Queralet NC;
*Queralot; Queraltó NC; *del Racó; “Jaio” Rafel NC; *Ramanyo; Rata NC; Refeta NC; *Rei; Religiós
NC; Reparata NC; *de Reus; *de Robió LL; de la Rogeta NC; *Roig NC; *Roio; *Romeua; Romualda
NC; Ropes NC; Roquet NC; Ros NC; Rosset NC; “Rossito” NC; Rosso NC; Sabata NC; Sabiel NC;
Sac NC; *de la Saltadora; *Salvador LL; Salvadoret NC; Sant NL; Saragata NC; Saramico NC; Sargaire
NC; Sastre NC; *del Sastre; *Sastret; Sec NC; Secallona NC; Sedasser NC; “Selucano” NC; Senyor
“Mariano” NC; del Senyor Mestre NC; Senyora Mercè NC; Senyora Sara NC; Serraller NC; Serrallera
NC; *Simó LL; *Simonet; “Sobrino” NC; *del Sòl de la Vila; Sord NC; “Tano” NC; *Tartamut; Teclet
NC; Teixidor NC; “Teressito” NC; de la Teula NC; Tita NL; “Tocaio” NC; *de Tolosa; Tomaca NL;
Tonet NC; “Tonillo” NC; Tono NC; *del Torroner; Tortosí NC; Trencacordes NC; Truitetes NC; Tupí
NC; Tura NC; Tut NC; Úsol NC; Valencià NC; Valències NC; Vallet NC; Valleta NC; Vell NC; *de la
Casa Vella; *Vetetes; Viana NL; *Vicent; *Vidriera; *del Cap de la Vila; Xamon NC; Xamona NC; Xau
NC; Xavet NC; Xavo NC; Xen NC; Xetxo NC; Xinxilla NC; Xiques NL; Xiquet NC; Xirín NC; Xollador
NC; Xumac NC i Xumaca NC.

Apèndix núm. 9. Relació alfabètica de les poblacions veïnes
Albarca, Bellaguarda, Cervià, Cornudella, la Granadella, Juncosa, Margalef, la Morera, la Pobla [de
Cérvoles], la Pobla (o Pobleta) de la Granadella, Prades, Siurana i Vilanova [de Prades].
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