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1. Introducció

El treball que teniu a les mans tracta de preservar els noms de lloc, els cognoms i els renoms 

de Vilallonga del Camp perquè no caiguin en l’oblit, els que encara hi ha, i reviscolar aquells 

dels quals ja no es recorda ningú. Era important fer aquest recull ara quan encara comptem amb 

persones que es recorden de moltes de les cases que ja han desaparegut; del nom d’indrets del 

terme que han anat canviant; de renoms de gent desapareguda, o d’històries de la vila que els 

més joves desconeixen. La informació s’ha obtingut mitjançant la conversa amb les persones més 

grans del poble i d’altres de més joves però que, pel seu treball, han tingut una relació directa 

amb el terme. Afegint-hi un bon nombre de noms extrets de la documentació estudiada. De totes 

maneres, segur que ens n’haurem deixats. És impossible poder buidar tots els documents que 

guarden algun topònim Vilallonga. Tampoc els nostres interlocutors no poden saber ni recordar 

tots els renoms de casa o de persona que hi hagut al poble els darrers seixanta anys, sobretot 

si les cases o les persones han tingut més d’un àlies. De fet, l’important és que almenys els més 

de mil dos-cents noms de lloc, llinatges i renoms que formen aquesta recopilació no entraran en 

l’oblit al qual estaven abocats. 

Creiem que amb aquesta publicació donem a conèixer una part de la nostra història, no la simple 

narració de fets històrics, sinó saber aquelles peculiaritats que enriqueixen la cultura i que configuren 

el nostre passat.

1.1 El territori

Vilallonga del Camp és situada a la plana del Camp de Tarragona, al centre del triangle que 

formaríem si uníssim les ciutats de Tarragona, Reus i Valls amb una ratlla, i gairebé equidistant 

uns quinze quilometres de cada una d’aquestes ciutats. El terme municipal té una extensió de 924 

hectàrees i un perímetre de poc més de 20 km. Confronta al nord, mitjançant el riu de Glorieta, 

amb el terme del Rourell; a l’est, amb el del Morell; al sud, amb el del Morell i de la Pobla de 

Mafumet, i a l’oest, amb els termes de la Selva del Camp i d’Alcover i l’enclavament de Perafort. 

La vila és situada, segons les coordenades UTM, en el punt X 349.677,06, Y 4.564.679 i a 124 m 

sobre el nivell del mar.

En ser un terreny bastant planer no té gaires accidents geogràfics. Hidrogràficament no compte 

amb cap via fluvial important. El riu de Glorieta, amb el qual limita pel nord, baixa poc, apreciable-

ment només en anys plujosos. El terme és travessat d’oest a est per la riera de la Selva, que neix a les 

muntanyes del terme de la Selva del Camp i desemboca al Francolí, ja en el terme del Morell. Aques-
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ta riera, des del naixement fins a la desembocadura, tan sols fa de desguàs de camins, barrancs i 

rases quan plou. De barrancs n’hi ha tres: el de les Bruixes a la part nord del terme, que desemboca 

al riu de Glorieta; el del Burguet que neix al terme d’Alcover i desemboca a la riera de la Selva, i 

el del Gemegó, que comença com una rasa i arriba fins a la riera de la Selva en terme del Morell.

Durant segles la principal font de riquesa ha estat l’agricultura. Els cereals foren substituïts per la 

vinya, i aquesta, per l’avellaner. La manca d’aigua en superfície ha obligat, ja des de temps immemo-

rials, a cercar aigua a les entranyes de la terra per a convertir en horta la terra de secà. Primer fou 

a través de mines que transportaven les aigües subterrànies des dels termes limítrofs, sobretot del 

de la Selva del Camp i d’Alcover. Després foren els pous oberts de poca profunditat els que s’anaren 

obrint per tot el terme. En minvar el cabal dels pous es buscà més aigua a més profunditat, eren 

els pous artesians que arribaren a més de cent cinquanta metres, alguns fins i tot van treure aigua 

salada. En els anys de sequera les aigües subterrànies minvaven considerablement, i es feia difícil 

poder regar l’imprescindible. A partir de 1970 es començaren a construir les grans basses de plàstic. 

Enormes magatzem d’aigua que s’omplen a l’hivern quan, normalment, hi ha poca demanda i els 

aqüífers subterranis han revingut. L’aigua prové tant de pous com de mines. 

Tota la infraestructura que s’ha format per a regar les terres de conreu ha fet que entre mines, 

pous, recs i canonades tot el subsòl sigui soscavat, a més de donar-nos un ventall de topònims 

característics. 

Hi ha una xarxa de camins rals i veïnals, carrerades i carrerons que uneixen la vila amb qualsevol 

indret del terme. Alguns camins agafen el nom de la partida on condueixen; o prenen el nom d’un 

poble veí, si van o anaven fins en aquell poble; o d’un mas; o d’una ermita, o d’un molí. Dissortada-

ment, alguns han desaparegut o s’han transformat per la construcció de grans infraestructures, com 

les carreteres o el tren de gran velocitat. 

Les carrerades, que arreu són les vies per on circulaven els ramats, per Vilallonga són els camins, 

gairebé particulars, que parteixen dels camins principals i arriben als trossos. Poden servir per a un 

o més propietaris. Normalment no tenen sortida, moren en una heretat. Els carrerons són els camins 

que només permeten el pas a peu. Normalment només hi tenen dret de pas els veïns, ja sigui per a 

accedir a les heretats o agafar l’aigua del rec o de la mina. 

El terme es divideix en tretze partides: els Majols, els Colls, el Carxol, el Terme de la Font, el Mas 

de l’Obra, la Montoliva, les Sorts, les Parades, el Gebellí, el Cap de Terme, el Carreró, la Coma, i 

els Àubens. La delimitació d’aquestes partides és algunes vegades confusa, perquè cada partida té 

subpartides que desorienten a l’hora de fixar-ne els límits. A partir dels amillaraments i dels apèndixs 

que es feien cada dos o tres anys hem intentat aclarir les fites.

El minifundisme coexisteix i ha coexistit sempre amb el latifundisme. L’amillarament de 1861 

demostra que el terme se’l repartien 354 propietaris, però el 30% de les terres eren en mans de 

8 terratinents, amb una mitjana de terres de més de 30 ha. Mentre que les propietats de la resta 

rondaven l’hectàrea i mitja de mitjana. 

Cent cinquanta anys després les coses han canviat, ha augmentat el minifundisme, s’ha subs-

tituït el conreu de la vinya pel de l’avellaner i s’han abandonat molts trossos. El nombre de 

propietaris és de 495. Els 8 propietaris més importants es reparteixen tan sols el 16%, amb 18 ha 

de superfície mitjana per cap. La resta del terme és dividit en finques amb una extensió mitjana 

semblant a la de 1861. 
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1.2 Una breu història

Les restes romanes d’un edifici amb planta basilical i un sepulcre de planta rectangular, massís, 

fet de pedra, que es trobaren a la zona del Cogoll, a uns centenars de metres a l’oest del barranc 

del Burguet, al límit dels termes de Vilallonga del Camp i Alcover, fan pensar en uns assentaments 

consolidats. A més, a la zona s’han trobat infinitat de restes, objectes i ossos que avalen aquesta 

teoria. Caldria fer excavacions per a conèixer millor el conjunt i poder determinar la cronologia i la 

finalitat dels edificis. 

Del pas dels sarraïns pel terme no en queden restes, almenys documentades. En canvi sí que n’hi 

ha de l’època de la conquesta cristiana.

La primera carta de població atorgada als homes de Vilallonga pel rei Alfons el Cast data del 

primer de març de 1188. Aquell primer nucli de Vilallonga devia trobar-se a prop de la Granja dels 

Frares i al costat del camí ral de Tarragona a Montblanc. D’aquesta primera vila no se’n conserven 

restes, ni se sap ben bé on era. Sabem que ja existia abans de l’atorgament de la carta de població, ja 

que en la carta de donació del Morell a Berenguer Desprats, el 1173, figura que limita amb Vilallonga. 

Els homes de Vilallonga, per la seva condició d’homes lliures, quedaven sota l’especial protecció 

del rei, sense cap noble que s’hi interposés. El rei es reservava el dret d’administrar justícia, i la 

propietat del molí i de la forja. 

L’existència d’una vila d’homes lliures no devia encaixar gaire bé amb els interessos dels sen-

yors feudals del seu entorn: l’orde del Cister del monestir de Santes Creus propietaris del poble 

de la Granja dels Frares; l’orde de Sant Joan de Jerusalem o de l’Hospital, que tenia una pro-

pietat entre el Francolí i la riera de la Selva; l’orde militar i religiós dels Templers era propietari 

d’una gran extensió de terra entre el Francolí i el riu de Glorieta, i com ja hem dit, Berenguer 

Desprats, amo del Morell. No sabem què va passar, però el 1285, 98 anys després de la primera 

carta de població, el rei Pere II el Gran va cedir la senyoria de Vilallonga a Bernat de Montpaó, 

senyor de Conesa. La gent de Vilallonga quedava sotmesa a un senyor feudal. El rei, però, es va 

reservar el dret d’administrar justícia. A més, en la cessió dels seus drets el rei establia també 

l’obligació que Montpaó traslladés la vila a un nou emplaçament. Concretament en un turonet 

entre la riera de la Selva i el camí d’Alcover, on havia de fer cases protegides amb muralles, el 

castell i l’església. 

Així es féu la segona vila de Vilallonga, l’actual. Al llarg del que avui és el carrer Major i que antany 

era el camí d’Alcover, envoltat d’una paret alta que passava per l’actual carrer de la Muralla i per 

darrere de l’església i de les cases del carrer Major que donen a la riera. 

En deixar la vorera del Francolí, d’on es proveïen d’aigua els primers vilallonguins, el poble va 

quedar sense aigua pròpia. Per tal de solucionar el problema, el rei Pere II els va fer donació d’una 

font que es trobava en terres del comte de Prades i al terme d’Alcover. No va ser fàcil aconseguir-la. 

Hi va haver un plet entre Alcover i Vilallonga que va durar dos-cents anys i no es va resoldre fins 

que el 25 d’agost de 1541 els jurats de Vilallonga van comprar a Joan Gras d’Alcover la font amb el 

mas i les terres que el voltaven. Després van aconduir l’aigua de la font al poble, per mitjà del rec 

de la Vila, que ha funcionat fins al voltant de 1960.

La vila de Vilallonga va tenir diversos senyors fins que, a finals del segle XIV, la senyoria va 

passar al capítol de la catedral de Tarragona i el rei Joan I cedí a l’arquebisbe de Tarragona el dret 

d’administrar justícia.
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El poble era administrat pel batlle, que era el representant del senyor feudal. El batlle, juntament 

amb tres jurats escollits anualment pels veïns del poble, formaven el que anomenaven universitat, 

que seria el que avui anomenem ajuntament.

Vilallonga pertanyia a la Comuna del Camp de Tarragona, una institució que va néixer per la volun-

tat de defensar els interessos dels pobles sotmesos a la senyoria de l’arquebisbe de Tarragona o de 

les dignitats del capítol catedral. El naixement de la Comuna cal situar-lo al 1305, quan l’arquebisbe 

establí nous impostos per a finançar la millora dels camins i obres de fortificació. Fou abolida el 1716 

pel Decret de Nova Planta. 

Durant la Guerra dels Segadors (1640-1652) el poble fou abandonat durant tres anys, des de pri-

mers de desembre de 1640 fins al setembre de 1643. L’opuscle Relació de la victòria guanyada per lo 

excel·lentissim senyor de la Motte, contra lo Marquès de la Inojosa, prop la Vila de Vilallonga, en lo 

Camp de Tarragona dóna una idea de la virulència de la guerra en aquestes contrades i, en concret, 

sobre la vila de Vilallonga. Les destrosses que patí la vila per l’ocupació de les tropes castellanes 

foren molt importants, i s’hagueren de refer bona part de les cases. Podria ser que s’aprofités la 

reconstrucció per ampliar el perímetre emmurallat i incloure-hi els carrers fora la muralla. 

Pels serveis prestats a la seva causa durant la Guerra de Successió, l’arxiduc Carles atorgà a Pau 

Ignasi de Dalmases i Ros, senyor de la vila, el títol de marquès de Vilallonga.

Durant el segle XIX, la vila veié truncada la normalitat per diverses incursions de les bandes de 

carlins que s’amagaven en les muntanyes properes i operaven a la zona. Un exemple d’aquesta in-

seguretat seria el segrest que varen patir els veïns Ramon Prats, Josep M. Torrens i Josep Vidal per 

la partida del Llarg de Copons, un dia d’estiu de 1836. Però sens dubte el que més va trasbalsar als 

vilallonguins de l’època fou l’anomenada “batalla de Vilallonga”. Succeí el primer de maig de 1838. 

Una partida carlina del Gravat havia assaltat, a l’altura de la Floresta, la diligència que anava per 

la recentment inaugurada carretera que unia Reus amb Tarragona. La Milícia Nacional de Reus es 

mobilitzà per anar en ajut dels liberals que intentaven avortar les intencions dels carlins. Aquests es 

retiraren en direcció al Morell i preparen emboscades als milicians que els perseguien, on els espe-

rava un altre escamot carlí comandat pel Llarg de Copons. Les baixes dels liberals foren importants 

i es retiraren cap a Vilallonga per l’únic camí que quedava lliure. A través del barranc del Gemegó 

i pel camí de la Montoliva fins al camí ral de Reus a Montblanc, des d’on passaren a Vilallonga, on 

es refugiaren a l’església i en algunes cases. La batalla fou aferrissada. Al capvespre arribà el primer 

batalló de la Milícia Nacional de Reus, que obligà els carlins a retirar-se a les muntanyes. Tot havia 

acabat. Però 133 homes, tots de Reus, havien mort en aquella fatídica batalla. Foren enterrats a Vila-

llonga i uns quants anys més tard, el 1840, traslladaren les restes mortals a Reus, per a ser enterrats 

sota un monument amb una làpida que deia: “Restos mortales de los 133 mártires sacrificados en 

aras de la libertad en los campos de Morell y Vilallonga” i que encara existeix.

La primera meitat del segle XX fou difícil per a Vilallonga, com per a la major part de Catalunya. 

Primer fou l’allistament de vuit joves que hagueren d’anar a la guerra del Marroc. Després la Guerra 

Civil, que a més de dividir el poble en dos bàndols irreconciliables, portà mort i desesperança a 

moltes famílies. Entre els que morien al front, durant la retirada i els assassinats o afusellats durant i 

després del conflicte, tant aquí com a Mauthausen, hem de comptabilitzar 35 persones, tots homes. 

També ens hem de fer ressò de les més de vint famílies que hagueren de prendre el camí de l’exili. 

Tot plegat una etapa difícil per a la vila, que amb els anys s’ha anat superant. 
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1.3 El poblament

La manca de documentació fa impossible saber quanta gent es va traslladar des de l’antiga vila 

de Vilallonga, a la vora del Francolí, fins al lloc on es troba avui. La primera dada ens la dóna el 

fogatjament de 1365, vuitanta anys després del trasllat. Segons aquest fogatjament, Vilallonga tenia 

33 focs, o sigui, entre 115 i 132 habitants. Quan donem l’equivalència, ens basem en un coeficient 

de 3,5-4 persones per unitat familiar.

Tenim un segon fogatjament del febrer de 1391, que es va fer a la Comuna del Camp de Tarragona 

per a repartir la quantitat que demanava el rei Joan I pel maridatge de la seva filla. En aquest any 

Vilallonga tenia 34 focs, un foc més que el fogatjament anterior. S’ha de tenir en compte que aquells 

anys la pesta i la misèria feien estralls.

D’un segle més tard és el primer fogatjament en què es relacionen els noms dels caps de casa. 

Dóna un total de 46 focs, és a dir, entre 160 i 184 habitants. El creixement és lent, però sembla 

que constant, tal com s’observa en el fogatjament de 1553, en què compta amb 57 focs, o sia, 

entre 200 i 228 habitants. 

No sabem res del segle XVII. Ja hem dit que la vila fou abandonada entre 1640 i 1643. Al cens de 

1719, tot just acabada la Guerra de Successió, Vilallonga tenia 296 veïns i 73 cases. El poble, però, 

seguia tancat per les velles muralles, dins de les quals les cases es trobaven sovint aïllades, amb 

pallers, horts, magatzems i estables. Si fins aleshores la tendència era d’un creixement moderat, a 

partir d’aquell moment la creixença és important. Si tenim en compte les dades del cens del comte 

de Floridablanca de 1787 (taula 1), l’increment respecte a les dades de setanta anys abans és del 

287%. S’ha passat a una població de 849 habitants. És l’època d’una forta expansió en el conreu de 

la vinya i en la fabricació i el comerç de l’aiguardent. 

L’increment de 27 homes de més de setze anys que es produeix en l’interval de temps (8 anys) que 

hi ha entre el cens de Floridablanca i la llista dels Miquelets de 1795, confirma la tònica alcista del 

segle XVIII. Una tendència que es mantindrà al llarg de tot el segle XIX. 

El primer padró d’habitants complet que hem localitzat data de 1875. En aquest moment s’assoleix 

el màxim d’habitants amb 1 340 veïns, que no es veurà superat fins als primers anys del segle XXI. 

Gairebé el 17% de la població té l’origen fora de la població. La majoria (109) són oriünds dels 

pobles més propers: 21 del Morell; 21 d’Alcover; 20 de la Selva del Camp; 10 de la Masó; 9 de Pe-

rafort, comptant que 2 eren de Puigdelfí; 8 del Milà; 7 de Constantí, 7 del Rourell i 6 de la Pobla de 

del Baix Camp, 18; del Priorat i de les terres de l’Ebre, 2 de cada indret; de la província
de Lleida, 4; i de la província de Barcelona, 3. 

El segle XX es caracteritza per un manteniment de la població fins a la Guerra Civil,
una davallada important fins els anys 60. Després es produeix una lleugera recuperació
que es va accentuant fins a arribar a final de segle (taula 2). Amb dades concretes, el
1960 s’havien perdut 400 habitants respecte al padró de 1875, només eren 949 veïns,
tan sols un centenar més que a finals del segle XVIII. Al darrer terç de segle la cosa va
canviar, el 2000 superà la xifra que tenia el 1900.

1.4 La vila
La vila és aposentada sobre un turonet a la part dreta de la riera de la Selva, la qual

priva l’expansió cap al nord. El nucli antic era allargassat d’est a oest. Com ja hem dit,
es començà a construir a banda i banda del camí que començava al camí ral de Reus a
Montblanc i arribava fins a Alcover. A principis del segle XVIII desconeixem si s’havien
produït modificacions importants anteriorment. Del carrer principal partien quatre
carrers en direcció nord i tres en direcció sud, quedant tots barrats per la muralla. Al
capdamunt una plaça amb l’església. De la plaça sortien quatre carrers, un en direcció

18

Taula 1. Cens de Floridablanca, 1787.

                                           Solters                       Casats                         Viudos                               Grups d’edat                                                                                                                              Total                                   homes      dones        homes       dones           homes     dones                        

fins a 7 anys                  100            98               –               –                  –            –                      198
de 7 a 16                         83            88               –               –                  –            –                      171
de 16 a 25                       40            26             19             19                  –            –                      104
de 25 a 40                         6              2            103           103                  2            4                      220
de 40 a 50                         1              2              30             30                  1            6                        70
més de 50                         –              –              28            28                15          15                        86
Total                             230          216           180           180                18          25                      849

Taula 2. Evolució de la població en el segle XX.

                            Any                                                                           Veïns

                           1900                                                                           1 236
                           1910                                                                           1 235
                           1920                                                                           1 261
                           1930                                                                           1 144
                           1940                                                                           1 006
                           1950                                                                              985
                           1960                                                                              949
                           1970                                                                           1 067
                           1980                                                                           1 210
                           1990                                                                           1 191
                           2000                                                                           1 250
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Mafumet. La resta procedien de comarques catalanes, tret d’1, que era de la província de Màlaga. 

De l’Alt Camp n’eren 38; 28, del Tarragonès; del Baix Camp, 18; del Priorat i de les terres de l’Ebre, 

2 de cada indret; de la província de Lleida, 4; i de la província de Barcelona, 3. 

El segle XX es caracteritza per un manteniment de la població fins a la Guerra Civil, una davallada 

important fins els anys 60. Després es produeix una lleugera recuperació que es va accentuant fins 

a arribar a final de segle (taula 2). Amb dades concretes, el 1960 s’havien perdut 400 habitants res-

pecte al padró de 1875, només eren 949 veïns, tan sols un centenar més que a finals del segle XVIII. 

Al darrer terç de segle la cosa va canviar, el 2000 superà la xifra que tenia el 1900.

1.4 La vila

La vila és aposentada sobre un turonet a la part dreta de la riera de la Selva, la qual priva l’expansió 

cap al nord. El nucli antic era allargassat d’est a oest. Com ja hem dit, es començà a construir a 

banda i banda del camí que començava al camí ral de Reus a Montblanc i arribava fins a Alcover. A 

principis del segle XVIII desconeixem si s’havien produït modificacions importants anteriorment. Del 

carrer principal partien quatre carrers en direcció nord i tres en direcció sud, quedant tots barrats per 

la muralla. Al capdamunt una plaça amb l’església. De la plaça sortien quatre carrers, un en direcció 

nord, tancat per un hort, un altre encarat cap a l’oest, on hi havia una portalada, i dos, una mica 

esbiaixats en direcció sud barrats per la muralla. També hi havia dos racons que no tenien sortida, 

un anomenat de la Carnisseria i l’altre de l’Abadia, que ara es coneix com el Racó. És documentat 

que hi havia dos portals per on s’entrava al recinte emmurallat: el portal de Baix, situat a l’est, i el 

portal de Dalt o Nou a l’oest. 

A final del segle XIII, a la zona hi havia dues grans vies de comunicació, dos camins rals, un que 

unia Tarragona amb Montblanc, a prop i paral·lel al Francolí, i un altre que anava de Reus a Valls. 

La nova vila de Vilallonga es construí entre un camí i altre. Per tant s’hagueren de fer nous camins 

per a comunicar-lo amb els pobles de la vora. Un nou camí, que sens dubte es forma aleshores, fou 

el que l’aproparia als pobles veïns del Morell i el Rourell. Seria el camí, i després carretera, que va 

de Tarragona a Valls, anomenat durant centúries camí de Tarragona a Valls. Passava pel davant de 

l’entrada est de Vilallonga, on hi havia el portal de Baix, l’únic que es conserva.

del Baix Camp, 18; del Priorat i de les terres de l’Ebre, 2 de cada indret; de la província
de Lleida, 4; i de la província de Barcelona, 3. 

El segle XX es caracteritza per un manteniment de la població fins a la Guerra Civil,
una davallada important fins els anys 60. Després es produeix una lleugera recuperació
que es va accentuant fins a arribar a final de segle (taula 2). Amb dades concretes, el
1960 s’havien perdut 400 habitants respecte al padró de 1875, només eren 949 veïns,
tan sols un centenar més que a finals del segle XVIII. Al darrer terç de segle la cosa va
canviar, el 2000 superà la xifra que tenia el 1900.

1.4 La vila
La vila és aposentada sobre un turonet a la part dreta de la riera de la Selva, la qual

priva l’expansió cap al nord. El nucli antic era allargassat d’est a oest. Com ja hem dit,
es començà a construir a banda i banda del camí que començava al camí ral de Reus a
Montblanc i arribava fins a Alcover. A principis del segle XVIII desconeixem si s’havien
produït modificacions importants anteriorment. Del carrer principal partien quatre
carrers en direcció nord i tres en direcció sud, quedant tots barrats per la muralla. Al
capdamunt una plaça amb l’església. De la plaça sortien quatre carrers, un en direcció

18

Taula 1. Cens de Floridablanca, 1787.

                                           Solters                       Casats                         Viudos                               Grups d’edat                                                                                                                              Total                                   homes      dones        homes       dones           homes     dones                        

fins a 7 anys                  100            98               –               –                  –            –                      198
de 7 a 16                         83            88               –               –                  –            –                      171
de 16 a 25                       40            26             19             19                  –            –                      104
de 25 a 40                         6              2            103           103                  2            4                      220
de 40 a 50                         1              2              30             30                  1            6                        70
més de 50                         –              –              28            28                15          15                        86
Total                             230          216           180           180                18          25                      849

Taula 2. Evolució de la població en el segle XX.

                            Any                                                                           Veïns

                           1900                                                                           1 236
                           1910                                                                           1 235
                           1920                                                                           1 261
                           1930                                                                           1 144
                           1940                                                                           1 006
                           1950                                                                              985
                           1960                                                                              949
                           1970                                                                           1 067
                           1980                                                                           1 210
                           1990                                                                           1 191
                           2000                                                                           1 250
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Per comunicar Vilallonga i Reus hi havia dos camins, pràcticament paral·lels. Un de més a 

l’est, que passava pels masos de Sant Ramon, que al llarg dels anys ha tingut diversos noms: 

camí Vell de Reus, camí del Gebellí, camí de Mas Calbó, etc., i un altre, de situat més a l’oest, 

travessava tota la partida dels Majols fins al Mas Bellets i continuant cap al mas de Magrinyà, 

a prop d’on s’ajunta amb el camí ral de Reus a Valls. Per anar a la Selva del Camp, amb la 

qual Vilallonga va tenir molta relació perquè era la seu de la Comuna del Camp de Tarragona, 

es construiria el camí de la Selva. Però l’únic camí que hi havia en fundar-se Vilallonga era el 

d’Alcover, que continuà unint ambdós pobles. Un altre camí que s’hagué de fer de nou fou el 

que s’anomenava camí de Valls, que unia el camí de Tarragona a Valls amb el portal de Dalt. 

És el que ara coneixem com a carrer i camí del Calvari. El camí de Tarragona passava per la 

part sud de la muralla i comunicava el camí de Tarragona a Valls amb el camí de Reus. Ara és 

el carrer de la Muralla.

El camí de la Selva, el de Reus, el d’Alcover i el de Valls es trobaven a la cruïlla de davant el portal 

de Dalt, on hi havia una creu de terme. 

L’augment progressiu i continuat de la població va fer necessària la construcció de cases noves, 

fet que es convertí en una prioritat per al bon funcionament de la vila. S’ocuparen els espais buits 

(corrals, patis i horts) i s’arribà quasi a la màxima edificabilitat a mitjan segle XVIII. Fins i tot alguns 

habitatges es van partir o repartir de forma irregular. D’aquella època arranca el fet que hi hagi cases 

que tinguin algunes dependències dins d’una altra.

És en aquell moment quan la possibilitat d’acollir més habitants és gairebé impossible i cal sortir a 

edificar fora muralla. Precisament són els més joves els que tenien més dificultat a l’hora de trobar 

casa; per això la majoria s’hagué d’espavilar per a buscar nous indrets on establir-se: “Els germans 

Ribalta venen a Joan Senant, jove pagès de Vilallonga, un tros per fabricar casa ...”, venda realitzada 

el 27 de novembre de 1763. 

Primer es comencen a edificar els patis situats vora la muralla, tot seguint els camins de la Selva 

i el de Reus. En la zona anomenada de la Creu, per haver-hi la creu de terme, “... pessa de terra 

vulgarment dita lo tros de la creu, situada cerca les cases de dita vila a la part de fora del portal 

Nou ...”. L’expansió és constant. A finals del XVIII s’havia obert un nou carrer, la prolongació del 

carrer de Sant Roc, que començava dins el recinte emmurallat, va traspassar la muralla i continuà 

a l’altre costat. 

Del segle XIX són els carrers de la Torreta, el Nou, el de les Eres i el del Morell. També en aquell 

segle es comencen a construir als camins de Tarragona a Valls i el de Tarragona. 

L’estancament del creixement demogràfic de principis del segle XX i la posterior davallada fa que 

no hi hagi demanda de nous habitatges. La fisonomia viària de finals del XIX es manté durant molt 

de temps. El desenvolupament urbanístic s’atura completament, malgrat que als anys trenta s’intenta 

estimular l’expansió urbana amb l’obertura d’un nou vial que anava d’est a oest, unint la carretera de 

Tarragona a Valls amb el camí de Reus, on era programat construir-hi les escoles. A més, aquesta 

nova avinguda, anomenada del Primer de Maig, permetia donar sortida als carrers travessers que 

eren estancats. Al voltant de 1960, hi ha un nou intent de revifar l’expansió amb la construcció 

d’habitatges adossats molt allunyats del nucli urbà, anomenats les Cases Barates. A partir d’aquest 

moment, amb més o menys celeritat, s’inicia el gran desenvolupament urbanístic de Vilallonga en 

el qual encara estem immergits. 
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Al llarg dels segles alguns carrers han canviat de nom diverses vegades; és per això que hem 

elaborat un quadre amb els diferents noms que han tingut en les diferents etapes. Tan sols fem 

referència als carrers que hi havia a principis del segle XX. Igual que a la resta del treball, hem 

desestimat les vies més recents. La taula 3 es complementa amb el plànol on es veu l’expansió 

urbanística dels segles XVIII i XIX. 

Per assegurar-se l’abastament d’aigua potable, la majoria de les cases del poble tenien cisterna 

pròpia. L’omplien de l’aigua de la mina de la Vila durant la lluna vella de març per evitar que 

s’avivés, a causa de la proliferació d’insectes, etc. També en aquesta època s’omplia la cisterna que 

hi havia al mig de la plaça de l’Església, que treia una aigua molt fresca. La gent feia llargues cues 

per omplir el càntir. 

També en aquell segle es comencen a construir als camins de Tarragona a Valls i el de
Tarragona. 

L’estancament del creixement demogràfic de principis del segle XX i la posterior
davallada fa que no hi hagi demanda de nous habitatges. La fisonomia viària de finals
del XIX es manté durant molt de temps. El desenvolupament urbanístic s’atura com-
pletament, malgrat que als anys trenta s’intenta estimular l’expansió urbana amb
l’obertura d’un nou vial que anava d’est a oest, unint la carretera de Tarragona a Valls
amb el camí de Reus, on era programat construir-hi les escoles. A més, aquesta nova
avinguda, anomenada del Primer de Maig, permetia donar sortida als carrers travessers
que eren estancats. Al voltant de 1960, hi ha un nou intent de revifar l’expansió amb
la construcció d’habitatges adossats molt allunyats del nucli urbà, anomenats les Cases
Barates. A partir d’aquest moment, amb més o menys celeritat, s’inicia el gran desen-
volupament urbanístic de Vilallonga en el qual encara estem immergits. 

Al llarg dels segles alguns carrers han canviat de nom diverses vegades; és per això
que hem elaborat un quadre amb els diferents noms que han tingut en les diferents
etapes. Tan sols fem referència als carrers que hi havia a principis del segle XX. Igual
que a la resta del treball, hem desestimat les vies més recents. La taula 3 es complementa
amb el plànol on es veu l’expansió urbanística dels segles XVIII i XIX. 

Per assegurar-se l’abastament d’aigua potable, la majoria de les cases del poble
tenien cisterna pròpia. L’omplien de l’aigua de la mina de la Vila durant la lluna vella
de març per evitar que s’avivés, a causa de la proliferació d’insectes, etc. També en
aquesta època s’omplia la cisterna que hi havia al mig de la plaça de l’Església, que
treia una aigua molt fresca. La gent feia llargues cues per omplir el càntir. 
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Taula 3. Noms dels carrers. El número serveix per a localitzar-los 
en el plànol d’expansió urbanística.

    Núm.        Segle XVIII                  Segle XIX                    1931                           1939                           1979
       1           *Major                       *Major                       *de Galán                   *de José Antonio       *Major
                     *del Canal                                                     i García                    Primo de Rivera
                                                                                           Hernández                                                   
       2           *del Sastre                 *del Sastre                 *del Rentador             *de la Virgen             *de la Verge
                     *de Beliard                 *d’en Ricort                                                  del Pilar                    del Pilar
                                                        *del Lavadero                                                                                  
       3           *de la Presó                *de Plana                   *de Plana                   *de Julio Castro         *de Pau Casals
                     *de la Presó Vella                                                                            Vázquez
                     *de Virgili
                     *de Plana                                                                                                                            
       4           *de l’Hospital Vell     *de Planeta                 *de Planeta                 *del Río Segre           *del Riu Segre
                     *Planeta                                                                                                                              
       5           *del Trull                   *del Trull                   *del Trull                   *del Trull                   *del Trull
       6           *del Forn                    *del Forn Vell            *del Recreo                *de San Martín          *de Sant Martí
                     *del Forn Vell            *del Recreo
                                                        *del Metge                                                                                       
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    Núm.        Segle XVIII                  Segle XIX                    1931                           1939                           1979
       7           *de la Saboneria        *de la Saboneria        *de la Saboneria        *del General              *del Dr. Fleming
                     *Guiot                                                                                              Sanjurjo                    
       8           *de Navès                  *de Navès                  *de Salmerón             *de Sant José             *de Sant Josep
       9           *de l’Abadia
                     *de la Rectoria           –                                 –                                 –                                 –
       10           *la Plaça                     *la Plaça                     *Plaça de la                *Plaza del                  *Pl. Major
                     *la Plaça                     *Constitución             República                 Generalísimo            *Pl. de 
                     (Platea)                                                                                           Franco                      l’Església
       11           *de la Raval               *de Sant Roc              *de Ferrer                   *de San Roque           *de Sant Roc
                     *de Sant Roch                                               i Guàrdia                                                     
       12           *de Matheu Reig        *de l’Hospital            *del 14 d’abril            *de Sagrado               *del Vent
                     *de l’Hospital            *del Sagrat Cort                                            Corazón                    
       13           *de la Ferreria            *del Ferrer                 *de la Ferreria            *de la Virgen de         *de la Verge de
                                                        *de la Herreria                                              Montserrat                Montserrat
       14           *del Camí de Valls    *del Calvari                *de la Igualtat            *del Calvario             *del Calvari
       15           *del Camí                  *del Camí                  *de Marcel·lí              *de Calvo Sotelo        *de Reus
                     de Reus                    de Reus                    Domingo
                                                        *de Reus                                                                                          
       16           *del Camí                   *del Camí                   *del Dr. Pere              *del Dr. Pere              *del Dr. Pere
                     de la Selva                de la Selva                Virgili                       Virgili                       Virgili
                                                        *de la Selva                                                                                      
       17           *del Camí                   *del Camí                   *d’Alcover                 *d’Alcover                 *d’Alcover
                     d’Alcover                 d’Alcover                                                                                       
       18           –                                 *Nou                          *Llibertat                   *General Mola           *Nou
       19           –                                 *dels Jueus                 *de la Torreta             *de Pedro Ódena        *de la Torreta
                                                        *de la Torreta                                                                                   
       20           –                                 *de Barcelona            *de Barcelona            *de Santa Lucia         *de Santa Llúcia
       21           –                                 *Esperança                 *Esperanza                 *Esperanza                 *Esperança
       22           Camí                          *de la Mar                  *de Pi i Margall         *del Ejército              *de la Muralla
                     de Tarragona                                                                                    Español                    
       23           Camí                          *Camí                        *del Morell                *del Morell                *del Morell
                     del Morell                  del Morell                                                                                      
       24           *del Camí de             *de Tarragona            *de Francesc              *de Ricardo               *de la Ctra. de
                     Tarragona a Valls                                        Macià                       Vallvé                      Valls
       25           –                                 *de les Eres                *de les Eres                *de Cabanillas           *de Ramón y Cajal
       26           –                                 –                                 *del 1r de Maig          *de la Virgen             *de la Verge
                                                                                           *Rambla                     del Rosario               del Roser
       27           –                                 *de l’Amargura                                             *de l’Amargura          *de Sant Isidre
       28           –                                 *de Cendra                                                    *de Cendra                 *de Cendra
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1.5 L’economia

Agricultura
L’agricultura ha estat de sempre la base principal del sosteniment de la vila. No

disposem de dades que ens permetin seguir l’evolució de l’extensió dels conreus des
del trasllat de la vila el 1285. Els habitants de Vilallonga provenien de les terres fèr-
tils de la vora del Francolí i s’instal·laren enmig d’un bosc d’alzines. Sense aigua, tots
els conreus havien de ser de secà, segurament cereals, tret de l’horta del costat del riu
de Glorieta.

Les primeres dades fiables daten del cadastre de 1726 (taula 4). En aquests moments
els preus del vi garantien uns rendiments superiors als d’altres productes agrícoles tra-
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Plànol de l’evolució urbanística fins els anys 60.
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                     d’Alcover                 d’Alcover                                                                                       
       18           –                                 *Nou                          *Llibertat                   *General Mola           *Nou
       19           –                                 *dels Jueus                 *de la Torreta             *de Pedro Ódena        *de la Torreta
                                                        *de la Torreta                                                                                   
       20           –                                 *de Barcelona            *de Barcelona            *de Santa Lucia         *de Santa Llúcia
       21           –                                 *Esperança                 *Esperanza                 *Esperanza                 *Esperança
       22           Camí                          *de la Mar                  *de Pi i Margall         *del Ejército              *de la Muralla
                     de Tarragona                                                                                    Español                    
       23           Camí                          *Camí                        *del Morell                *del Morell                *del Morell
                     del Morell                  del Morell                                                                                      
       24           *del Camí de             *de Tarragona            *de Francesc              *de Ricardo               *de la Ctra. de
                     Tarragona a Valls                                        Macià                       Vallvé                      Valls
       25           –                                 *de les Eres                *de les Eres                *de Cabanillas           *de Ramón y Cajal
       26           –                                 –                                 *del 1r de Maig          *de la Virgen             *de la Verge
                                                                                           *Rambla                     del Rosario               del Roser
       27           –                                 *de l’Amargura                                             *de l’Amargura          *de Sant Isidre
       28           –                                 *de Cendra                                                    *de Cendra                 *de Cendra

Plànol de l’evolució urbanística fins els anys 60.

1.5 L’economia

Agricultura
L’agricultura ha estat de sempre la base principal del sosteniment de la vila. No

disposem de dades que ens permetin seguir l’evolució de l’extensió dels conreus des
del trasllat de la vila el 1285. Els habitants de Vilallonga provenien de les terres fèr-
tils de la vora del Francolí i s’instal·laren enmig d’un bosc d’alzines. Sense aigua, tots
els conreus havien de ser de secà, segurament cereals, tret de l’horta del costat del riu
de Glorieta.

Les primeres dades fiables daten del cadastre de 1726 (taula 4). En aquests moments
els preus del vi garantien uns rendiments superiors als d’altres productes agrícoles tra-
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L’agricultura ha estat de sempre la base principal del sosteniment de la vila. No disposem de dades 

que ens permetin seguir l’evolució de l’extensió dels conreus des del trasllat de la vila el 1285. Els 

habitants de Vilallonga provenien de les terres fèrtils de la vora del Francolí i s’instal·laren enmig 

d’un bosc d’alzines. Sense aigua, tots els conreus havien de ser de secà, segurament cereals, tret de 

l’horta del costat del riu de Glorieta.

Les primeres dades fiables daten del cadastre de 1726 (taula 4). En aquests moments els preus del 

vi garantien uns rendiments superiors als d’altres productes agrícoles tradicionals. Aleshores s’inicià 

la transformació del camp a tot Catalunya. Les vinyes van substituint els conreus àrids. A Vilallonga, 

la vinya, amb 268 jornals, ocupava més de la meitat del terreny conreat. Els sembrats continuaven 

essent el segon conreu del terme ocupant poc més de 172 jornals. Entre ambdós emplenaven més de 
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les tres quatres parts del terme. Els seguia en importància les oliveres (73 jornals), que es plantaven 

a les antares de les heretats per delimitar la propietat. Segons aquest cadastre, al primer quart del 

segle XVIII encara quedaven nou jornals de bosc i 45 de terra erma. Sorprèn que hi consti que l’horta 

només ocupava un jornal i tres quarts; quan només la mina del Rec de les Sorts, anterior a 1693, 

portava aigua a la zona nord-est del terme municipal, anomenada l’Horta Vella, amb una extensió 

superior a la declarada. A més, el rec de la Vila, que existeix des de la fundació de la vila, també 

s’utilitzava per a regar els horts propers a les muralles d’aquesta. Tanmateix tots els documents que 

tenien la finalitat de distribuir els impostos s’han d’agafar amb una certa prudència, perquè sempre 

hi ha hagut la picaresca per a eludir-los.

Els amillaraments de la segona meitat del segle XIX demostren canvis substancials, sobretot en 

l’extensió del terme, ja que s’havien integrat a Vilallonga els termes limítrofs que en el XVIII eren 

independents. Eren la Montoliva, la Font de l’Astor, el Mas de l’Obra i les Sorts. Es passà de 570 

jornals de terra a 1220. 

D’aquesta època daten dos amillaraments, el del 1858 i el de 1861 (taula 5). S’observen can-

vis important respecte a la manera de conrear la terra que com es feia al segle anterior. L’aigua 

no s’utilitzava solament per a l’horta, sinó que el 1858 també es regaven els cereals. A més, en 

l’amillarament de 1861 apareix per primer cop el conreu de l’avellaner. Pocs jornals, només 34,59, 

dels quals poc més de 22 eren de regadiu. És interessant aquesta informació, ja que ens permet datar 

l’inici d’un conreu que un segle més tard ocuparà pràcticament tot el terme. Uns altres conreus nous 

són el del garrofer i les pastures. 

Ambdós amillaraments corroboren l’increment del conreu de la vinya, que ocupava més de la 

meitat del terme, sempre en detriment dels cereals.

A final del segle XIX la fil·loxera fa estralls a les vinyes. Són uns anys difícils. La majoria de les 

heretats es replantaren amb ceps de peu americà, però no totes. Alguns pagesos optaren per diver-

sificar els conreus, plantant avellaners. 

Durant la primera meitat del segle XX, la vinya va anar perdent importància per la davallada del 

preu del vi. Una bona part de les terres que ocupava la vinya s’ompliren de fruiters, sobretot de 

presseguers. Entre 1955 i 1975 hi hagué el gran esclat d’aquest conreu. Després s’anaven arrencant i 

plantant-hi avellaners. Els anys 80 el 90% del terme era ocupat per avellaners, la majoria de regadiu. 

De vinya, testimonial, pràcticament no en quedava gens. La premsa de la Cooperativa Agrícola deixà 

de funcionar l’any 1983. 

els preus del vi garantien uns rendiments superiors als d’altres productes agrícoles tra-
dicionals. Aleshores s’inicià la transformació del camp a tot Catalunya. Les vinyes van
substituint els conreus àrids. A Vilallonga, la vinya, amb 268 jornals, ocupava més de
la meitat del terreny conreat. Els sembrats continuaven essent el segon conreu del terme
ocupant poc més de 172 jornals. Entre ambdós emplenaven més de les tres quatres
parts del terme. Els seguia en importància les oliveres (73 jornals), que es plantaven a
les antares de les heretats per delimitar la propietat. Segons aquest cadastre, al primer
quart del segle XVIII encara quedaven nou jornals de bosc i 45 de terra erma. Sorprèn
que hi consti que l’horta només ocupava un jornal i tres quarts; quan només la mina
del Rec de les Sorts, anterior a 1693, portava aigua a la zona nord-est del terme municipal,
anomenada l’Horta Vella, amb una extensió superior a la declarada. A més, el rec de
la Vila, que existeix des de la fundació de la vila, també s’utilitzava per a regar els
horts propers a les muralles d’aquesta. Tanmateix tots els documents que tenien la
finalitat de distribuir els impostos s’han d’agafar amb una certa prudència, perquè
sempre hi ha hagut la picaresca per a eludir-los.

Els amillaraments de la segona meitat del segle XIX demostren canvis substancials,
sobretot en l’extensió del terme, ja que s’havien integrat a Vilallonga els termes limítrofs
que en el XVIII eren independents. Eren la Montoliva, la Font de l’Astor, el Mas de
l’Obra i les Sorts. Es passà de 570 jornals de terra a 1 220. 

D’aquesta època daten dos amillaraments, el del 1858 i el de 1861 (taula 5). S’observen
canvis important respecte a la manera de conrear la terra que com es feia al segle
anterior. L’aigua no s’utilitzava solament per a l’horta, sinó que el 1858 també es
regaven els cereals. A més, en l’amillarament de 1861 apareix per primer cop el conreu
de l’avellaner. Pocs jornals, només 34,59, dels quals poc més de 22 eren de regadiu.
És interessant aquesta informació, ja que ens permet datar l’inici d’un conreu que un
segle més tard ocuparà pràcticament tot el terme. Uns altres conreus nous són el del
garrofer i les pastures. 

Ambdós amillaraments corroboren l’increment del conreu de la vinya, que ocupava
més de la meitat del terme, sempre en detriment dels cereals.

A final del segle XIX la fil·loxera fa estralls a les vinyes. Són uns anys difícils. La
majoria de les heretats es replantaren amb ceps de peu americà, però no totes. Alguns
pagesos optaren per diversificar els conreus, plantant avellaners. 
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Taula 4. Conreus segons el cadastre de 1726.

                            Conreus                           Jornals                                %
                            Vinya                               268,00                          47,02
                            Sembrat                            172,50                          30,27
                            Olivera                               73,00                          12,81
                            Erm                                    45,75                            8,03
                            Bosc                                     9,00                            1,57
                            Hort                                      1,75                            0,30
                            Total                      570,00                100,00



21Noms de lloc, cognoms i renoms de Vilallonga del Camp

A partir de 1986 la crisi de l’avellana s’ha anat aguditzant. L’increment dels costos de produc-

ció i la minvada dels preus ha obligat els pagesos a buscar-se una altra manera de guanyar-se 

la vida, deixant l’agricultura en segon terme. Les ajudes de la Unió Europea han afavorit que es 

plantessin alguns camps d’oliveres. Tanmateix, a Vilallonga hi ha molt poques famílies que visquin 

exclusivament de la pagesia. Els joves pagesos es poden comptar amb els dits d’una mà. Tot això 

ha comportat l’abandonament de part de la terra i hi ha indrets on les alzines tornen a ocupar el 

lloc d’antany. 

Ramaderia i avicultura

La ramaderia sempre ha estat supeditada a l’agricultura. La formaven els animals de tir, mu-

les i rucs, per a treballar el camp. El cadastre de 1726 en comptabilitza 104 unitats, mentre que 

l’amillarament de 1861, declara 53 mules i 73 rucs. Cap dels dos documents parla de cavalls. 

La pastura de bestiar no ha estat una activitat gaire important, quantitativament parlant, però sem-

pre ha estat present en el poble. Molta de la documentació estudiada en fa referència. A principis 

del XVIII el cadastre controlava un ramat de 200 bens. Al segle XIX trobem nombroses denúncies 

per la invasió de bestiar a les heretats rústiques. El darrer ramat de bens fou el de Pepito del Po.

Els anys 60 del segle XX l’avicultura es convertí en una activitat complementària de l’agricultura. 

La majoria de cases adaptaren les golfes per a posar-hi gallines. Es feren granges tant a dins com 

als afores del poble. Normalment eren les dones les que tenien cura de donar el menjar a l’aviram i 

de plegar els ous. Amb els anys els preus dels ous minvaren i s’anaren abandonant les improvisades 

granges, i subsistiren tan sols les que per capacitat podien encabir un gran nombre d’animals.

Indústria i comerç

Fins ben entrat el segle XVIII no es pot parlar d’activitat industrial. En realitat, hi havia una sèrie 

d’oficis que procuraven omplir les necessitats de la comunitat. El cadastre de 1726 indica que hi ha-

via un mestre de cases, un espardenyer, un apotecari, un mitger, un fuster, un cirurgià, un sastre, un 

boter, un sabater i cinc teixidors de lli. El molí d’oli, la carnisseria i la taverna, la fleca, la revenderia 

els preus del vi garantien uns rendiments superiors als d’altres productes agrícoles tra-
dicionals. Aleshores s’inicià la transformació del camp a tot Catalunya. Les vinyes van
substituint els conreus àrids. A Vilallonga, la vinya, amb 268 jornals, ocupava més de
la meitat del terreny conreat. Els sembrats continuaven essent el segon conreu del terme
ocupant poc més de 172 jornals. Entre ambdós emplenaven més de les tres quatres
parts del terme. Els seguia en importància les oliveres (73 jornals), que es plantaven a
les antares de les heretats per delimitar la propietat. Segons aquest cadastre, al primer
quart del segle XVIII encara quedaven nou jornals de bosc i 45 de terra erma. Sorprèn
que hi consti que l’horta només ocupava un jornal i tres quarts; quan només la mina
del Rec de les Sorts, anterior a 1693, portava aigua a la zona nord-est del terme municipal,
anomenada l’Horta Vella, amb una extensió superior a la declarada. A més, el rec de
la Vila, que existeix des de la fundació de la vila, també s’utilitzava per a regar els
horts propers a les muralles d’aquesta. Tanmateix tots els documents que tenien la
finalitat de distribuir els impostos s’han d’agafar amb una certa prudència, perquè
sempre hi ha hagut la picaresca per a eludir-los.

Els amillaraments de la segona meitat del segle XIX demostren canvis substancials,
sobretot en l’extensió del terme, ja que s’havien integrat a Vilallonga els termes limítrofs
que en el XVIII eren independents. Eren la Montoliva, la Font de l’Astor, el Mas de
l’Obra i les Sorts. Es passà de 570 jornals de terra a 1 220. 

D’aquesta època daten dos amillaraments, el del 1858 i el de 1861 (taula 5). S’observen
canvis important respecte a la manera de conrear la terra que com es feia al segle
anterior. L’aigua no s’utilitzava solament per a l’horta, sinó que el 1858 també es
regaven els cereals. A més, en l’amillarament de 1861 apareix per primer cop el conreu
de l’avellaner. Pocs jornals, només 34,59, dels quals poc més de 22 eren de regadiu.
És interessant aquesta informació, ja que ens permet datar l’inici d’un conreu que un
segle més tard ocuparà pràcticament tot el terme. Uns altres conreus nous són el del
garrofer i les pastures. 

Ambdós amillaraments corroboren l’increment del conreu de la vinya, que ocupava
més de la meitat del terme, sempre en detriment dels cereals.

A final del segle XIX la fil·loxera fa estralls a les vinyes. Són uns anys difícils. La
majoria de les heretats es replantaren amb ceps de peu americà, però no totes. Alguns
pagesos optaren per diversificar els conreus, plantant avellaners. 
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Taula 4. Conreus segons el cadastre de 1726.
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                            Vinya                               268,00                          47,02
                            Sembrat                            172,50                          30,27
                            Olivera                               73,00                          12,81
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Durant la primera meitat del segle XX, la vinya va anar perdent importància per la
davallada del preu del vi. Una bona part de les terres que ocupava la vinya s’ompliren
de fruiters, sobretot de presseguers. Entre 1955 i 1975 hi hagué el gran esclat d’aquest
conreu. Després s’anaven arrencant i plantant-hi avellaners. Els anys 80 el 90% del
terme era ocupat per avellaners, la majoria de regadiu. De vinya, testimonial, pràcticament
no en quedava gens. La premsa de la Cooperativa Agrícola deixà de funcionar l’any
1983. 

A partir de 1986 la crisi de l’avellana s’ha anat aguditzant. L’increment dels costos
de producció i la minvada dels preus ha obligat els pagesos a buscar-se una altra
manera de guanyar-se la vida, deixant l’agricultura en segon terme. Les ajudes de la
Unió Europea han afavorit que es plantessin alguns camps d’oliveres. Tanmateix, a
Vilallonga hi ha molt poques famílies que visquin exclusivament de la pagesia. Els
joves pagesos es poden comptar amb els dits d’una mà. Tot això ha comportat l’a-
bandonament de part de la terra i hi ha indrets on les alzines tornen a ocupar el lloc
d’antany. 

Ramaderia i avicultura
La ramaderia sempre ha estat supeditada a l’agricultura. La formaven els animals

de tir, mules i rucs, per a treballar el camp. El cadastre de 1726 en comptabilitza 104
unitats, mentre que l’amillarament de 1861, declara 53 mules i 73 rucs. Cap dels dos
documents parla de cavalls. 

La pastura de bestiar no ha estat una activitat gaire important, quantitativament
parlant, però sempre ha estat present en el poble. Molta de la documentació estudiada
en fa referència. A principis del XVIII el cadastre controlava un ramat de 200 bens. Al
segle XIX trobem nombroses denúncies per la invasió de bestiar a les heretats rústiques.
El darrer ramat de bens fou el de Pepito del Po.

Els anys 60 del segle XX l’avicultura es convertí en una activitat complementària
de l’agricultura. La majoria de cases adaptaren les golfes per a posar-hi gallines. Es
feren granges tant a dins com als afores del poble. Normalment eren les dones les que
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Taula 5. Comparació dels cultius de 1858 i 1861.

                                                                                                   1861
Conreus                             1858                                Secà                          Regadiu
                             Jornals                 %            Jornals           %          Jornals           %            Total
Vinya                       681              55,7            744,25        60,5                    –             –         744,25
Cereals                                         31,3            147,93        12,1           177,11        15,5         325,04

secà                      198
regadiu                 185

Oliveres                      69                5,7              62,20          5,1                    –             –           62,20
Garrofers                    13                1,1              14,70          1,1                    –             –           14,70
Pastures                      64                5,2              29,55          2,3                    –             –           29,55
Bosc                           12                1,0              10,55          0,7                    –             –           10,55
Avellaners                    0                0,0              12,49          1,0             22,10          1,7           34,59



22 Noms de lloc, cognoms i renoms de Vilallonga del Camp

i l’hostal eren de l’ajuntament. L’explotació es feia mitjançant l’arrendament anual. El molí d’oli o 

trull era darrere les cases del carrer Major i s’hi podia accedir pel carrer del Trull o pel carrer del Riu 

Segre. Va passar a mans privades el 1859 per la desamortització de Madoz. El piló o carnisseria era 

on ara hi ha el portal de les Peixateries, que comunica la plaça de l’Església amb el carrer de la Mu-

ralla. Desconeixem on eren la taverna, la fleca i l’hostal que s’arrendaven conjuntament. L’arrendatari 

s’havia de comprometre a “vendre pa bo, vi aiguardent, arròs, sabó, abadejo, tonyina, arengades, 

cotó de blena, cordoneras, oli, pedra, alls, agulles de cusí y de cap, y altres quinquellerias”. També 

havia de vendre sal, que havia d’anar a buscar al port de Tarragona.

No serà fins al regnat de Carles III, amb la liberalització del comerç amb Amèrica, que es crearà 

el que podrien anomenar la primera activitat industrial del poble: la de l’aiguardent i la del tèxtil. 

Destinada a atendre la demanda creixent de teixit i aiguardent per a l’exportació. 

De les quatre olles d’aiguardent i un teler que hi havia a 1726, es passà en cent anys, segons 

Madoz, a catorze olles d’aiguardent, sis fàbriques de teixit de tela i una de seda. Relacionada amb la 

confecció de teixit de seda era la cria de cucs de seda. Un dels oficis que trobem en la documentació 

del segle XVIII és la de vermiculario, o sigui criador de cucs. Una professió de la qual els més vells 

del poble sentiren parlar als seus pares. La indústria tèxtil perdurà fins a principis del segle XX, quan 

es donà per acabada aquesta activitat al poble. 

La bonança econòmica del segle XVIII significa l’enriquiment del poble que facilità que el 1795 es 

comencés a construir l’església nova. 

Tret de les indústries de què hem parlat, el sector industrial no ha estat mai el motor econòmic 

del poble. A la segona meitat del segle XX s’hi instal·là primer una fàbrica de pinsos i més tard una 

empresa per a reciclar plàstics. Durant molt anys formaven l’única indústria que hi havia; a finals 

del segle passat, s’hi establiren una empresa que recupera paper, cartó i fusta i una embotelladora 

de vi i oli. 

1.6 Els cognoms

La majoria dels cognoms que apareixen en aquest inventari procedeixen dels fogatges de 1496 i 

1553, de la llista dels Miquelets de 1795, i dels padrons d’habitants de 1875 i 1965. Hem posat aquest 

límit per evitar allargar la llista amb llinatges que potser no han arrelat. Tan sols hem fet alguna 

excepció que hem cregut convenient d’anotar. Una altra font que ens ha proporcionat cognoms ha 

estat la documentació estudiada. En total inventariem 390 llinatges. 

Al llarg dels més 800 anys d’història de Vilallonga han estat molts els llinatges que hi han viscut. 

Alguns hi han arrelat i altres no. Molts, tot i assentar-s’hi durant segles, desapareixen en tenir només 

descendència femenina. Dels 41 cognoms diferents dels fogatges de finals del segle XV i meitat del 

XVI, tan sols continuen vigents 9, dels quals cinc han seguit sempre la mateixa branca del llinatge. 

Un ha canviat de branca. Un és extingit i els altres dos desapareixeran en les pròximes dècades 

(taula 6).

Per elaborar aquest quadre s’ha tingut en compte que les dades de què disposem fins a finals del 

segle XVIII corresponen a caps de casa (cas dels fogatges) o homes de més de 16 anys (la llista 

dels Miquelets de 1795). Per poder fer un quadre comparatiu, dels padrons de 1875 i 1965 només 

hem agafat les dades dels homes de més de 16 anys. Per saber el nombre d’habitants de 1795 hem 

utilitzat el cens de Floridablanca de 1787, ja que creiem que no podia variar massa en els 8 anys 

hi han viscut. Alguns hi han arrelat i altres no. Molts, tot i assentar-s’hi durant segles,
desapareixen en tenir només descendència femenina. Dels 41 cognoms diferents dels
fogatges de finals del segle XV i meitat del XVI, tan sols continuen vigents 9, dels quals
cinc han seguit sempre la mateixa branca del llinatge. Un ha canviat de branca. Un és
extingit i els altres dos desapareixeran en les pròximes dècades (taula 6).

Per elaborar aquest quadre s’ha tingut en compte que les dades de què disposem
fins a finals del segle XVIII corresponen a caps de casa (cas dels fogatges) o homes de
més de 16 anys (la llista dels Miquelets de 1795). Per poder fer un quadre comparatiu,
dels padrons de 1875 i 1965 només hem agafat les dades dels homes de més de 16 anys.
Per saber el nombre d’habitants de 1795 hem utilitzat el cens de Floridablanca de 1787,
ja que creiem que no podia variar massa en els 8 anys de diferència. Els padrons
d’habitants de 1875 i 1965 ja ens donaven el total d’empadronats. En la primera columna
hi ha els llinatges que fa cinc-cents anys que tenen presència a Vilallonga. El nombre
de freqüència indica les vegades que es repeteix el cognom en els diferents anys. El
%, és el percentatge respecte al total de la població estudiada en cada any. El total de
la columna de la freqüència, indica el nombre de cognoms amb què s’ha treballat en
cada any, i el total del % és el percentatge que representen els cognoms d’aquest quadre
respecte al conjunt dels estudiats. 

Es pot veure com va minvant la importància d’aquests cognoms al llarg dels segles.
Si el 1496 representaven el 30% dels homes de més de 16 anys i el 1553 el 54,9%; el
1965 representaven el 10,6%. Entre el padró de 1875 i el de 1965 trobem uns 150
llinatges nous; més d’un 38% de tots els inventariats. 

1.7 Els renoms i els noms de casa
Podem definir el renom, àlies, malnom, motiu ... que tot ve a ser el mateix, com un

nom popular aplicat a una persona i a vegades per extensió a tota la seva família. En
general no és reconegut oficialment. 
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Taula 6. Cognoms més antics que encara es conserven.

                          1496                         1553                      1795                     1875                    1965
                        40 focs                     53 focs                 849 hab.             1 340 hab.           1 030 hab.
              Freqüència         %         Freq.       %         Freq.           %       Freq.         %       Freq.          %

Aguader                     5     12,5               5      9,4               1         0,4             2          0,3            1        0,2
Ferrer                         1       2,5               3      5,7               0         0,0             3          0,4            3        0,6
Figuerola                   0       0,0               3      5,7               2         0,7             2          0,3            0        0,0
Folch                          2       5,0               3      5,7               3         1,1             2          0,3            1        0,2
Fortuny                      0       0,0               1      1,9             13         4,8             2          0,3          15        2,9
Riera                          1       2,5               2      3,8               4         1,5             5          0,7            2        0,4
Roig                           1       2,5             10    18,9               9         3,3           22         3,3          17        3,3
Torres                        1       2,5               0      0,0               9         3,3             5          0,7            7        1,3
Vidal                          1       2,5               2      3,8               4         1,5             5          0,7            9        1,7
Total                 40   30,0         53  54,9       272    16,6     672       7,0    520    10,6
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de diferència. Els padrons d’habitants de 1875 i 1965 ja ens donaven el total d’empadronats. En 

la primera columna hi ha els llinatges que fa cinc-cents anys que tenen presència a Vilallonga. El 
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fogatges de finals del segle XV i meitat del XVI, tan sols continuen vigents 9, dels quals
cinc han seguit sempre la mateixa branca del llinatge. Un ha canviat de branca. Un és
extingit i els altres dos desapareixeran en les pròximes dècades (taula 6).
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més de 16 anys (la llista dels Miquelets de 1795). Per poder fer un quadre comparatiu,
dels padrons de 1875 i 1965 només hem agafat les dades dels homes de més de 16 anys.
Per saber el nombre d’habitants de 1795 hem utilitzat el cens de Floridablanca de 1787,
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d’habitants de 1875 i 1965 ja ens donaven el total d’empadronats. En la primera columna
hi ha els llinatges que fa cinc-cents anys que tenen presència a Vilallonga. El nombre
de freqüència indica les vegades que es repeteix el cognom en els diferents anys. El
%, és el percentatge respecte al total de la població estudiada en cada any. El total de
la columna de la freqüència, indica el nombre de cognoms amb què s’ha treballat en
cada any, i el total del % és el percentatge que representen els cognoms d’aquest quadre
respecte al conjunt dels estudiats. 

Es pot veure com va minvant la importància d’aquests cognoms al llarg dels segles.
Si el 1496 representaven el 30% dels homes de més de 16 anys i el 1553 el 54,9%; el
1965 representaven el 10,6%. Entre el padró de 1875 i el de 1965 trobem uns 150
llinatges nous; més d’un 38% de tots els inventariats. 

1.7 Els renoms i els noms de casa
Podem definir el renom, àlies, malnom, motiu ... que tot ve a ser el mateix, com un

nom popular aplicat a una persona i a vegades per extensió a tota la seva família. En
general no és reconegut oficialment. 
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Taula 6. Cognoms més antics que encara es conserven.
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encara existeix. En aquest cas, seria per: Manel de l’Estanc, ca.

El renom, exempt de les rígides normes administratives, es presta a manipulacions de tot tipus. En 

aquest treball la majoria dels sobrenoms han estat recollits de viva veu, però d’altres els hem loca-

litzat en documents del segle XIX. N’hi ha que coincideixen. Per això, una de les tasques que hem 

tingut ha estat establir el lligam entre els d’antany i els que encara són vigents, o si més no, que es 

mantenen en la memòria dels més grans del poble. En alguns casos ho hem aconseguit, malgrat no 

tenir, aparentment, cap vincle en comú. El lligam pot ser hereditari, de pares a fills (Pep del Cafè). 

També una dona pot transmetre el seu renom al marit que viu a casa seva. La transmissió del renom, 

en realitat de sogre a gendre, es basa en la continuïtat residencial (Tresó, Pepito del Po, Feló ...). En 

altres ocasions veiem que un cognom que desapareix es manté com a renom (Busquets, Massoni ...); 

d’altres s’apropien del nom de la casa on neixen o viuen (Joan de Vinyes, Pau del Clos ...). 

Es pot donar el cas, que la localització que hem donat a una casa no coincideixi amb la que la 

gent d’ara coneix. Això és perquè hem prioritzat la ubicació i la més antiga. Per exemple, molts 

pocs vilallonguins recorden que cal Po era al carrer Nou, perquè hi vivien a finals del segle XIX. 

Posteriorment donaren el seu renom a les diferents cases on van viure, al carrer Dr. Pere Virgili i a 

la plaça de l’Església. 

En total hem localitzar 600 sobrenoms, entre renoms de persona i noms de casa. Són bastants, però 

no hi són tots. Ja hem dit més amunt que és impossible d’aconseguir fer la llista de tots els àlies 

pretèrits i actuals, alguns se’ns en deuen haver escapat.

1.8 La fonètica

Hem considerat oportú de no fer cap estudi sobre la fonètica perquè, entre altres coses, no en som 

especialistes. Creiem més oportuna la consulta de treballs actuals sobre el tema, com per exemple 

els de Daniel Recasens sobre el Camp de Tarragona. Tan sols farem alguna anotació sobre algunes 

paraules que ofereixen particularitats que ens ha cridat l’atenció.

 Vilallonga del Camp, setembre de 2004
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2. Fonts documentals

2.1 Arxius 

Arxiu Històric de l’Arquebisbat de Tarragona (AHAT)

– Llibres sagramentals de Vilallonga del Camp:

 Òbits, 1606-1640, caixa 14, núm. 121 (Llibre d’Òbits)

– Manuals Notarials de Vilallonga del Camp, 1703-1734 (Manuals Notarials)

Arxiu Històric de Tarragona (AHT)

– Manuals Notarials:

 · Albinyana i Arandes, Marià Guadalupe, 1871-1899 (Albinyana)

 · Albinyana i de Borràs, Joan Francesc, 1836-1868 (Albinyana)

 · Albinyana i de Borràs, Josep Anton, 1840-1870 (Albinyana) 

 · Albinyana i Cosidor, Francesc, 1746-1788 (Albinyana)

 · Albinyana i Pastor, Francesc, 1787-1842 (Albinyana)

 · Fàbregas i Caputo, Joaquim, 1816-1858 (Albinyana)

 · Gavaldà, Vicenç de, 1859-1869 (Albinyana)

 · Miracle i de Baldrich, Pau Antoni, 1859-1874 (Miracle)

 · Ferrater, Salvador, 1805-1853, de la Selva del Camp (Ferrater)

 · Llombart i Boquer, Josep, 1787-1826, de la Selva del Camp (Llombart)

– Altres:

 · Junta dels Terços dels Miquelets de Tarragona (1795-1803), vol. 7 (Miquelets)

 · Comptadoria d’Hipoteques (Hipoteques)

Arxiu Històric Municipal de Reus (AHMR)

– Carpeta “Mines particular 1515-1907” (Mines)

Arxiu Històric Comarcal de Valls (AHCV)

– Ferreter, Salvador; de la Selva del Camp (Ferreter)

Arxiu Municipal de Vilallonga del Camp (AMV)

– Amillarament 1858
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– Amillarament 1861

– Actes Ajuntament, 1910-1980

– Judicis de Faltes, 1853-1950

– Judicis de Conciliació, 1867-1925

– Padró d’Habitants 1875

– Padró d’Habitants 1889

– Padró d’Habitants 1930

– Padró d’Habitants 1965

– Registre Civil: actes naixement, defunció i matrimoni, 1870-1950

– Riqueza que agredúan haber en la jurisdicció de la vila de Vilallonga en lo territorial los perits 

recanadors de Alcover en lo any 1846 (Riqueza ...)

Arxiu Parroquial de Vilallonga del Camp (APV)

– Memòria de lo que sa fa y sucseheis en esta Parròquia des de 1867. Vilallonga, 1867-1975 

(Memòria ...)

Registre de la Propietat de Valls (RPV)

– Llibres de Vilallonga del Camp (Registre)
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3. Llista de noms

Abadia, l’

Situada a la plaça de l’Església, edifici adossat a l’església, on viu el rector. 

Abadia, el carrer de l’

Correspon al carrer que no passa i que ara és inclòs dins la plaça de l’Església. Des de temps 

immemorials se li ha donat aquest nom, perquè hi havia la porta d’entrada a l’abadia. Ara, malgrat 

que oficialment forma part de la plaça de l’Església, se’l coneix també com el Racó.

“... tota aquella casa situada dins dita vila en lo carrer dit de Guiot y antigament de la Saboneria, 

afronta (...) a ponent ab lo carrer de la Badia ...”. 30-8-1779, Albinyana, signatura topogràfica (en 

endavant s.t.) 505, capbreu, pàg. 271 (AHT).

Abadia, l’hort de l’

Indret que no podem situar, era dins el recinte emmurallat del poble. 

“... que afronta a solixent ab ort de la badia”. 22-2-1732, Manual Notarial 1732-1734, núm. 75, 

pàg. 1v (AHAT).

“... hipotecaron una casa sita en Vilallonga y calle de Joan Roig que linda a oriente con la Plaza, 

a mediodia con la calle (...) y al norte con el huerto de la Rectoria ...”. 3-2-1738, Hipoteques, s.t. 74, 

pàg. 157 (AHT).

Abdon de la Lloreta, ca l’

Al carrer Reus, entre cal Tresó i la Casona o ca l’Arcís.

Abdon de la Plaça, ca l’

Situat a la plaça de l’Església, entre ca Celdoni i ca Barraquet.

Abdon del Sabater, ca l’

Es deia a la casa situada a la plaça de l’Església entre ca Manel de l’Estanc i ca Florèncio. 

Adolfo, ca l’

Era al carrer Santa Llúcia, fent xamfrà amb la placeta. Abans també se li havia dit cal Fonso.
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Adroguer, ca l’

Situat al carrer Major al costat de ca la Dolors del Ros. Hi hagué un forn que li deien cal Pastelero. 

Després s’hi posà una tenda de queviures, com que era una mena d’adrogueria i hi venien de tot, se 

li donà el renom de ca l’Adroguer.

Aguader

Aquest cognom apareix per primera vegada en el fogatge de 1496. En el mateix document el 

trobem en dues grafies diferents Aguader i Agader, en canvi en el fogatge de 1553 només hi ha 

Aguader. És un cognom predominant en aquella època, de les 40 famílies que hi havia a finals del 

segle XV, cinc portaven aquest cognom. Un tal Hyeronimun Aguader medicini doctorio formava part 

de la universitat o consell municipal el 1750.

Al segle XX el trobem sense la r final. A l’actualitat encara hi ha descendents dels darrers Aguader, 

malgrat que no viuen al poble. 

“Ítem en Joan Aguader major; Ítem Joan Aguader mitjà de Dies”. Iglésies, 1496, pàg. 123.

“Agosti Aguader; Nicolau Aguader; Joan Aguader de la carniceria; Gabriel Aguader”. Iglésies, 

1553, pàg. 249.

“... Hyeronimun Aguader medicini doctoris decutionis in ordini primiet ...”. 15-1-1750, Albinyana, 

s.t. 444, pàg. 6v (AHT).

“Ítem Gabriel Agader texidor; Ítem Guillem Agader; Ítem Joan Agader mejordem de Dies”. Iglésies, 

1496, pàg. 123.

Aguda

Únicament el trobem en el fogatge de 1553.

“Joan Aguda del ostal”. Iglésies, 1553, pàg. 249.

Aguiló, ca l’

Situat al carrer Major, al costat de ca la Càndia. El renom ve del cognom Aguiló, que eren oriünds 

de la Granja dels Frares, parròquia a Vilallonga fins al segle XIX. Als volts de 1835, a conseqüència 

de la guerra entre carlins i liberals, davant els continuats saqueigs per totes dues parts, els Aguiló 

(Ramon Reig Rion) i cinc famílies més es traslladaren a Vilallonga.

En el judici de faltes de l’11-8-1887, per identificar Teresa Reig Oriol, filla de Ramon Reig Rion, se 

li diu “la de Aguiló”.

“... presentando como a testigos a las niñas de las casa que por sus apodos, por no saber sus 

nombres se expresan a continuación: (...) la de Aguiló ...”. Judici de Faltes, 11-8-1887 (AMV).

Aguiló, l’hort de l’

Tancava el carrer de Sant Isidre fins a finals dels anys 60 del segle XX, quan el propietari, Ramon 

Reig Jofre, va donar els terrenys al poble, amb la condició que el carrer anés recte fins a la plaça de 

la Pau, cosa que al final no es va fer. 
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Aimemir, el terme d’

Nom d’una partida situada a l’extrem sud-oest del terme. Actualment no s’utilitza aquest topònim. 

Ara és englobat dins el que coneixem com els Majols.

“... y la duodécima parte de las fincas del término de Aymemí y ...”. Judici de Conciliació, 24-7-

1873 (AMV).

Albergínia, ca l’

A la plaça de l’Església, també se’n deia ca l’Anton de la Clara. Ara forma part de l’edifici de 

l’ajuntament.

Alberich

Llinatge que comencem a trobar en documents del segle XVIII i es manté fins a l’actualitat.

“Josef Alberich, edad 26 años, casado, labrador ...”. Miquelets, 1795 (AHT).

“... solicitan juicio de conciliación contra Francisca Llagostera consorte de Andrés Alberich (a) 

Andreu de la Juana ...”. Judici de Conciliació, 3-2-1886 (AMV).

Albert

Cognom que apareix per primer cop en el padró d’habitants de 1965, procedeix d’Albocàcer, co-

marca de l’Alt Maestrat. Encara existeix.

Albert, ca l’

Al carrer de l’Hospital, abans era ca Juanito de Madrino, també se’n diu ca Granello. El renom li 

ve perquè l’actual propietari es diu Albert de cognom.

Albinyana

Trobem els Albinyana per primera vegada en el fogatge de 1496. Tingueren la residència a Vila-

llonga fins al segle XVIII, quan es traslladen a Tarragona, però mantingueren les terres i la casa al 

poble que encara ara conserven els seus descendents, que ja no porten el cognom. Els Albinyana 

foren notaris a Vilallonga i a Tarragona des de la segona meitat de segle XVIII fins a finals del XIX. 

Actualment es manté el cognom com a renom de la casa.

En el fogatge de 1496 també el trobem escrit com Albiana. 

“Ítem Berthomeu Albinyana perayre”. Iglésies, 1496, pàg. 123.

“Ítem Anthoni Albiana perayre”. Iglésies, 1496, pàg. 123.

“La viuda Albinyana; Miguel Albinyana; Joan Albinyana”. Iglésies, 1553, pàg. 249.

Albinyana, ca l’

Situada al carrer Major fent xamfrà amb el carrer del Trull. Des de fa molts segles és propietat de 

la família Albinyana, malgrat que ja no en conservin el cognom, ara són Ibar. Els Albinyana foren 

notaris de Vilallonga durant diverses generacions. Al segle XIX anaren a viure i exercir de notaris a 

Tarragona. Passen algunes temporades a Vilallonga.



35Noms de lloc, cognoms i renoms de Vilallonga del Camp

Albinyana, el pou de l’

Situat a la partida dels Àubens, en l’heretat que tenen els Albinyana al damunt del tros de les 

Queraltes. És propietat de diferents socis.

Albinyana, la bassa de l’

Bassa de plàstic amb una capacitat d’uns 23 000 m3, construïda el 1992 en terres de Pau de Ber-

nadet, per diferents socis. S’hi reguen terres dels Majols. S’omple d’aigua procedent de diferents 

llocs: de la mina de Sant Isidre, de la mina dels Majols, i alguna vegada de l’aigua del pantà de 

Riudecanyes. Quan l’aigua ve de les mines es tira a la bassa del Jaume de la Marineta i amb una 

bomba va a la bassa de l’Albinyana, que també se l’anomena dels Majols.

 Albinyana, l’hort de l’

Abans que s’edifiqués, limitava amb la carretera de Valls i el camí dels Hospitals. S’hi entrava 

per una porta de ferro que tenia al costat un pebrer molt gros i hi havia una era de batre anome-

nada l’era d’Albinyana. 

Alcover, el camí d’

Entre el camí d’Alcover i la riera de la Selva o de Vilallonga és el lloc on el rei Pere el Gran, el 

1285, va manar que es traslladés el poble de Vilallonga. És probable que les cases es construïssin 

a banda i banda del camí, i, quan el poble s’enmurallà, el camí que s’iniciava al camí ral de Tarra-

gona a Montblanc quedà tallat, havent de canviar el traçat i a la vegada de nom en alguns trams. 

Així, durant el segle XVIII, el camí començava a l’oest de Vilallonga, on confluïen els camins que 

anaven a Reus, Valls i la Selva del Camp, i arribava a Alcover. Actuament part del camí s’ha 

convertit en carrer, anomenat d’Alcover, i l’altra en carretera.

Alcover, el carrer d’

Nom que rep la part del camí d’Alcover que es troba dins del nuclic urbà. És una travessia del 

carrer del Dr. Pere Virgili i continua fins a trobar el camí d’Alcover en direcció nord-oest.

Alcover, el riu d’

És una de les maneres que també s’ha trobat documentat el riu de Glorieta o el Riuet.

“... en el término de Vilallonga y partida de la Horta Vella que linda al Oriente con el camino de 

Valls, al medio día con torrente de la Horta, al poniente con Manuel Pedro y al cierzo con el Río 

de Alcover”. 21-3-1749, Hipoteques, pàg. 43v (AHT).

Alls, la placeta dels

Oficialment sempre ha format part del carrer de la Torreta. Popularment s’ha conegut com a 

placeta dels Alls l’espai més ample que hi ha al mig del carrer.
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Álvarez

Documentat molt tardanament, en el padró d’habitants de 1965, on trobem dues famílies, una de 

nativa de Corbera d’Ebre, que procedent del Morell arribà a Vilallonga el 1951, i una altra d’oriünda 

de Ceclavín (Càceres). Actualment no n’hi ha cap.

Alzineta, la boca de l’

Boca de la mina de les Sorts situada entre la riera i el camí del Carreró, a l’indret anomenat el 

Roure.

Amadeu del Menut, ca l’

Al carrer de Pere Virgili, entre ca Josepet de Pataquetes i ca Conillera o ca Ninyo. Després fou cal 

Pere de la Conxita.

Amargura, el carrer de l’

És una de les travessies del carrer del Dr. Pere Virgili. El 1979 l’únic veí del carrer, Isidre Nogués 

Miquel, va demanar a l’ajuntament que canviés el nom del carrer, i se li posà el de Sant Isidre.

Andreu

Cognom que trobem documentat en els segles XVII, XVIII i XIX. No perdura.

“Miquel Andreu, perayre de Girona, habitant de la present vila ...”. 3-2-1614, Llibre d’Òbits (AHAT).

“Gabriel Andreu, Joan Andreu, Gregorio Andreu”. Miquelets, 1795.

“Francisco de Asís Andreu”. Amillarament, 1861, pàg. 3v (AMV).

“Francisco Andreu Menasanch, José Andreu Roig, José Andreu Queralt domiciliats al carrer Torre-

ta, núm. 6”. Padró d’habitants, 1875 (AMV).

Andújar, ca l’

Primera casa de la dreta del carrer Nou, fa xamfrà amb el carrer de Santa Llúcia. Abans era cal Drapaire.

Àngel, ca l’

És la casa que fa xamfrà entre el carrer de la Torreta i el carrer del Dr. Pere Virgili.

Anguela

Cognom que només trobem en el padró d’habitants de 1875.

“Isidre Anguela Rosell, provere coadjutor, oriünd d’Alió i a Vilallonga vivia al carrer Navés, número 

14”. Padró d’habitants, 1875 (AMV).

Anguera

Llinatge que apareix per primera vegada en el padró d’habitants de 1965. Prové de Riudecanyes. 

Encara perdura.

Anicet, ca l’

Situat al carrer del Dr. Pere Virgili, entre cal Josepet del Roso i ca Joan dels Bues, abans havia 

estat cal Molí. 
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Anton de Fanoca, ca l’

Al carrer de Reus, entre ca Barrina i ca Paret de la Tecleta.

Anton de Feló, ca l’

Es troba al carrer del Dr. Pere Virgili, al costat del Clos. Quan la va comprar Anton Tell Queralt 

(Anton de Feló) hi havia hagut un forn de pa, com que feia de taxista va utilitzar el lloc per a 

guardar-hi el cotxe; més tard fou xofer d’autobús de l’empresa Sans, que tenia la concessió de 

la línia d’autobusos de Tarragona a Valls i Alcover. 

Anton de Josepet de la Tresona, ca l’

Al carrer del Dr. Pere Virgili, entre el tancat de ca Pastoret i ca Pataquetes.

Anton de Josepet de la Tresona, l’

Dit a Anton Mateu Gené, casat amb la Pepeta de cal Po. El seu fill era Pepito del Po (Pepito 

Mateu Gual) i vivien al carrer del Dr. Pere Virgili, entre cal Pesol i ca Pataquetes. 

Anton de la Clara, ca l’

A la plaça de l’Església, actualment forma part de l’edifici de l’ajuntament. També se li deia 

ca l’Albergínia.

Anton de la Crescència, l’

Dit d’Anton Mateu Guillemat, també conegut per Anton del Mas de Reig, casat amb Cres-

cència Folch Fortuny. Vivia al carrer de Torreta, a ca la Crescència, tocant a la plaça dels Alls. 

També tenia el renom d’Anton del Mas de Reig.

Anton de l’Anneta, ca l’

Primera casa a la dreta del carrer de la Torreta, fa xamfrà amb el carrer del Dr. Pere Virgili.

Anton de la Marieta, ca l’

Al carrer de la Verge de Montserrat al costat de ca Teodoro o cal Frigolí; també se li deia ca 

Bultó. 

Anton del Cotxero, ca l’

Fa xamfrà amb el carrer de Cendra, té l’entrada pel carrer del Dr. Pere Virgili. Ara és ca 

Campanàrio. 

Anton del Mas de Reig

Nom amb què es coneixia Anton Mateu Guillemat. També se li deia Anton de Borbó o Anton 

de la Crescència. Vivia al carrer de la Torreta, tocant a la plaça dels Alls.

Anton del Pastisser, ca l’

Al carrer del Dr. Pere Virgili, entre el Clos i ca Miquel de Senan. Ara és ca l’Anton de Feló.
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Anton del Sastre, ca l’

A la carretera de Valls, al costat de ca Griseldo. També es coneix com a cal Sastre.

Anton de Senén, ca l’

Al carrer de la Muralla, entre ca Guiotet i ca Manel de l’Adolfo.

Antonet de Queralt, l’

Dit a Antoni Massó Torrents.

Antonieta del Cafè Nou, ca l’

A la plaça de l’Església. Antigament formava part del mateix edifici que el Cafè Nou. En una partió 

d’herència es va dividir la casa; toca a cal Sol.

Arànega

Els Arànega procedeixen de Huéscar, província de Granada, arriben a Vilallonga a la segona meitat 

dels anys 50 del segle XX. Actualment encara hi són.

Arcís, ca l’

Al carrer de Reus, al costat del magatzem del Tresó. Ara se li diu la Casona.

Arcisó, ca l’

Antigament era al carrer del Riu Segre, al costat de ca Sarrié. Hi vivia Narcís Vallès Fort, nascut 

el 1803. Una de les seves nétes es casà amb Miquel Nogués Perelló, d’Almoster, iniciant una nova 

branca que encara continua, mantenint el renom. 

Després anaren a viure a la primera casa del carrer del Dr. Pere Virgili, que abans havia estat 

ca la Llorigona. Hi ha qui l’anomena de ca la Cisó. Arcisó ve de la transformació de Narcís o del 

seu diminutiu Narcisó. 

Argilós, la parada d’

Tros de terra del Mas de Llorigó

“... dentro y fuera de la finca conocida por Mas de Llurigó, como todas las tierras enclavadas en 

la misma, conocidas por los nombres siguientes (...) Parada de Argilós ...”. Judici de Conciliació, 

1-8-1907 (AMV).

Armengol

Cognom que trobem per primer cop en el padró d’habitants de 1965. S’havia establert a Vilallonga 

els anys 50 procedent de Vilabella, en l’actualitat encara perdura.

Armengola

El trobem únicament en el fogatge de 1496. Probablament és la feminització d’Armengol, que 

potser era el seu marit.

“Ítem na Armengola vídua”. Iglésies, 1496, pàg. 123.
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Arnabat

Només el trobem en el padró d’habitants de 1875. Era el cognom d’un aprenent de constructor de 

carros que vivia amb el seu mestre, Antoni Masoni, al carrer Major.

Arnau

Figura en diversos documents del segle XVIII perquè va formar part del consell municipal. No en 

trobem d’altres més endavant.

“... et Valentinus Arnau ferrifaber ommes decuriones anno presenti et currenti universitates villa de 

Vilallonga campi ...”. 15-1-1750, Albinyana, pàg. 6v (AHT).

Arnesa

“... el pastor José Camps (Arnesa) entró con un rebaño de cabras ...”. Judici de Faltes, 20-11-1878 

(AMV).

Àubens, el camí dels 

Comença al camí dels Majols continuant en direcció oest cap a la partida dels Àubens. Separa 

aquesta partida de la de les Parades.

Àubens, els

Partida de terra situada damunt el camí de Reus. A vegades en diuen Àlbens, variant local 

d’àlbers.

“... otra posessión llamada Áubans de su propiedad ...”. Amillarament, 1861, pàg. 7 (AMV).

“... en este término y partida Áubens ...”. Judici de Faltes, 26-6-1882 (AMV).

Àubens, la mina dels

Capta les aigües subterrànies a través de dos braços, l’un s’inicia sota el llit de la Riera, a prop del 

camí ral de Reus a Valls i l’altre en terres de la Montoliva, tocant a la carretera de la Selva. Té una 

llargada d’uns dos quilòmetres. La boca de la mina és tocant al camí dels Àubens i s’hi reguen tren-

ta-quatre heretats situades als Àubens, les Parades i el Gebellí. Els conflictes entre els associats fan 

que es produexin enfrontaments que acaben al jutjat. Funciona alguna vegada quan baixa la Riera.

“... que disfrutava dos horas de agua semanal para regarla de la mina “Aubens”. Judici de Faltes, 

28-3-1925 (AMV).

Audino de ca Feló, ca l’

Primera casa a la dreta del carrer Nou.

Avall, el portal d’

Fa referència al portal de la muralla situat l’est, a l’extrem del carrer Major. És l’únic que es conserva. 

“Ítem tot aquell hort clos de parets situat fora y aprop la muralla de dita vila devant del portal 

de vall, que afronta a solixent ab terrer de Pere Ricort pagès de dita vila, a migdie ab lo camí de 

Puigdelfi, a ponent ab lo vall del rentador ahont treu porta y a tremontana ab hort de Fco. de Plana 

cavaller donzell ...”. 20-4-1749, Albinyana, s.t. 443, pàg. 28 (AHT).
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“Bernardo Ximenes, texedor de lino de la vila de Vilallonga (...) hipoteco todo aquel patio de terreno 

para fabricar casa, de tenida trenta palmos de ancho y de largo desde el camino que va de dicha villa 

al lugar del Morell, hasta la balsa de dicho Albiñana, sito cerca la puerta de Devall de dicha villa ...”. 

2-1-1759, Hipoteques, s.t. 16, pàg. 236v (AHT).

“... partida nombrada del mas de la Abella, que linda ... a poniente con Pedro Juan Torrens del 

Portal de Vall ...”. 23-2-1774, Hipoteques, s.t. 10, doc. 9 (AHT).

Avió, l’

Lloc de la partida dels Majols on va caure un avió durant la Guerra Civil, a prop d’on hi havia el 

camp d’aviació, concretament on hi ha el sifó de la mina de Sant Isidre, al camí dels Majols.

Aymemir

Llinatge que trobem documentat en els segles XVI i XVII. Ara el porta una dona de segon cognom. 

“Francesc Aymemir”. Iglésies, 1553, pàg. 249.

“Tecla Aymenir, muller de Francesc Aymenir”. 29-10-1620, Llibre d’Òbits, 1604-1640 (AHAT).

Badia

Cognom que apareix molt sovint durant el segle XVIII, però que va perdent presència en els segles 

XIX i XX, amb tendència a desaparèixer. 

“... Maginus Badia (...) decuriones anno presenti universitatos dicta villa de Vilallonga Campi ...”. 

1-1-1749, Albinyana, s.t. 443, pàg. 1 (AHT).

“Pablo Badia”. Amillarament, 1861 (AMV).

Baganito, ca

Tancava el carrer del Riu Segre. També se la coneixia com a ca la Llevadora. Trobem una altra 

casa, segurament descendents de la del carrer del Riu Segre, amb aquest renom, situada al carrer de 

la Torreta, al costat de ca Sant Roc. Ara hi viu el Pau de Roset.

Baiona

Renom dit a una branca dels Mateu al segle XIX i principis del XX. El darrer Baiona fou Juan Mateu 

Fortuny, que fou guarda, era casat amb la Roseta de Baiona (Rosa Llauradó Robert). La casa era al 

carrer de la Torreta, entre ca Barraquet i ca l’Àngel. 

“Juan Mateu Bayona”. Riqueza ..., 1846, pàg. 3 (AMV).

“... y de otra como demandado Juan Mateu Fortuny (a) Bayona ...”. Judici de Conciliació, 15-10-1894 (AMV).

“... y como testigos tengo a (...) y el guarda de este municipio llamado Baiona”. Judici de Faltes, 

17-7-1914 (AMV).

Baix, el camí de

Fa referència al camí que passava per la part més oriental del poble, el que ara és la carretera de 

Tarragona a Valls.

“... ab oriente cum itinere quo itur ex dicta villa de Vilallonga ab villam de Valls, dicto lo camí 

de Baix ...”. 17-11-1750, Albinyana, s.t. 444, pàg.163 (AHT).
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Baix la Vila

Partida petita, situada sota el poble. En l’amillarament de 1861 era propietat de Francesc 

d’Assís Bella.

“Posesión nombradas, Baix la Vila, de su propiedad ...”. Amillarament, 1861, pàg. 6 (AMV).

Balances

Renom procedent del Milà, on encara hi un mas que porta aquest nom, del qual foren masovers 

els avantpassats de Ramon Ripoll Figuerola, que es va casar a cal Sastre.

Baliard

El trobem en un document de venda d’un edifici situat fora muralla i a prop d’aquesta, tocant 

al camí de Valls. Ara carretera de Tarragona a Valls.

“... et partim cum domo Josep Soler vocati Baliart ...”. 16-11-1750, Albinyana, s.t. 444, pàg. 

163 (AHT).

Baliard, el carrer de

És una altra manera d’anomenar el carrer del Sastre durant el segle XVIII. Ara és el carrer de 

la Verge del Pilar. 

“... carrer dit el Sastre, dit vulgarment Baliart ...”. 15-7-1783, Albinyana, s.t. 478 (AHT).

Balsells

El trobem per primera vegada en el padró d’habitants de 1965, procedent de Tarrés, les Garri-

gues. S’està extingint, ja que només el porta una dona.

Banús

Apareix per primer cop en el llibre d’Òbits de 1605 a 1640, concretament en la inscripció de 

Tecla Banús, viuda de Pere Banús, que vivia a la Masó i era filla de Jaume Guiot, a la casa del 

qual havia anat a morir. En el padró d’habitants de 1875 el trobem escrit amb e (Benus). Encara 

perdura.

“Tecla Banús, viuda de Pere Banús ...”. 31-12-1630, Llibre d’Òbits (AHAT).

“... José Benús (a) Bulero y ...”. Judici de Faltes, 2-12-1878 (AMV).

“D. Miguel Benús y Gatell, Juez de Paz de esta villa y ...”. Judici de Faltes,  

7-4-1770 (AMV).

Barbens

Correspon al cognom del mestre Josep Barbens Masip, que fou titular a Vilallonga des del 

1961 fins el 1975.
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Barberà

Cognom que trobem amb una certa regularitat des del segle XVIII, tant Barbarà com Barberà. Un 

dels Barbarà, concretament a Antoni Barbarà Menasanch (1841-1920) se li deia Sant Roc, perquè 

durant anys fou el propietari d’una taverna al carrer de Sant Roc.

“... ha dicho llamarse Antonio Barbarà Menasanch (a) San Roch, natural y vecino de esta ...”. Judici 

de Faltes, 5-2-1882, núm. 1 (AMV).

“Antonio Barberà.”. Amillarament, 1861 (AMV).

Barberia del Ranco, la

Situada al carrer de Sant Roc, entre cal Fernando de Constantí i cal Baster o la botiga de Boteret. 

Era a ca Salomó.

Barcelona, el carrer de

És el primer nom que tingué l’actual carrer de Santa Llúcia, que uneix el carrer del  

Dr. Pere Virgili amb el carrer Nou. Es va obrir durant el segle XIX. 

Ara hi ha un carrer de l’eixample nou que porta aquest nom, és un dels que uneix la carretera de 

la Selva amb el camí del Gebellí.

Bardina

Aquest cognom només el trobem en el padró d’habitants de 1875. Procedeix de Perafort, vivien al 

carrer Nou, número 16. En el mateix document el trobem escrit tant amb a com amb e.

Bardissa, la

Part del terme situada a l’extrem est, tocant al terme del Morell, a banda i banda del camí dels 

Hospitals. 

“... sita en el término de la presente villa y parte en el de la Granja y en la partida nombrada la 

Bardissa, que linda a oriente con la carretera real de Montblanch ...”. 5-7-1793, Albinyana, s.t. 485, 

pàg. 21 (AHT).

“... situada al terme de la Sorts y partida anomenada les Bardisas. Que afronta (...) y a mitg dia ab 

lo camí dels Hospitals ...”. 22-8-1823, Llombart, s.t. 128, pàg.100v (AHT).

“... las dos piezas de tierra que se le concedieron a parceria situadas en el término de esta villa y 

partidas del Carchol y Berdisa ...”. 26-4-1880, Acta de Conciliació (AMV).

Baró, cal

En desconeixem exactament la situació, però podria ser la primera casa del carrer del Calvari que 

fa xamfrà amb el carrer del Dr. Pere Virgili. 

“... a la esquina entre casa el Baró y casa la Ción o Concepción donde venden ...”. Judici de Faltes, 

11-12-1890 (AMV).
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Baró, el pi del

Arbre monumental situat a la partida de la Montoliva, al costat de la carretera de la Selva. Desgra-

ciadament ara és mort, encara que dret. L’any 1980 quan se’n va trencar una branca s’hi es varen 

comptar uns 500 anells, cosa que indica la seva longevitat. A l’escut d’armes de la baronia de la 

Montoliva de mitjan segle XVIII hi apareix un pi. Això fa pensar que el pi del Baró ha esdevingut, 

des de fa segles, el símbol del llinatge.

Barraquet, ca

Al carrer de la Torreta, entre ca Baiona i la placeta dels Alls.

Barraquet, el corral de ca

Situat al carrer Nou, 23. Als anys 30 es van fer un pis al damunt per anar-hi a viure Miquel Guiot 

Senan i Cristina Roca Albareda.

Barraquet, la botiga de ca

Plaça de l’Església, al costat de cal senyor Soler de ca l’Abdon. Ara forma part del Spar. 

Barraqueta, la

Partida situada dins de l’enclavament del terme de Perafort, abans de Puigdelfí. Situada a l’extrem 

nord-oest del terme de Vilallonga, tocant amb el d’Alcover. Per l’est limita amb el mas de l’Abella; 

al sud amb el camí de Vilallonga a Alcover, ara carretera d’Alcover; a l’oest amb el camí ral que va 

de Reus a Valls i al nord amb el Riuet o riu de Glorieta.

Tocant a la carretera d’Alcover hi ha les restes d’un mas, que podria haver estat un hostal de camí.

Barraqueta, de la

Renom dit a Antoni Fortuny, marit de Rosa Figuerola Sugrañes.

“... celebrar juicio verbal con Rosa Figuerola Sugrañes (a) viuda de la Barraqueta (...) viuda de 

Antonio Fortuny”. Judici de Faltes, 17-12-1873 (AHV).

Barrina

Renom donat a Joan Fortuny en l’amillarament de 1861 i en el judici de faltes de  

6-9-1887.

“Domingo Fortuny barrina”. Riqueza ..., 1846, pàg. 3 (AMV).

“Joan Fortuñ (a) Barrina ...”. Amillarament, 1861 (AMV).

“Presente Juan Fortuny (a) Barrina ...”. Judici de Faltes, 6-9-1887 (AMV).

Barrina, ca

Situat al carrer de Reus, entre ca l’Anton de Fanoca i ca l’Espardenyer.

Barrotxo

Renom dit a Anton Queralt Magrané.
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Barrufet

Cognom que tan sols trobem en el padró d’habitants de 1875. Arribaren a Vilallonga l’any 1874 

procedents de la Selva del Camp. No s’establiren al poble.

“Joan Barrufet Ferrer, natural de la Selva, labrador, Plaza de la Constitució, núm. 3”. Padró d’habitants, 

1875 (AMV).

Barrusco

Dit actualment a Josep Trenchs Roig.

Barrusco, ca

Abans era al carrer de Pau Casals. Darrerament hi vivia al costat Vicenç del Mas de Reig. Actual-

ment, també es diu a la casa del carrer de la Torreta, situada entre ca Paxec i cal Torro.

Bartomeu

Renom de Josep Fortuny el 1750.

“... Josep Fortuny dit Bartomeu ...”. 15-11-1750, Albinyana, s.t. 444, pàg. 151v (AHT).

Bas

Llinatge que només trobem documentat en el fogatge de 1553 “Steve Bas”. En el llibre d’Òbits de 1605-

1640 hi ha la defunció d’un tal Esteve Bes, enterrat el 27-3-1616. Es podria tractar del mateix llinatge.

“Steve Bas”. Iglésies, 1553, pàg. 249.

Baseda

Els Baseda només els trobem al segle XX. Arribaren a Vilallonga els anys 30, oriünds de Constantí. 

Basedas

Cognom que apareix només a la llista dels Miquelets de 1795.

“Dn. Vicente Basedas, 66 años, casado, médico ...”. Miquelets, 1795 (AHT).

Basora

Tot i que el llinatge d’avui s’establí a Vilallonga a mitjan segle XX, procedent d’Alcover, el cognom 

apareix esporàdicament durant tot el segle XIX. 

Basqué, el mas de

Al Terme de la Font, tocant al camí ral que anava de Reus a Valls. Hi naixia la mina del mas de Serra.

Baster, cal

Aquest renom respon a l’ofici de la casa, per això en trobem dues famílies que es coneixen amb aquest 

nom i que corresponen a dues èpoques diferents. Els de la carretera de Valls, entre ca Padret i el pas del 

Rec de la Mina de la Vila, que portava l’aigua a l’hort d’Albinyana, haurien estat basters a principis del se-

gle XX; i els del carrer de Sant Roc, entre la botiga de Lluís de Boteret i ca Nicolau, a partir 1940. Aquests 

foren els darrers basters del poble. Abans dels basters hi havia estat la primera botiga de ca Boteret. 
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Basteret

Es diu a Josep Eduardo Costa, germà del darrer baster del poble.

Batista de l’Espardenyer, el magatzem de

A la carretera de Valls, al costat de cal Pep de Bufa-sopes.

Batistó, el mas de

Masia dita també de Sant Joan. Havia estat un convent de monges a principis del segle XX. 

El va comprar el lloctinent de l’exèrcit León Alasà, que transformà l’edifici. La nova construc-

ció és d’estil modernista. Malgrat que és situat en terme d’Alcover, l’in cloem aquí perquè els 

propietaris sempre han tingut molta vinculació amb Vilallonga. Al voltant de 1950 era propietat 

de Jaume Forés Casas que va participar en la restauració de l’altar de l’església de Vilallonga, 

inaugurat el 1956. 

“... el ganado en el Manso de Batistó ...”. Judici de Faltes, 11-12-1885 (AMV).

Bava, de la

Renom dit a Joan Fortuny Masó en el judici de faltes de 23 de febrer de 1884. 

“Joseph Fortuny bava”. Riqueza ..., 1846, pàg. 11 (AMV).

“... llamase a Juan Fortuny Masó (a) de la Bava ...”. Judici de Faltes, 23-2-1884 (AMV).

Beco, el bar del

Era a la segona casa del carrer de Sant Roc. Abans era ca Someretes, ara hi ha la farmàcia.

Befarull

El trobem només en el fogatge de 1496. Al llarg dels anys no en trobem cap més, encara que 

sí existeix com a renom de casa en la forma Bofarull.

“Ítem lo mas de mosèn Aymeric en lo qual sta en Befarull”. Iglésies, 1496. 

Belascas

Renom dit a Josefa Sardà Fortuny, viuda de Ramon Casas Guiot.

“... Dª Josefa Sardá Fortuny (Belascas) sin especial profesión, y el hijo de ésta Ramón Casas y 

Sardá ...”. Judici de Conciliació, 9-3-1893 (AMV).

Bella

Els Bella arriben a Vilallonga a principis del segle XIX, en casar-se Francesc d’Assís Bella 

Ballester, de Masmolets, amb la pubilla de ca Miquelet. En l’amillarament de 1861 Francesc 

d’Assís Bella apareix com un dels grans propietaris del poble. Un dels Bella fou jutge de pau en 

l’últim quart de segle XIX. Actualment aquest cognom ja no perdura a la vila, encara que hi ha 

heretats, tant rústiques com urbanes, que encara són de la família.

“Francisco de Asís Bella ...”. Amillarament, 1861, pàg. 6 (AMV).

“El Sr. D. Gabriel Bella Saumell, Juez municipal de esta villa ...”. Judici de Faltes, 10-3-1880 

(AMV).
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Bella, el mas de la 

Era a l’enclavament del terme de Perafort. La zona encara es coneix amb aquest nom, malgrat 

que el mas ja no hi és.

“... en altre pessa de terra ab son mas caigut, part de viña, part alsina, part garrofers, part herma 

y part horta (...) situada en lo terme de Puigdelfi y partida anomenada lo Mas de la Bella. Que 

afronta (...), a mitg die ab lo camí de Alcover, (...) y a tremuntana ab lo torrent de las Bruixas”. 

22-8-1823, Llombart, s.t. Selva 128, pàg. 100v (AHT).

Bellets, el mas

Malgrat trobar-se en el terme de la Pobla de Mafumet, al segle XVIII el mas, amb la seva pallissa, 

era, corral i terres, era dels Aguader de Vilallonga. L’antic edifici és totalment arruïnat. És al sud 

de la partida dels Majols, tocant al camí que va del Morell a la Selva del Camp.

“Tota aquella masia y heretat, ab sa casa, pallisa, hera y corral, vulgament dit lo Masbellets 

(...), situada en lo terme del Codony, afronta a solixent part ab lo camí por lo qual se va del Mas 

de Calbó a Reus”. 20-4-1749, Albinyana, s.t. 507, pàg. 28 (AHT).

Bellver

Ja apareix documentat en el llibre d’Òbits a principis del segle XVII, i amb molta freqüència du-

rant tot el segle XVIII. En la llista dels Miquelets de 1795 hi havia vuit homes de més de 16 anys 

que portaven aquest cognom. A mitjan segle XIX, sense saber la causa, es converteix en Vallvé, 

grafia amb la qual ha arribat als nostres dies. Hem trobat Francesc de Assís Bellver Gené, que va 

néixer el 15 de juny de 1827, escrit en totes dues formes.

“Pau Bellver fill de Gaspar Bellver ...”. 28-12-1607, Llibre d’Òbits, 1606-1640 (AHAT).

“Tecla Bellver viuda de Gaspar Bellver ...”. 13-6-1609, Llibre d’Òbits, 1606-1640 (AHAT).

“... Francisco Ballver ...”. 12-8-1749, Albinyana, s.t. 443, pàg. 68v (AHT).

“Josep Bellver, Anton Bellver, Francesc Bellver, Martí Bellver, Josep Bellver, Anton Bellver i Bal-

drich, Francesc Bellver i Reig, Miquel Bellver i Reig”. Miquelets, 1795 (AHT)

Benaiges

Apareix per primer cop a l’últim terç del segle XIX, procedent de Valls. Encara n’hi ha i també 

conserven l’ofici de pastisser. 

“Ramon Benaiges Calbet, panadero ...”. Judici de Faltes, 20-6-1898 (AMV).

Benet

Llinatge que apareix en els anys 40 del segle XX, procedent de Flix. Encara perdura.

Benet, ca

Situat al carrer de Reus, entre ca Fuguet i ca Manet.
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Benet del Rei

Renom de persona dit a Benito Valldosera Huguet.

“... una falta por lesiones leves contra Benito Valldosera y Huguet (a) Benet del Rey ...”. Judici de 

Faltes, 12-6-1880 (AMV).

Benito

Trobem documentat aquest cognom com a cap de família en el padró d’habitants de 1965. Co-

rresponia a Júlia Benito Cudero, que va venir a viure a Vilallonga l’any 1945, procedent de Madrid. 

Tenia una petita indústria de muntar capses de cartó, primer al carrer de Sant Josep, al costat de ca 

la Margarida, i després al carrer de Tarragona.

Bernad

El trobem a finals del segle XVIII i durant tot el segle XIX.

“José Bernad Llauradó, natural de Vilallonga, fecha de nacimiento 2 de febrer de 1793, viudo, 

carpintero ...”. Padró d’habitants, 1875 (AMV).

Bernadet

Renom dit a una branca dels Vallvè al segle XIX. El renom continuà fins a la segona meitat del 

segle XX.

“234. Vallvé José (a) Bernadet”. Amillarament, 1858 (AMV).

“... como parte de los trabajos que en dicha “Mina” han tenido que hacerse, de la que son socios 

regantes: ... Francisco Vallvé Gener (a) Barnadet ...”. Judici de Faltes, 28-11-188 (AMV).

Bernardo, ca

Situat al carrer de Sant Roc, entre el celler de la Castellana i ca Tranquilón.

Bernat

Cognom amb molt poca representació; només el trobem en el segle XVIII.

“Juan Bernat, 27 años, casado, carpintero”. Miquelets, 1795 (AHT)

Bertran

Procedent de Vila-seca, arribà a Vilallonga a finals del segle XIX. Actualment només el porta una 

dona.

Bessó

Renom dit a Josep Llagostera, en la llista de donacions per a l’altar el 29-9-1909.

“... Joseph Llagostera (a) Bassó ... 5”. Memòria ..., pàg. 63 (APV).

Bessó, cal

Situat al xamfrà entre la plaça de l’Església i el carrer Major. Durant molts anys hi hagué l’estanc.
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Bessó de Llagost

Dit a Josep Llagostera Llumbart. Aquest renom és format per dos sobrenoms Bessó i Llagost.

“... José Llagostera Llumbart (a) Basó de Llagost, tendero ...”. Judici de Faltes, 17-3-1880 

(AMV).

Bessó, el tancat de cal

Al carrer de Santa Llúcia, fent xamfrà amb el carreró del rec de la vila.

Bessona

Renom documentat a final de segle XIX. Es deia a Teresa Torné March, viuda de Martí Massó. 

Tenia una casa al carrer del Trull.

“Se ha presentado a mi autoridad Maria Guillemat Vallvé, viuda de José Gual, dándome parte que 

la casa de su vecino o sea de Teresa Torné (a) Basona, amenaza ruina y ...”. Judici de Faltes, 13-

11-1877 (AMV).

Bielet, ca

Era la segona casa de la Muralla, al costat de ca Valent. Ara ja no hi és, ha estat absorbida per ca 

Grauet. També se li deia ca la Cisqueta de la Càndia.

Birro, el

Renom de persona que es diu a Josep Martorell i a Ignasi Dalmau Martorell. 

“122. Martorell (a) Birro José ...”. Amillarament, 1861 (AMV).

“... ha dicho llamarse Ignacio Dalmau y Martorell, natural y vecino de ésta, soltero, labrador, que 

por apodo le llaman Ignacio del Birru ...”. Judici de Faltes, 1-1-1880 (AMV).

Bitxos

Renom dit a Josep i Sebastián Fortuny a finals del segle XVIII.

“65. Fortuñ (a) Vichus José”. Amillarament, 1861 (AMV).

“... como testigos de la denuncia (...), Sebastian Fortuny (a) Bitjos ...”. Judici de Faltes, 9-8-1887 

(AMV).

Blanquer, cal

Al carrer de Reus, entre ca la Ferrera i ca Tinot. Hi vivia l’Anton dels Blanquers; també se li deia 

ca Mariano de les Cuques.

Bofarull, ca

Carrer del Doctor Fleming, al costat de ca Joan d’Andorra o cal Mil Homes. 

Bolero

Renom de persona atribuït a Josep Guillemat que trobem en diversos document del segle XIX. 

També es diu a Josep Benús en el judici de faltes de 2 de desembre de 1878. Actualment es coneixen 

amb aquest àlies els germans Josep i Anton Montserrat Guillemat.
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“... y a tramuntana ab Josep Guillemat dit Bolero”. 1814, Albinyana, 1814, s.t. 496 (AHT).

“22 Guillemat (a) Bolero José”. Amillarament, 1861 (AMV).

“... atravesó con el rebaño de ganado lanar que apacenta, (::.), José Benús (a) Bulero ...”. Judici de 

Faltes, 2-12-1878 (AMV).

Bolero, ca

Al carrer de Reus, entre ca Campanàrio i ca Mitjabadia.

Bolú, cal

Primera casa del carrer del Vent, abans havia estat ca Xavos. Procedien del Morell, on ja tenien 

aquest renom.

Bombo, cal

Situat al carrer de la Torreta, entre ca Martí Cuquin i cal Granell. En aquesta casa era casada la 

Cisca de la Martina, la van heretar un fill i un nebot i hagueren de fer un expedient per veure qui es 

quedava amb la casa. Finalment la van vendre i ara és del Pau de Roset. 

Bomburguet, el camí de

És un altre nom que rep el camí del Carxol.

“... Sitam in termino loci de Puigdelfi (...). Que terminatur ab orienti cum terris mes dicti venditoris, 

a meridie cum itinere vehinali dicto de Bomburget, ab ab occidente cum itinere regio quo itur ex vila 

de Reus ad villam de Valls et a cirtio cum itinere ciutate Tarracone ad villam de Alcover”. 15-1-1750, 

Albinyana, s.t. 444, pàg. 3v (AHT).

Bonet

El trobem per primer cop en la llista dels Miquelets el 1795; després no torna a aparèixer fins al 

segle XX.

“Pablo Bonet, 48 años, viudo, pastor”. Miquelets, 1795 (AHT).

Borbó

Renom que es diu a Francisco Ciurana, a Florenci Guillemat Ciurana i a Teresa Guillemat. Ac-

tualment ha quedat com a renom de casa i nominació d’un mas. Ca Borbó es al carrer Dr. Fleming. 

També se li diu ca Joan d’Andorra; és al costat de ca Bofarull. 

 “... afronta (...), a tramuntana ab casa de Francisco Ciurana dit Borbó ...”. 6-10-1792, Albinyana, 

s.t. 487, pàg. 155 (AHT).

“... Florencio Guillemat Ciurana (a) de Borbó ...”. Judici de Faltes, 17-3-1880, pàg. 86 (AMV).

“... la propia notificación a Teresa Guillemat (a) Burbó ...”. Judici de Faltes, 11-8-1887 (AMV).

Borbó, el mas de

És a la partida del Gebellí, quasi tocant a l’actual límit de la zona urbana del poble. A poca dis-

tància del camí del Gebellí. 
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Boronat

Un cognom bastant important al segle XIX. Apareix per primer cop en la llista dels Miquelets el 

1795. El darrer home que portà aquest cognom fou Romuald Boronat Cardona, que fou alcalde en 

diferents èpoques entre 1936 i 1939; en acabar la Guerra Cívil hagué d’exiliar-se junt amb la seva 

família. Actualment és el cognom de la farmacèutica, que procedeix de Vallmoll.

“Juan Boronat, 46 años, casado, labrador”. Miquelets, 1795 (AHT).

Boronet 

Podria tractar-se d’una variació de Boronat. En trobem dues famílies en el padró d’habitants de 

1875. No perdura. 

Borrissol, ca

Al carrer de Ramon i Cajal, al costat de cal Pep del Peoner.

“... como parte de los trabajos que en dicha “Mina” han tenido que hacerse, de la que son socios 

regantes: ... Lorenzo Roig Badia (a) Burrisol ...”. Judici de Faltes, 28-11-1887 (AMV).

Borrissola

Es deia a Maria Mateu Segú i a la seva filla Maria Roig Mateu.

“Presente María Matheu y Segú acompañada de su marido Lorenzo Roig y Badia (...) ha dicho 

ser y llamarse María Matheu y Segú, natural y vecina de esta, conocida por Borrisola, (...) ha dicho 

ser y llamarse María Roig y Matheu (a) Borrisola los unos y Chuflena los otros ...”. Judici de Faltes, 

4-8-1884 (AMV).

Boter, cal

Hi ha dues cases que tenen aquest nom. Una de més antiga, situada al carrer de Sant Roc, 17, 

i l’altra fa xamfrà entre el carrer Major i el carrer de la Verge del Pilar, al costat de ca Martí de la 

Cisqueta. En aquesta casa hi va viure el darrer boter del poble.

Boter de la Plaça

Renom de persona dit a Joan Fortuny a meitat del segle XVIII. La casa on vivia era al costat de 

la fàbrica d’aiguardent, que més tard seria ca Miquelet: 

“... afronta ... de altre costat part ab casa de Joan fortuny dit Boter de la plassa ...”. 15-9-1758, 

Albinyana, s.t. 452, pàg. 298 (AHT).

Boteret

És el renom amb què es coneix una de les branques dels Fortuny durant el segle XIX, que con-

tinuà al segle XX amb els seus descendents, malgrat que ja no portin aquest cognom.

Els darrers Boterets han estat uns Mateu: Pilar Mateu Roig, Rosita i Lluís Mateu Pocorull; ara se 

li diu a Montserrat Roig Mateu.

Ca Boteret fa xamfrà entre la part esquerra de l’ampliació del carrer de Sant Roc i la Muralla.

“Joan Fortuny botaret”. Riqueza ..., 1846, pàg. 7 (AMV).
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“66. Fortuñ (a) Botaret José”; “69. Fortuñ (a) Botaret Juan”. Amillarament, 1861 (AMV).

 “... Martín Fortuny y Queralt, conocido por Butaret, labrador, de trece años de edad ...”. Judici 

de Faltes, 18-5-1874 (AMV).

Boteret, el tancat de

Xamfrà entre el carrer del Morell i la Muralla.

Botet

Renom dit a Josep Martorell Vallès. En l’amillarament de 1861.

“121. Martorell (a) Botet José”. Amillarament, 1861 (AMV).

“... fue presenciado por ... y por José N. (a) del Botet. (...) Seguidamente compareció José Martorell 

y Vallés ...”. Judici de Faltes, 18-8-1881 (AMV).

Bové

És el cognom del rector de la parròquia Pau Bové Montané, que estigué a Vilallonga des de1866 

fins a 1889. Devia ser un home molt meticulós perquè li agradava escriure-ho tot per a deixar-ne 

constància. Gràcies a ell tenim notícies del segle XIX, ja que el 1867 va començar un llibre titulat 

Memòria de lo que se fa y succeheis en esta parròquia. En aquest llibre els diferents rectors han 

escrit, amb més o menys pulcritud, el que ha anat passant a la parròquia i a la vila.

Bruixes, el barranc de les

Neix al terme d’Alcover, passa per sota la carretera que va de Vilallonga a Alcover, traspassa el 

Pla de Puigdelfí, continua pels Colls i desemboca al riu de Glorieta o Riuet, a prop de la carretera de 

Valls. També se li diu barranc de l’Horta.

“... a cierzo cum torrente nominato de las Bruixas ...”. 26-11-1747, Albinyana, s.t. 441, pàg. 123 

(AHT).

“... en un altre pessa de terra (...) situada en lo terme de Puigdelfí y partida anomenada lo mas de 

la Bella. Que afronta (...) y a tremuntana ab lo torrent de las Bruixas”. 22-8-1823, Llombart, s.t. Selva 

128, pàg. 100v (AHT).

Brunet

Cognom que apareix a Vilallonga durant la primera meitat del segle XIX, amb el casament de tres 

homes forasters (un d’Alcover, l’altre del Rourell i el tercer de la Secuita) amb tres joves de Vilallon-

ga. La família, formada pel Brunet procedent d’Alcover, es trasllada a Vila-seca al 1878 i les altres 

dues inicien dos llinatges, dels quals un encara perdura.

Bufa-sopes, ca

Situada al carrer del Dr. Pere Virgili, a la casa anomenada el Clos. El nom li ve perquè en aquesta 

casa, segons es diu, sempre hi havia una olla de sopa preparada per a calmar la gana dels germans 

Riera (Pep, Anton, Bonaventura i Joan) quan arribaven del tros. Com és de suposar a cada un d’ells 

se’l coneixia com de ca Bufa-sopes, però no es continuà en els descendents. 
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Bujaldón

Llinatge procedent de Castilléjar, província de Granada, que s’instal·là a Vilallonga a principis dels 

anys 60 del segle XX. Ara és força consolidat; és un dels trenta cognoms més utilitzats.

Buldó

Cognom que apareix per primera vegada en el padró d’habitants de 1875. Actualment encara 

perdura, malgrat que no és del mateix llinatge que hi havia al segle XIX.

Bultó, ca

També se li diu ca l’Anton de la Marieta, situada al carrer de Verge de Montserrat al costat de 

ca Teodoro.

Burguet, el barranc del

Neix al terme d’Alcover i desemboca a la riera de Vilallonga, a prop del poble.

 “... y de cierzo con el Torrente den Burguet ...”. 11-9-1774. Hipoteques. s.t. 10, pàg. 10 (AHT).

Burguet, el camí del

Camí, ara desaparegut, que unia el camí del Carxol amb el barranc del Burguet, al límit del terme 

de Vilallonga, tocant al d’Alcover, a la partida del Carxol.

“Pieza de tierra ... situada en Vilallonga y partida denominada Carchol, teniendo sus entradas y 

salidas por el camino llamado de Bruguet ...”. Judici de Faltes, 13-6-1882 (AMV).

Busquets

Cognom important en els segles XVIII i XIX, però que desapareix a principis del XX, i passa a ser 

el renom dels Vallès. El darrer del llinatge fou Josep Busquets Casas, la seva filla Maria Busquets 

Barberà es casà amb Joan Vallès Saumell, els fills dels quals ja se’ls anomenà de renom Busquets, 

que fins ara han conservat tots els seus descendents.

“Busquets - J. M. Vallés Busquets”. Nota marginal de l’Amillarament de 1861, núm. 92 (AMV).

Busquets, ca

Situada al carrer de Sant Roc, el costat de ca Sastressa.

Busquets, el tancat de

Es troba al carrer de Morell, al costat del tancat de Boteret.

Cabanillas, el carrer de

Nom que tingué el carrer de Ramón y Cajal des de 1939 a 1979.

Cabezuelo

Cognom que només trobem en el padró d’habitants de 1965. No s’estableix en el poble, procedia 

d’Albacete.



53Noms de lloc, cognoms i renoms de Vilallonga del Camp

Cabré

Cognom que s’introdueix a Vilallonga a finals del segle XIX, procedent de Riudoms. Ara tan sols 

el porta una dona.

Cabrera

Cognom que trobem per primer cop en el padró d’habitants de 1965, oriünd de Castilléjar, pro-

víncia de Granada. Encara perdura, però amb tendència a desaparèixer. 

Ca Cassà, hort de 

Ocupava els darreres de ca Cassà. Hi hagué un magatzem i ara hi ha una casa amb entrada pel 

carrer de Sant Isidre.

Cadirer

Renom dit a Josep Padrell en el judici de faltes de 8 de febrer de 1890.

“... siendo testigos los esposos José Padrell (a) Cadiré ...”. Judici de Faltes, 8-2-1890 (AMV).

Cafè Nou, el

El 1906 Anton Barbarà Claramunt, fill d’Anton Barbarà Manasanch, anomenat Sant Roc per 

haver tingut una taverna al carrer de Sant Roc, va comprar una part de la casa que tocava a cal 

Sol a la plaça de l’Església, on va posar un cafè, que se’l coneixia com el Cafè Nou. Organitzaven 

balls a l’hort de Teixidoret i al de ca Miquelet. Durant la Guerra Civil fou decomissat i s’hi instal·là 

la Cooperativa, on tothom havia d’anar a comprar, ja que s’havien tancat totes les botigues del 

poble. Es tancà en obrir-se el bar del Centre Recreatiu. 

Cagacisternes

Es deia a un que va fer les seves necessitats dins la cisterna de la plaça.

Ca la Pilar de Tranquilón, tancat de 

Era al carrer del Dr. Pere Virgili, entre el tancat de Pastoret i cal Mingo de la Quana.

Cal Serra, el carrer de 

És el carrer del Dr. Fleming. Mai no ha tingut aquest nom oficialment, però popularment se’l 

coneix per aquest nom perquè hi ha cal Serra. 

Cal Serra, l’era de 

Era una de les dues eres que hi havia al camí del Morell, la de l’esquerra anant en direcció al 

Morell. Hi havia una pallissa que es coneixia com la pallissa de cal Serra.

Cal Sol, l’era de 

Era l’era de la dreta del camí del Morell que hi havia a l’indret anomenat les Dues Eres. 
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Calull

Cognom que apareix per primer cop al darrer terç del segle XIX. Ara encara perdura.

Calvari, el camí del; el carrer del

El trobem ja en el segle XIX. Era el camí que se seguia durant la processó de Setmana Santa 

per anar cap al Calvari. Encara es conserven restes de les estacions del viacrucis. Al segle XVIII 

s’anomenava camí de Valls. Comença a la cruïlla dels carrers del Dr. Pere Virgili i de Reus i conti-

nua en direcció nord cap a darrere de l’església, desembocant al que ara coneixem com a camí del 

Calvari. Al llarg dels segles només ha canviat de nom durant la segona República, que es deia de 

la Igualtat.

Calvet

Només en trobem en la llista dels Miquelets.

“Pedro Calvet, de 25 anys, casat, pagès”. Miquelets, 1795 (AHT).

Calbó, el mas

Antigament formava part del terme de Vilallonga, ara és del Morell. És a l’est de la partida dels 

Majols, a prop del camí que va del Morell a la Montoliva. Donà nom a una partida. 

Calvo Sotelo, carrer de

Nom que tingué el carrer de Reus entre 1939 i 1979.

Cambrons

Renom que duien els Mestres a partir de la segona meitat del segle XIX, passà de pares a fills fins 

al que fou metge, polític i agronomista Josep Mestres i Miquel (1869-1947).

“Joseph Mestre Cambrons”. Riqueza ..., 1846, pàg. 22 (AMV).

“145. Mestre (a) Cambrons José”. Amillarament, 1861 (AMV).

Cambrons, ca

Era al carrer de Pere Virgili, entre ca Ninyo i ca l’Espanyol, també dit ca Mestres.

camí

Alcover, Àubens, Baix, Bomburguet, Burguet, Calvari, Carreró, Carxol, Colls, Coves, Era, Ermàs, 

Gebellí, Granja, Hospitals, Llop, Majols, Mas Bellets, Mas Calbó, Mas de Cantó, Mas de la Llana, 

Mas de Llorigó, Mas de Ribal, Masos de Sant Ramon, Milanars, Mina de la Fe, Molí de Puigdelfi, 

Montoliva, Morell, Puigdelfí, Quatre Camins, Ral, Reus, Rourell, Selva, Tarragona, Tarragona a Valls, 

Terme de la Font, Travesser, Valls, Verge del Roser.

Camí de la Granja, la bassa del

Era tocant al camí de la Granja, a la partida de les Sorts, dins el terme del Morell, al límit mateix 

amb el terme de Vilallonga. S’omplia amb aigua del rec de les Sorts i de pous. Fou destruïda per 

construir el Tren de Gran Velocitat.
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Camí de la Selva, el

Part del terme que toca al camí de la Selva, més o menys on ara hi ha el bar de l’Estrelló.

“... sitam in termini villa de Vilallonga, et in partita dicta lo Camí de la Selva (...) et terminator (...) et 

a certio cum itinere quo itur ex presenti villa de Vilalloga ad villam de la Selva”. 18-6-1747, Albinyana, 

s.t. 441, pàg. 72 (AHT).

“17. Bella Francisco de Asís ... Otra posesión nombrada Camí de la Selva”. Amillarament, 1861 

(AMV).

Camí de Reus, el

Trossos situats en el primer tram del camí de Reus, a la partida de les Parades o dels Àubens.

“147. Mollerat Ramon. Otra posesión nombrada Camí de Reus”. Amillarament, 1861 (AMV).

“... para regarla de la mina “Áubens” situada en este término Municipal, partida “Camino de Reus 

...”. Judici de Faltes, 18-3-1925 (AMV).

Camí de Reus, el raval del

Nom que va rebre el carrer de Reus quan es va començar a edificar. El fet de dir-li raval podia ser 

perquè era un camí que havia circumval·lat la població. 

“... un pati clos de paret de 18 pams situat en lo arrabal del camí de Reus, que afronta (...) a ponent 

ab la carretera de Reus ...”. 6-11-1792, Albinyana, s.t. 485, pàg. 155 (AHT).

Camí de Tarragona, el

Per a identificar les heretats de prop del poble que eren a banda i banda del camí que anava de 

Tarragona a Valls. 

“... pieza de tierra campa con una hera para trillar, situada en la partida lo Camí de Tarragona, lindan-

te a oriente con dicho camino ...”. 12-7-1771, Hipoteques, s.t. 74, pàg. 285 (AHT).

“136. Mateu José. Posesión nombrada Camí de Tarragona”. Amillarament, 1861 (AMV).

Ca Miquelet, premsa de 

Era on ara hi ha la Cooperativa, al carrer de la Muralla. Tocant a la premsa hi havia el tancat o jardí 

de ca Miquelet, on es podia arribar per una pas soterrani que l’unia amb ca Miquelet, a l’altre costat 

del carrer de la Muralla.

Camí Ral, el

Bocins de terra que toquen als camins rals. 

“... sitam in termino dicta villa de Vilallonga, et in partita vocata los Oliverons o Camí Real (...), termi-

natur ab oriente cum itinere regio que itur ex ciutate Tarracone ab villa de Montblanch ...”. 25-4-1747, 

Albinyana, s.t. 441, pàg. 48 (AHT).

Camp, el

Nom genèric de les heretats que foren afectades en la construcció del camp d’aviació.
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Campanàrio

Actualment es diu a Joan Trenchs Reig, que l’ha heretat dels seus avantpassats, perquè al segle 

XIX s’aplicava a Josep Reig i a Francisco Reig Vidal, aquest nascut el 1839, que vivia al carrer de 

la Ferreria (ara de la Verge de Montserrat), número 6, on era ca Campanàrio. La casa ara també 

té entrada pel carrer de Reus; és entre ca la Carxolita i ca Bolero.

“Joseph Reitj campanario”. Riqueza ..., 1846, pàg. 11 (AMV).

“... Rosa Montserrat Virgili, consorte de Francisco Reig (a) Campanario ...”. Judici de Faltes, 

13-6-1882 (AMV).

“Pieza de tierra (...) que percibe el agua para su riego, desde (...), de las minas llamadas de Gra-

nell y Carchol (...), situada en Vilallonga y partida denominada Carchol (...), lindante (...), al sur con 

las de José Reig conocido por Campanario ...”. Judici de Faltes, 6-9-1887 (AMV).

Campanera

Llinatge que només el trobem una sola vegada, en el padró d’habitants de 1875. Procedien del 

Milà.

“Juan Campanera Marimón, fecha nacimiento: 15-agosto-1848, naturaleza: Milà, estado: casado 

...”. Padró d’habitants, 1875 (AMV).

Camp d’Aviació, el

Durant la Guerra Civil es va condicionar una zona del terme municipal per a instal·lar-hi un 

aeròdrom per evitar haver d’utilitzar l’aeroport de Reus, molt castigat pels bombardejos. La zona 

escollida agafava terres dels Majols i de la Montoliva. Limitava amb el camí Travesser i el camí 

dels Majols. 

Camps

Cognom documentat al segle XVIII i XIX. No perdura.

“... Martino Camps ...”. 30-6-1749, Albinyana, s.t. 443, pàg. 46v (AHT).

“Francisco Camps, de 69 anys, viudo, pagès; (...) Jaume Camps, 24 anys, casat, pagès”. Mique-

lets, 1795 (AHT).

“... el pastor José Camps (Arnesa) entró con un rebaño de cabras ...”. Judici de Faltes, 20-11-

1878 (AMV).

Canal, el carrer de la

Un altre nom que rebia el carrer Major durant el segle XVIII. Es deia així perquè, des d’un extrem 

a l’altre, hi havia un rec o canal de la mina de la Vila que donava aigua potable a totes les cases.

“... situada dins dita vila de Vilallonga al carrer Major o de la Canal ...”. 11-8-1776, Albinyana, 

s.t. 505, pàg. 265 (AHT).

Canala

Cognom que trobem només en el fogatge de 1496.

“Ítem en Joan Canala del mas”. Iglésies, 1496, pàg. 123.
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Càndia, ca la

Té entrada pel carrer Major i fa xamfrà amb el carrer del Dr. Fleming. En nom li ve d’una 

avantpassada que es deia Càndia. Sobretot els homes de la casa han portat de sobrenom “... de 

la Càndia”; a l’actualitat encara és vigent.

“... Contesta: Que se llama Domingo Alberich Masgoret, apodo Domingo de la Candia ...”. 

Judici de Faltes, 25-11-1889, pàg. 29 (AMV).

Càndio, cal

Al carrer Major, al costat de ca Massó, també se li diu ca Sant Isidre perquè a la façana hi ha 

la capella de Sant Isidre. Ara forma un sol edifici amb ca Massó. 

Càndio, el maset del

A la carretera de la Selva, on actualment hi ha la planta envasadora de la Unió de Cooperatives.

Càndio, l’hort del

Situat al camí de la Selva, entre la bassa de Barraquet i l’heretat de cal Nolla.

Canonges, tros dels

En l’amillarament de 1861 es dóna compte de les propietats dels canonges de Tarragona a 

Vilallonga, que van quedar-se després de la desmortització. Tenien una casa al carrer Major 

que havia estat un convent que va passar a ser d’Ambròs Fons, i el forn de pa que també era 

al carrer Major i se’l van quedar els de ca l’Albinyana. Pel que fa a les heretats rústiques, la 

situada a la zona anomenada Horta de la Vila la va comprar Pere Tejero i aquest la va vendre 

a Sebastià Fortuny Sendrós. L’heretat que els canonges tenien als Àubens també va passar a 

mans privades.

“... y de la comprada a Tejero denominada tros dels Canonges ...”. Judici de Conciliació, 21-

7-1873 (AMV).

Cantó, ca

Situada al carrer Nou, fent cantonada amb el carrer de l’Esperança. A finals del segle XIX 

s’aplicava a Josep Girona Virgili i a Manuel Girona Torrens.

“... ha dicho ser y llamarse Manuel Girona y Torrens (a) Manel de Cantó ...”. Judici de Faltes, 

26-12-1878 (AMV).

“... saliendo luego dos dos, acompañados de José Girona (a) Cantó, hacia la calle Mayor ...”. 

Judici de Faltes, 7-9-1892, pàg. 11v (AMV).

Cantó, el mas de

Es troba al Terme de la Font, a uns 3 km del poble. El 1943 era propietat de Fortuny Viver. Hi 

vivien 6 persones, però en els dos edificis que hi havia se n’hi podien allotjar fins a 31. Extret 

d’un document sobre la defensa passiva de Tarragona de 10-8-1943 (AMV).

“Cuartel Oeste. Manso de Cantó”. Padró d’habitants, 1875 (AMV).
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Canyar, el

Parada de la Montoliva. Surt en una denúncia que fa Josep M. de Magrinyà el 1914.

“... fue sorprendido el día cinco del corriente en la parte llamada Cañá de mi finca ...”. Judici de 

Faltes, 17-7-1914 (AMV).

Cap de Terme, el

Situat a l’extrem est del terme municipal, tocant al terme del Morell.

“167. Prats Ramon: (...) 10 Otra posessión nombrada Cap de Terme”. Amillarament, 1861 (AMV).

Capítol

Casa dita del Cabildo o del Capítol, segons la relació d’immobles del Capítol de la Catedral de 

Tarragona, publicada en el BOPT núm. 25 de l’any 1842, que corresponia a l’heretat 87. Situada al 

carrer Major, núm. 16 (en aquell moment), ara és ca Fermí. Pertanyia al Capítol dels Canonges de 

Tarragona i fou subhastada el 25-5-1867. La va comprar Antoni Rossell Gasull, que el mateix dia 

la va vendre pel mateix preu que l’havia comprada (910 escuts) a Ambròs Fons Girona. (Notari Pau 

Anton Miracle de Baldrich (1859-1878) s.t. 8310, escriptures 246 i 247) (AHT).

Carbonell

Cognom que trobem per primera vegada en el padró d’habitants de 1875. Desapareix durant la 

segona meitat del segle XX. Era el cognom dels de ca Pomassó.

“Calle del Hospital, 15. Isidro Carbonell Guiot, fecha de nacimiento 8-diciembre-1848, naturaleza 

Vilallonga, estado soltero, profesión propietario ...”. Padró d’habitants, 1875 (AMV).

Carles, ca

Carrer de Sant Martí, entre cal Gorrot i cal Ramon de Marc; on hi havia una fusteria. Li ho deien 

a Martí Rius Vallès.

“... el actor retiene en su poder, de pertenencia de dicho Municipio, seis cientos duros de ... y de 

Martín Rius Vallès (a) Carles, cien duros ...”. Judici de Conciliació, 15-10-1894 (AMV).

Carles, el tancat de

Es trobava al carrer del Riu Segre, al costat de ca l’Arcisó.

Carles, la bassa de

Situada al camí del Carxol, s’omplia de la mina de Granell i de la mina de la Vila. 

“... yendo la parte de agua que faltaba en la balsa del mas del Obra llamada de Carles ...”. Judici 

de Faltes, 18-8-1877 (AMV).

Carles, l’hort de

Al carrer del Dr. Pere Virgili, entre cal Portal i ca l’Anton de l’Anneta. Actualment és pràctica-

ment tot construït. De l’antic hort només queda dempeus una bassa que s’omplia de la mina de 

la Vila.
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Carlets

Renom que es deia a Carles Torres Oriol en un acte de conciliació a finals de segle XIX, i que 

continuaren tenint els seus descendents fins a la segona meitat del seglel XX. La casa es trobava 

al carrer de Reus, entre cal Tell i l’antiga taverna de Rosquill. Ara cal Pròspero, a la qual és unida 

actualment. També se’n deia cal Carlets de Torretes.

Carme de la Figuera, la

Es diu a Carmen Raboso Díaz del Almendro, per haver viscut durant un temps a una casa que hi 

havia a l’era de Reig i que tenia una figuera molt grossa.

Carmeta de cal Portal, ca la

Al carrer de Reus, entre cal Tresó i ca la Lluïsa de la Coixa. Es deia aquest nom perquè va viure 

molts anys a la casa del portal de cal Serra, que tancava el poble per la part del camí del Calvari.

Carnisser

Cognom documentat per primer cop en documents del segle XVIII, des del segle XIX apareix sense 

la r final. Ara és un dels cognom més predominants. 

“... Antonium Carnicer chirurgo ...”. 11-1-1749, Albinyana, s.t. 443, pàg. 17 (AHT).

Carnisseria, de la

Renom que apareix en el capbreu de la rectoria de Vilallonga. En la declaració feta per Francesc 

Albinyana Cosidor el primer de desembre de 1776.

“... que antigament era de Joan Aguader dit de la Carniceria mon besavi ...”.  

1-12-1776, Albinyana, s.t. 505, pàg. 269v, capbreu (AHT).

Carnisseria, el carrer de la

Correspondria a la part de la plaça de l’Església que va cap al porxo de les Peixateries, on en el 

segle XVIII hi havia la carnisseria, que era municipal. 

“... En lo quarto de sobre la carniceria ...”. 20-9-1763, Albinyana, s.t. 510, pàg. 28 (AHT).

“... aquella casa situada en la plassa de dita vila (...) de altra costat ab lo carrer de la Carniceria 

com sia en cantó ...”. 31-7-1832, Albinyana, s.t. 518, pàg. 181 (AHT). 

Carpintero

Llinatge que arriba a Vilallonga a mitjan segle XX procedent de La Villa de Don Fadrique, província 

de Toledo. Encara existeix.

Carrers

Abadia, Alcover, Alls, Amargura, Baliard, Barcelona, Cabanillas, Cal Serra, Calvari, Calvo Sotelo, 

Camí de Reus, Canal, Carnisseria, Catorze d’Abril, Cendra, Creu, Dalt, Doctor Fleming, Doctor Pere 

Virgili, Eres, Església, Esperança, Exèrcit Espanyol, Ferrer, Ferrer i Guàrdia, Ferreria, Forn, Forn 

Vell, Francesc Macià, General Mola, General Sanjurjo, Generalísimo Franco, Guiot, Hospital, Hos-
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pital Vell, Igualtat, Joan Roig, Jueus, Lavadero, Llibertat, Major, Mar, Marcel·lí Domingo, Metge, 

Morell, Muralla, Navès, Nou, Pau Casals, Pau del Protectorat, Pedro Ódena, Pi i Margall, Plana, 

Planeta, Portal d’Avall, Portal de Dalt, Portal Nou, Presó, Presó Vella, Primer de Maig, Rambla, 

Ramón y Cajal, Raval, Recreo, Rectoria, Rentador, República, Reus, Ricardo Vallvé, Ricort, Sa-

boneria, Sagrat Cor, Salmerón, Santa Llúcia, Sant Isidre, Sant Josep, Sant Martí, Sant Roc, Sastre, 

Selva, Tarragona, Torreta, Trenta, Trull, Vallès, Valls, Vent, Verge del Pilar, Verge del Roser, Verge 

de Montserrat, Virgili.

Carreró, el camí del; la partida del 

És una bifurcació del camí dels Hospitals. Comença tot just passada la riera i acaba al camí ral 

de Tarragona a Montblanc. El primer tram, fins al límit del terme de Vilallonga, és de pas de carro i 

després es converteix en un carreró on només es pot passar a peu. 

Les heretats situades a la seva zona d’influència s’anomenen de la partida del Carreró. 

“... mientras viva su hija cede al actor el usofructo de la finca llamada del Carreró ...”. Judici de 

Conciliació, 23-9-1876 (AMV).

Carreter

Sobrenom relacionat amb l’ofici de fabricant de carros. En la relació de propietaris de 1846 es diu 

a Pere Vidal i en l’amillarament de 1861 a Antonio Masoni, però que el segle XX es deia a Josep 

M. Vidal Reig. 

“Pera Vidal carreté”. Riqueza ..., 1846, pàg. 21 (AMV).

“141. Masoni (a) Carreté Antonio ...”. Amillarament, 1861 (AMV).

Carreter, el cafè de

Era la casa que tancava el carrer de Pau Casals. El 1912 s’hi instal·là el Centro Católico Obrero de 

Vilallonga. Es va ensorrar a principis dels setanta del segle XX.

Carretera d’Alcover, la bassa de la

Una de les dues basses que recull l’aigua del pou de la Granja. És tocant a la carretera d’Alcover. 

Construïda el 1983. Té una capacitat de 170 milions de litres. Ocupa una superfície de quasi tres 

hectàrees i una fondària d’11 metres, cinc metres per sota del nivell de terra i 6 per damunt. 

Carter Senyor Ramon, cal

Era la casa del carrer de Sant Josep, al costat de ca la Margarida. Era el carter del poble, anava 

amb una tartana a buscar la correspondència a l’estació de trens del Morell i aprofitava el viatge per 

a portar passatgers cap a Vilallonga.

Carxol

Renom amb què s’identificaven Josep Vallès i Francisco Vallès Figuerola.

“232. Vallés (a) Carchol José”. Amillarament, 1861 (AMV).

“causa instruida de oficio sobre hurto y disparo de arma de fuego y lesión contra Francisco Vallés 

y Figuerola (a) Carchol ...”. Judici de Faltes, 9-10-1879 (AMV).
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Carxol, cal

Situat a al carrer de Reus, entre ca l’Arcisó i els darreres de ca Sebastià de l’Oriol. Darrerament 

era ca l’Anton del Xec. També se li deia ca la Carxolita.

Carxol, el camí del

Camí que actualment no té sortida; es troba a la partida del Carxol, va des del camí Ral de Reus 

a Valls fins al límit del terme de Vilallonga, tocant al d’Alcover. Antigament en aquest punt sortia 

el camí del Burguet que arribava fins al barranc del Burguet. 

Carxol, el castell del

Indret ara desaparegut. Deuria ser a l’antic terme del Carxol.

“... y los jurados consejo y Universidad de la Villa de Vilallonga y los terratenientes del termino 

del Castillo del Carxol de otra ...”. Hipoteques, s.t. 16, pàg. 78 (AHT).

Carxol, la mina del

Neix al terme d’Alcover. Regava tota la partida del Carxol. Ara no baixa.

“Pieza de tierra ... que percibe el agua para su riego, desde ... de las minas llamadas de Granell 

y Carchol (...), situada en Vilallonga y partida denominada Carchol ...”. Judici de Faltes, 6-9-1887 

(AMV).

Carxol, la partida del 

Antic terme del municipi de Vilallonga del Camp, al límit amb els de la Selva del Camp i Alcover. 

Segons un document dels Baldrich del Morell del segle XVIII, era una porció de terreny rectangular 

i limitava en els seus angles ab lo terme de la font del Astor; ab lo terme del Cogoll; ab lo terme 

del Alcover, i part ab lo terme de mas de la obra y part ab lo de Puigdelfí.

“Pieza de tierra ... partida Carxol ... sus entrada y salidas por el camino denominada del termino 

de la Font ...”. 4-5-1870, Registre, llibre 1, finca 11, pàg. 60 (RPV).

“Pieza de tierra ... con catorze horas de agua de la mina llamada del Carxol ... partida llamada 

del Carxol ...”. 24-12-1870, Registre, llibre 1, finca 34, pàg. 192 (RPV).

“Pieza de tierra ... situada en Vilallonga y partida denominada Carchol, tenien-

do sus entradas y salidas por el camino llamado de Bruguet ...”. Judici de Faltes,  

6-9-1887 (AMV).

Carxolet, el camí del

Una altra forma d’anomenar el camí del Carxol.

Carxolita, ca la

Vegeu cal Carxol.

Casals

Cognom que arriba a Vilallonga a principis del segle XX, procedent de Prades. Encara perdura, 

però amb tendència a desaparèixer en les properes dècades.
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Casals, la ferreteria

Ferreteria del carrer de Sant Martí, al costat de l’hort de ca Miralles. També se la coneixia com 

cal Pobrehome.

Cases

Cognom documentat ja en el segle XVIII. Continua vigent, però amb la grafia castellanitzada: 

Casas.

“... Joannis Cases lini textori ...”. 7-4-1750, Albinyana, s.t. 444, pàg. 51v (AHT).

Casetes, les

Grup de cases del carrer del Morell que es van construir a finals del segle XIX, en aquell moment 

apartades del nucli urbà.

“... D. José Gassol (a) Teixell, de profesión propietario, vecino de ésta, habitante en las casetas ...”. 

Judici de Faltes, 31-7-1887 (AMV).

Cassiano, ca

Fa xamfrà entre la carretera de Valls i la Rambla. 

Casona, la

Antigament era ca l’Arcís. És al carrer de Reus al costat del tancat del Tresó.

Cassà

Cognom documentat a partir del segle XIX. Procedent de la Selva del Camp, Salvador Cassà Martí-

nez arribà a Vilallonga a la primera meitat del segle XIX, s’instal·là la que després es coneixerà com 

a cal Cassà, al carrer del Dr. Pere Virgili, on posà una pastisseria. Actualment és un dels cognoms 

que va desapareixent, només el porten dues dones.

“Ramon Casá Casellas, mayor de edad, panadero, vecino de esta villa, domiciliado en la calle de la 

Selva número diez y siete ...”. Judici de Faltes, 13-11-1890 (AMV).

Cassà, ca

Situada al carrer del Dr. Pere Virgili, al costat de ca l’Olegari. L’edifici arribava fins al carrer de Sant 

Isidre. Era format per dues parts ben diferenciades i segurament construïdes en èpoques diferents, 

una part fou l’habitatge de la família Cassà i ara hi ha un bloc de pisos, i l’altra, la que toca al carrer 

de Sant Isidre, hi hagué primerament una fàbrica de teixit, després les escoles (les nenes al primer 

pis i els nens al segon) fins al anys 40 del segle XX, i actualment és un habitatge.

Castellana, ca la

Al carrer del Vent, entre ca Costello i el tancat de Joan d’Andorra. A mitjan segle XIX el trobem 

documentat com a renom de Juan Guillemat, però a final del mateix segle es deia a Martí Vallès 

March i Ramon Vallès Guillemat, pare i fill respectivament. Ramon Vallès es va afillar el que seria 

el Pep de la Castellana (Josep Alberich Masgoret), nebot de la seva dona, el qual es va casar amb la 

filla del Cafè Nou, Maria Barbarà Lludrigues, i en quedar-se viudo contraguè matrimoni amb la Flora 
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del Portal, Flora Reig Martí.

“Juan Guillemat Castellana”. Riqueza ..., 1846, pàg. 46 (AHV).

“... celebrar ante V. Juicio Verbal con D. Martín Vallés (a) Castellana de profesión propietario, 

vecino de esta, habitants en la calle del Hospital ...”. Judici de Faltes, 31-7-1887 (AMV).

“... cítese en forma legal a la esposa del heredero de casa Martín Vallés (a) Castellana ...”. Judici 

de Faltes, 11-9-1887 (AMV).

Catà

Cognom amb poca incidència al poble. Només el trobem una sola vegada en el padró d’habitants 

de 1875. Se n’anaren de la població el 1878 per a instal·lar-se al Morell.

“Martín Catà Matheu, fecha de nacimiento: 6-agosto-1845, naturaleza: El Morell ...”. Padró 

d’habitants, 1875 (AMV).

Català

Present en la llista dels Miquelets de 1795, on trobem quatre homes de més de 16 anys d’aquest 

cognom. La seva incidència va minvant i en el padró d’habitants de 1875 tan sols trobem un home 

que el porti. Ara no n’hi ha cap. 

“Josep Català, 21 anys, solter, pagès; Feliz Català, 45 anys, casat, pagès; Josep Català, 70 anys, 

casat, pagès; i Martí català, 65 anys, casat, pagès”. Miquelets, 1795 (AHT).

“José Catalá Casas, fecha de nacimiento: 11-mayo-1828, naturaleza: Vilallonga”. Padró d’habitants, 

1875 (AMV).

Catalina, el maset de la

Era en terres de la Montoliva, a poca distància de la carretera de la Selva.

Catorze d’Abril, el carrer del

Nom que rebé el carrer del Vent entre 1931 i 1939, en record de la jornada en què es va procla-

mar la Segona República Espanyola (14 d’abril de 1931), després de l’èxit republicà a les eleccions 

municipals del 12 d’abril.

Cavallé

Llinatge que, procedent de Mont-ral, arriba a Vilallonga a principis del segle XX, on s’estableix i 

es consolida, avui es troba dins dels trenta més freqüents. 

Cego de Noc, el

Vivia a cal Noc, al carrer de Sant Josep. 
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Cel, cal

Es troba al carrer de Sant Roc, al costat de ca Guiotet. El darrer d’aquesta casa fou Martí Fortuny 

Vallès, de sobrenom Martinet del Cel, que va morir fadrí; passà a heretar la casa la seva neboda, 

Carme Fortuny Fortuny (Carmeta del Cel), filla d’una germana. La casa era propietat de la família 

des de feia generacions. Tenim constància que Martí Vallès March, padrí de Martí Fortuny Vallès, ja 

se’l coneixia com de cal Cel. Segons es conta, el renom ve perquè varen pintar el menjador de color 

blau cel i amb àngels dibuixats i l’amo de la casa invitava els veïns que l’anessin a veure, dient que 

era com estar al cel.

Ara a Maria Teresa Fortuny Fortuny se la coneix com a Maria Teresa del Cel.

Celdoni, ca

Era a la plaça de l’Església, al costat de ca la Sibeca. Hi va viure Pepito del Po. També se’n digué 

ca l’Estrelló.

Cementiri, la bassa del

Emmagatzema aigua del pou de la Granja. És tocant a les parets del cementiri. Construïda, com la 

de la carretera d’Alcover, el 1983. Té una cabuda màxima de 100 milions de litres. Ocupa quasi dues 

hectàrees i una profunditat d’11 metres.

Cendra

Cognom que trobem a la primera meitat del segle XX i al padró d’habitants de 1965, però que a 

l’actualitat desapareix, ja que només el porten de segon. Ca Cendra era al carrer del Vent, entre cal 

Costello i l’Hospital.

Cendra, ca 

Era al carrer del Vent, entre ca Costello i l’Hospital. Hi va viure Pilar de Biel.

Cendra, el carrer de

Carrero sense sortida que neix al carrer del Doctor Pere Virgili, a l’esquerra. En edificar-se aquest 

carrer, a mitjan segle XVIII, s’hagué de deixar aquest pas per a donar sortida a un hort i permetre-hi 

l’entrada del rec de la Vila.

Centre Recreatiu, el

És el nom que va rebre el local de la Societat Agrícola de Vilallonga quan, en els anys 40 del segle 

XX, se’l quedà un grup de socis. Situat a la carretera de Valls, enfront del Portal, hi ha un bar i un 

cinema que data de 1964. Per problemes econòmics de l’entitat, el 1990 l’ajuntament llogà el local, 

després s’hi féu una sala d’actes, la biblioteca municipal i un centre cívic amb diferents dependèn-

cies per a les entitats del poble i una sala d’exposicions. També hi ha un petit pis que serveix de 

vestuari al grup de teatre “La Bambalina”, fundat l’any 2003.
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Chacón

Els Chacón arriben a Vilallonga, procedents de La Villa de Don Fadrique, província de Toledo, als 

anys cinquanta del segle XX per a tenir cura de l’ermita del la Mare de Déu del Roser, on visqueren 

fins al 1982. Ara no viuen al poble.

Chavarria

És un cognom que només trobem al padró d’habitants de 1965, vivien al mas de Cantó. No 

s’establiren definitivament al poble.

Chuflé

Grafia de Xuflé que trobem durant el segle XIX.

“41. Chuflé Juan”. Amillarament, 1861 (AMV).

Ciego

Renom de Josep Guiot

 “Que afronta a solixent ab casa de Josep Guiot ciego ...”. 8-9-1772, Albinyana, s.t. 513 (AHT).

Ció, ca la

Botiga que trobem documentada al segle XIX, situada al carrer del Dr. Pere Virgili fent xamfrà amb 

la plaça de la Creu. Ara encara funciona. Els seus fundadors foren Rossend Oriol Bardina, amb el 

sobrenom de Rosendo del Vermell, i Concepció Bertran Rofas.

“Dijo que estaba con Maria Serra a la esquina entre casa el Baro y casa la Cion o Concepción donde 

venden ...”. Judici de Faltes, 10-12-1890 (AMV).

Cisca de la Martina, la

Renom de la dona que vivia a cal Bombo, al carrer de la Torreta, entre ca Martí Cuquín i ca Granell.

Cisca del Mas de Reig, ca la

Era al carrer de Santa Llúcia, entre el tancat de cal Bessó i ca la Marieta del Fonso. També hi vivia 

Salvador del Mas de Reig.

Cisó, ca la

Com algú anomena els descendents de ca l’Arcisó.

Cisqueta de la Càndia, ca la

Era al carrer de la Muralla, al costat de ca Valent. Ara forma part de ca Grauet. També se’n deia 

ca Bielet.

Cisquet de la Griva

Se’n deia a Francesc Trenchs Gurí. Vivia al carrer de Sant Josep, tocant al portat de ca Mestres.
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Cisquet del Tossut 

Se’n diu a Francesc Roig Fortuny.

Cisterna, la 

És molt antiga. En una fotografia de finals del segle XIX es veu la caseta molt deteriorada. 

El 1916 s’enderrocà la caseta vella i se’n féu una de nova. S’omplia amb aigua de la mina 

de la Vila durant la lluna vella de març. Treia l’aigua molt fresca. En la remodelació de la 

plaça del 1973 es va treure la part de dalt per posar-hi una font. El dipòsit encara hi és. Per 

treure l’aigua es feia servir una sínia de tracció manual. Posteriorment s’hi instal·là un sistema 

automàtic. 

Ciurana

Solament hem trobat aquest cognom en la llista dels Miquelets. 

“Francisco Ciurana, 35 anys, casat, pagès”. Miquelets, 1795 (AHT).

Clara, ca la

Era al carrer de la Torreta, entre ca Patxec i cal Torro, on ara viu Barrusco (Josep Trenchs 

Roig). Antigament hi vivia Martín Simó Plana que tenia el sobrenom de Clara.

“... cítese a los testigos (...), Martín Simó (a) Clará ...”. Judici de Faltes, 9-8-1887 (AMV).

Claramunt

El primer Claramunt arribà a Vilallonga el 1867 i fou Bonaventura Claramunt Masip, nascut 

a Alcover, que vivia al Quarter Est, al mas de Bellver. Encara existeix el cognom.

“Cuartel Este, Manso de Vallvé, Bonaventura Claramunt Masip, fecha de nacimiento: 9-sep-

tiembre-1836 ...”. Padró d’habitants, 1875 (AMV).

Clols, ca

Última casa a la dreta del carrer del Dr. Fleming. També se’n diu cal Serra.

Clos, el

Casa situada al carrer del Dr. Pere Virgili, al costat de cal Sol, voltada de paret, i té entrada 

també pel carrer d’Alcover. Antigament arribava fins a la Riera, després s’anaren venent 

parcel·les i quedà l’edifici principal vorejat de terreny per tres costats.

Ha donat renom als que hi han nascut: Anton del Clos, Pau del Clos, Rosa del Clos i Roser 

del Clos (germans Anton, Pau i Rosa Riera Vallès i Roser Mir Riera). 

“Casa ab sas oficines, corrals, dos horts, ab sa bassa, vulgarment dit lo Clos, al qual està 

annexa y contiguo una pessa de terra horta dita la coma, la qual casa junt ab tots los annexos 

i dita pessa de terra afronta a solixent ab lo camí que va de dita vila a Valls, cerca lo vall de 

dita vila, a mig dia ab lo camí de la Selva mediant lo rech de la vila y son ... a ponent ab lo 

camí de Alcover y a tremuntana ab la Riera de la Selva”. 20-8-1766, Albinyana, s.t. 513, pàg. 

461 (AHT).
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“Una estança o porció de la establia, que tenim construïda en la nostra casa y oficina dita lo Clos 

...”. 20-9-1772, Albinyana, s.t. 514, pàg. 524 (AHT).

“... que es part y de pertinences de la casa y officines dita lo Clos, situat fora i cerca lo portal Nou 

de dita vila ...”. 25-3-1774, Albinyana, s.t. 514, pàg. 469 (AHT).

Clot de la Mina, el

Parada del mas de Llorigó.

“... dentro y fuera de la finca conocida por mas de Llurigó, como todas las tierra enclavadas en la misma, 

conocidas por los nombres siguientes: (...) Clot de la Mina ...”. Judici de Conciliació, 1-8-1907 (AMV).

Clot de Reig, el

Parada del mas de Llorigó. 

“... dentro y fuera de la finca conocida por mas de Llurigó, como todas las tierra enclavadas en la 

misma, conocidas por los nombres siguientes Clot de Reig ...”. Judici de Conciliació, 1-8-1907 (AMV).

Clotets, els

Partida petita dins la partida dels Majols.

Clots dels Nues, els

Parada del mas de Llorigó.

“... dentro y fuera de la finca conocida por mas de Llurigó, como todas las tierra enclavadas en la misma, 

conocidas por los nombres siguientes: (...) Clots dels Nues ...”. Judici de Conciliació, 1-8-1907 (AMV).

Cobrenc, cal 

Al carrer de la Torreta, entre ca l’Om i cal Pau de Rosset. Un dels fills de la casa va morir en un 

pou en una heretat situada entre el barranc del Burguet i la riera de la Selva.

cognoms

Aguader, Aguda, Alberich, Albert, Albinyana, Álvarez, Andreu, Anguela, Anguera, Arànega, 

Armengol, Armengola, Arnabat, Arnau, Aymemir, Badia, Balsells, Banús, Barbens, Barberà, 

Bardina, Barrufet, Bas, Baseda, Basedas, Basora, Befarull, Bella, Bellver, Benaiges, Benet, Beni-

to, Bernad, Bernat, Bertran, Bonet, Boronat, Boronet, Bové, Brunet, Bujaldón, Buldó, Busquets, 

Cabezuelo, Cabré, Cabrera, Calull, Calvet, Campanera, Camps, Canela, Carbonell, Carnisser, Car-

pintero, Casals, Cases, Cassà, Catà, Català, Cavallé, Cendra, Chacón, Chavarria, Chuflé, Ciurana, 

Claramunt, Colet, Coll, Companys, Conillera, Córdoba, Cullaré, Dalmau, Díaz-Maroto, Domènech, 

Domingo, Eduardo, Espanyol, Espinach, Esteva, Falguera, Fernández, Ferran, Ferrer, Ferriol, 

Figuera, Figueras, Figuerola, Flores, Folch, Fonoll, Font, Fonts, Forasté, Forns, Fort, Fortuny, 

Frigola, Fuentes, Fuguet, Garcia, Garrié, Garriga, Gassol, Gatell, Gaya, Gené, Gener, Gibert, Gili, 

Giné, Giró, Girona, Gómez, Gomis, Granados, Granell, Grau, Gual, Guillemat, Guinovart, Guiot, 

Gurí, Homdedeu, Huguet, Irigaray, Jener, Jofré, Josa, José, Jové, Lambea, Llagostera, Llauradó, 

Llodrigues, Llombart, Llorens, Llort, Lluc, Llutart, López, Ludríguez, Magrinyà, Maimó, Mallafré, 

Manresa, March, Marimon, Marín, Martí, Martínez, Martorell, Masdeu, Massó, Massoni, Mata, 
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Mates, Mateu, Matheu, Mazón, Mena-sang, Mercader, Mestre, Mestres, Miguel, Mir, Miró, 

Modenas, Monné, Montserrat, Mor, Morlà, Mullerat, Nadal, Navarro, Navès, Nicolau, Noch, 

Nogués, Nolla, Òdena, Olivares, Oliver, Oller, Orgellès, Oriol, Padrell, Paladella, Palau, Pallarès, 

Pàmies, Paniagua, Pascual, Pastor, Pau, Pellicé, Pellisé, Pérez, Peri, Pla, Plana, Poblet, Polo, Prats, 

Prunera, Puig, Pujades, Pujol, Queralt, Rabassa, Rafí, Ramos, Ravell, Reig, Ribalta, Riber, Ricort, 

Riera, Rigual, Ripoll, Rius, Roca, Roch, Rodrigo, Rodríguez, Roig, Roja, Rom, Romero, Rosell, 

Rosés, Rovira, Ruiz, Sabater, Saladié, Salas, Salvat, Samaniego, San Enrique, Sánchez, Sans, 

Saperas, Saumell, Segur, Seixí, Selva, Senan, Senant, Sendrós, Serra, Serrano, Simó, Soldevila, 

Soler, Solsona, Sòria, Tell, Tersol, Torné, Torner, Torrents, Torres, Torrijos, Trenchs, Valero, Vall, 

Vallès, Vallvè, Vallverdú, Vázquez, Ventosa, Ventura, Vidal, Vinyes, Virgili, Vives, Vizcaíno, 

Voltas, Ximenes, Xuflé, Zaragoza.

Cogoll, la partida del

Actualment pertany al terme d’Alcover, a l’oest del terme de Vilallonga, tocant a les partides del 

Terme de la Font i del Carxol.

Colet

Cognom que trobem per primer cop al padró d’habitants de 1875. S’inicia el llinatge, que encara 

perdura, amb Miquel Colet Recasens, procedent de Salomó. S’instal·là a Vilallonga el 1865.

Coll

Cognom amb molt poca trascendència. El trobem per primer cop a la segona meitat del segle XIX 

i posteriorment a finals del segle XX. No tenen res a veure un llinatge amb l’altre. El Coll del segle 

XIX procedia de Figuerola, era recaptador d’impostos i fou jutge de pau els anys 1886 i 1887. El 1888 

comprà una casa de la plaça de l’Església a Pau de Gallart Dalmau, que havien heretat els pares 

d’aquest del matrimoni format per Francesca de Pastor i Soler i Josep de Queraltó i de Nogués. El 

1906 vengué part de la casa a Anton Barbarà Claramunt, on posaria el Cafè Nou. El Coll del segle 

XX procedeix de Constantí.

“En la villa de Vilallonga a veinte y tres de octubre de mil ochocientos ochenta y seis, ante el Sr. 

D. Francisco de Asís Coll y Queralt, Juez municipal ...”. Judici de Conciliació, 23-10-1886 (AMV).

Coll, ca

A la plaça de l’Església, al costat de cal Sol, arribava fins a ca l’Albergínia o ca l’Anton de la 

Clara. Antigament, en els segles XVII i XVIII i fins el 1888 fou propietat d’una família nobiliària 

que portaven de cognom Mestre i dels seus descendents, els quals emparentaren amb els Pastor 

de Tarragona i els Queraltó. A l’actualitat en aquest antic edifici hi ha tres cases: ca l’Antonieta del 

Cafè Nou, on viu Anton Casas; cal Pep del Cafè, on resideix Josep Barbarà, i la casa on viuen Alfons 

Bernal i Marta Massó.

Colls, el camí dels 

Arranca a la carretera d’Alcover, continuant cap al nord fins al barranc de les Bruixes.
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Colls, la mina dels

La mina dels Colls té la boca al terme d’Alcover, traspassa l’enclavament del terme de Perafort i 

surt a la superfície a uns 150 metres de la Barraqueta, al costat de la carretera d’Alcover. Hi reguen 

les heretats del Pla de Puigdelfí i les dels Colls; el final del rec és a l’ermita del Roser.

“... como a individuos que componen la Junta directiva de la Sociedad de la mina de aguas subte-

rráneas denominada Colls situada en este término municipal y en el de Alcover ...”. Judici de Faltes, 

1-6-1880 (AMV).

Colls, la partida dels

Partida del terme que limita al nord amb el riu de Glorieta, a l’est amb la carretera de Tarragona 

a Valls, al sud amb la carretera d’Alcover a Vilallonga i a l’oest amb l’enclavament del terme de 

Perafort, anomenat Pla de Puigdelfí. 

 “Pieza de tierra ... partida llamada del Colls ... y lindante ... al este con el camino vecinal que dirige 

a Valls,  ... y al norte con las tierras de la Hermita del Rosario ...”. 4-5-1870, Registre, llibre 1, finca 

13, pàg. 70 (RPV).

Coloma, ca la

Al carrer del Dr. Pere Virgili, entre cal Tossut i ca l’Olegari, abans havia estat ca la Gasparona.

Coma, la partida de la 

Part del terme, no gaire gran, situada a banda i banda de la riera de la Selva, a la zona més propera 

al poble de Vilallonga.

“... et a cirtio cum tenis Francisco de Plana domicelli in presenti villa domiciliati, dicty la Coma ...”. 

17-11-1750, Albinyana, s.t. 444, pàg. 163 (AHT).

“... vulgarment dit lo Clos, al qual està annexa y contigua una pessa de terra horta dita la Coma 

...”. 20-8-1766, Albinyana, s.t. 461, pàg. 355 (AHT).

“Pieza de tierra llamada la Coma ... y partida denominada la Coma ...”. 7-6-1871, Registre, llibre 

2, pàg. 97, finca 6 (RPV). 

Companys

El primer Companys el trobem en el padró d’habitants de 1875; deurien arribar a Vilallonga a finals 

del segle XVIII i principis del XIX. Actualment encara existeix.

“Ramon Companys Badia, fecha de nacimiento 12-febrero-1827, naturaleza: Vilallonga; estado: 

viudo ...”. Padró d’habitants, 1875 (AMV).

Conillera

Aquest cognom el trobem en diferents documents de finals del segle XVIII, quan s’inicien els 

treballs de construcció de l’església el 1795. Després en el padró d’habitants de 1875 trobem que 

set homes (Cunillera) el porten, però actualment ha desparegut. Quedà com a renom de casa on 

visqueren, al carrer del Dr. Pere Virgili, fent cantonada amb el carrer de Santa Llúcia. Després hi 

visqué el Ninyo dels Ous.

“Magí Cunillera, 44 anys, casat, paleta”. Miquelets, 1795 (AHT).
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Constància, la mina de la

És l’altre nom amb què es coneixia la mina de la Vila, que també se li deia de la Seguretat. 

“... representantes legales de la junta directiva de la sociedad de aguas subterráneas denominada 

Mina de la Constancia ...”. Judici de Faltes, 25-11-1892 (AMV).

“... en el uso de las aguas de la mina “La Constancia” o Seguridad ...”. Acta Ajuntament, 17-2-1943 (AMV).

Consuelo, la mina

Mina que transcorre pel terme de la Selva i de Vilallonga, arriba fins a la Montoliva. El desembre de 

1927, Josep M. de Magrinyà Pastó va demanar autorització per a ampliar l’aprofitament de la mina. Els 

de la Montoliva també li diuen la mina Nova.

Corcó

Renom dit a Joan Barrufet Ferrer.

“Seguidamente ha sido llamado Juan Barrufet y Ferrer (a) Curcó, de esta vecindad ...”. Judici de 

Faltes, 11-4-1875 (AMV).

Córdoba

Com a cognom d’home només el trobem en el padró d’habitants de 1965, que procedent d’Albacete 

s’havia instal·lat al poble l’any 1959. Actualment tan sols el porta una dona.

Costello, ca

Al carrer del Vent, entre ca la Castellana i ca Cendra. Els de ca Costello eren mitgers de la Montoliva 

entre 1910 i 1939. Un dels Costello era Pere Brunet Estivill, que fou guarda rural des de 1931 fins a 

1936, i sereno des del 1939 fins la seva jubilació el 1968. També feia de pregoner, cridant l’atenció de 

la gent amb el toc de trompeta.

Coster de la Jaia, el 

Parada del mas de Llorigó.

“... dentro y fuera de la finca conocida por mas de Llurigó, como todas las tierras enclavadas en la mis-

ma, conocidas por los nombres siguientes (..). Coster de la Jaya ...”. Judici de Conciliació, 1-8-1907 (AMV).

Costeta, la

Bocí de terra que situaríem al terme de les Sorts, tocant al camí de la Granja.

“... tierra campa y hierma llamada Coreta, sita en el término de Vilallonga que lindaba ... al medio día 

con el camino de la Granja ...”. 13-10-1715, Hipoteques, s.t. 74, pàg. 22 (AHT).

Costetes, les

Partida situada a la part alta del costat esquerre de la riera de la Selva. Els afeccionats a les motos 

de trial hi feren un circuit per anar-hi a córrer. 

“... de tierra campa y hierma llamada la Costada, sita en el término de Vilallonga, que lindava (...) al 

mediodía con el camino de la Granja”. 13-10-1715, Hipoteques s.t. 47, inscripció 1791, pàg. 22v (AHT).

“26. Guillemat Juan (Nicolau), Otra posessión nombrada Costetas ...”. Amillarament, 1861 (AMV).
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Cotxe, el

Era el distribuïdor de la mina de la Vila que hi havia a la Vinya Gran, tocant a la carretera de la 

Selva, enfront de la cruïlla amb el camí de la Selva. 

Cotxe és el nom genèric que es donava als distribuïdors de la mina de la Vila.

Cotxe del Mas de l’Obra, el

Distribuïdor de la mina de la Vila o de la Seguretat, situat prop del camí Ral que va de Reus a 

Valls, entre el camí del Carxol i l’empedrat del mas de Reig. 

“... sería necesario colocar bálbulas para las presas de agua en los sitios conocidos por “Coche 

de mas de Obra”. Acta Ajuntament, 14-7-1928 (AMV).

Cotxe del Mas del Rector, el

Distribuïdor de la mina de la Vila o de la Seguretat situat al mas anomenat del Tros del Rector, 

que era sota d’on ara hi ha “Papeles Allende”, a la carretera de la Selva. 

“... sería necesario colocar bálbulas para las presas de agua en los sitios conocidos por “Coche 

de Mas del Rector””. Acta Ajuntament, 14-7-1928 (AMV).

Cotxe del Mas de Reig, el

Distribuïdor de la mina de la Vila o de la Seguretat que es troba al camí Ral que va de Reus a 

Valls, a prop del Cotxe del Mas de l’Obra. 

“... sería necesario colocar bálbulas para las presas de agua en los sitios conocidos por “Coche 

de Mas de Reig”. Acta Ajuntament, 14-7-1928 (AMV).

Cotxero, cal

El renom els venia de tenir la concessió del servei d’autocars d’Alcover a Tarragona, primer 

en carruatges tirats de cavalls i després en autobusos. La casa era situada al carrer del Dr. Pere 

Virgili, fent cantonada amb el carrer de Cendra. Actualment hi viu Campanàrio. Els Cotxero es 

deien Queralt de cognom.

Coves, el camí de les

Tram entre Vilallonga i el Rourell del camí Ral que anava de Tarragona a Valls passant per 

l’interior, és a dir pels pobles de Constantí, la Pobla de Mafumet, el Morell, Vilallonga del Camp, 

el Rourell, la Masó, Vallmoll i Valls. Quan a finals del segle XIX els camins s’anaren convertint en 

carreteres, aquest tros continuà com a camí, ja que la carretera es va desviar. Actualment l’han 

destruït les obres del tren de gran velocitat. 

Crescència, ca la

Al carrer de la Torreta, al costat de la plaça dels Alls.
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Creu, el tros de la

Peça de terra situada prop de les muralles de Vilallonga, durant la primera meitat del segle XVIII. 

Fou on es començà a construir a partir de 1750. Limitava amb el camí de Reus i de la Selva. A la 

cruïlla dels dos camins s’hi trobava una creu de terme.

“... forma part de la pessa de terra vulgarment dita lo tros de la creu ...”. 27-11-1763, Albinyana, 

s.t. 457, pàg. 675 (AHT).

Creu, la

Indret on es trobava la creu de terme, destruïda l’any 1931, on ara conflueixen els carrers del 

Dr. Pere Virgili, el de Reus i el Calvari. Antigament, quan el poble era envoltat de muralles o 

parets altes, el vorejaven diversos camins que es trobaven en cruïlla on hi havia la creu. Eren 

el camí de Reus, el de la Selva i Alcover, el de Valls i el de Tarragona. En realitat mai no ha 

tingut el nom oficial de la Creu, però popularment aquest lloc s’anomena la plaça de la Creu. 

L’any 1927 l’ajuntament li va donar el nom de “Paz del Protectorado”, però no es popularitzà. 

“... una casa situada en dita vila al arrabal de la Creu ...”. 16-9-1773, Albinyana, s.t. 468, 

capbreu (AHT).

“... forma part de la pessa de terra vulgarment dita lo tros de la Creu, situada cerca las casas 

de dita vila a la part de fora del portal nou ...”. 25-10-1777, Albinyana, s.t. 514, pàg. 472 (AHT).

Cua del Mas Cremat, la

Heretat situada dins del mas Cremat, a l’extrem est del terme de Vilallonga. Propietat de Josep 

Serra Gibert a finals del segle XIX. 

“... entraron en la finca que dicho senyor Serra posee en este término denominada la Cua del 

Mas Cremat ...”. Judici de Faltes, 11-12-1885 (AMV).

Cugull

Renom amb què indentifiquen a Josep Lludrigues a finals de segle XIX.

“115. Lludrigues (a) Cugull José”. Amillarament, 1861 (AMV).

Cullaré

Variant de Cullerer.

“Francisco Cullaré, de 35 anys, casat, pagès”. Miquelets, 1795 (AHT).

“... para que sirva citar a juicio verbal a Juan Granell (a) Taparot, (...) como se 

pide citaré a Agustín Granell, conocido por Juan de Taparot ...”. Judidi de Faltes,  

19-10-1866 (AMV).

“... intenta celebrar juicio de conciliación con Agustín Granell y Cullaré (a) Juan y María Cullaré 

padres del demandado ...”. 31-3-1867, Acta de Conciliació (AMV).

Dalmau

Llinatge que només trobem en el padró d’habitants de 1875.
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Dalt, la plaça de

Segurament fa referència a l’actual plaça de l’Església.

 “... dictam villam de Vilallonga, et in vico dicto de Guiot (...). Quo terminatur ex lattere (...), a parte 

retro cum platea dicta la plassa de dalt ...”. 20-1-1747, Albinyana, s.t. 441, pàg. 21 (AHT).

Davall de la Vila, la partida de

Part del terme situat a prop del poble que limita amb la riera.

“... partida devall la Vila que lindaba al oriente con dicha Ribera (...) al poniente con el camino 

de la Virgen del Rosario, y al cierzo con dicha Ribera de la Selva”. 13-10-1715, Hipoteques, s.t. 47, 

pàg. 22v. 

Díaz-Maroto

Arriben a Vilallonga a principis dels 60 del segle XX. Ara encara perdura, però amb tendència a 

desaparèixer.

Dido, el

Era del Morell. Es deia Josep Barberà Padrell i es casà a Vilallonga amb Teresa Torres Pellisé. 

Vivien al carrer de la Muralla, entre ca Milanet i el tancat de vaques del Draperó.

Diego, ca

Situat al carrer de Reus. Abans era cal Tresó; és entre ca la Carmeta del Portal i ca l’Abdon de la 

Lloreta.

Doctor Fleming, el carrer del

És la darrera travessia de la dreta del carrer Major abans d’arribar a la plaça de l’Església. Va 

des del carrer Major fins al camí del Calvari. Al llarg de la història ha tingut diversos noms: de la 

Saboneria, de Guiot, del General Sanjurjo. L’actual el té des del 1979.

Doctor Pere Virgili, el carrer del

És el nom que té l’antic camí de la Selva. Oficialment se li va posar el 1931 i encara es manté. Va 

des de la plaça de l’Església fins al límit del poble en direcció oest. El doctor Pere Virgili va néixer a 

Vilallonga el 1699, fou un dels metges més importants de l’Espanya del segle XVIII. Creà els primers 

col·legis on formar cirurgians, a Cadis i a Barcelona. Se’l considera el pare de la cirurgia a Espanya. 

Morí a Barcelona el 1776.

Dolores del Ros, ca la

Carrer Major al costat de ca la Lluïsa de Queralt i ca l’Adroguer.

Dolores de Manreseta, la

Vivia al carrer de Ramón y Cajal, entre ca Borrissol i ca l’Espanyol. Rentava la roba de moltes 

cases del poble.
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Domènech

Cognom que, procedent de la Masó, s’estableix a Vilallonga els anys 50 del segle XX. Encara 

perdura.

Domingo

Cognom que trobem documentat en els segles XVIII i XIX, però que ara ja no és vigent. 

“Salvador Domingo, 53 anys, casat, teixidor; Joan Domingo, 23 anys, solter, teixidor; i Antònio 

Domingo, 18 anys, teixidor”. Miquelets, 1795 (AHT).

Domisildo, ca

Era al carrer Nou, on ara hi ha ca Bienvenido, última casa del números parells tocant a l’Hort.

Dos Camins, els

Zona ara urbanitzada, on es trobaven el camí del Gebellí i el del Morell.

Drapaire, cal

Era la primera casa a la dreta del carrer Nou. Fa xamfrà amb el carrer de Santa Llúcia. El renom 

respon a l’ofici de drapaire del seu propietari, Jaume Prats. Ara se l’anomena ca l’Andújar, antiga-

ment era ca la Molinera. 

Draperó, cal

La casa que fa xamfrà entre el carrer Major i la carretera de Valls. Una part ocupa una antiga torre 

de la muralla de defensa. Fins als anys 70 del segle XX hi hagué un abeurador tocant a la façana 

de la carretera. El fill petit d’aquesta casa, Salvador Brunet, morí l’any 1920 com a conseqüència de 

l’explosió que hi va haver a la fàbrica d’alcohol de Josep Mestres i Miquel.

“256. Virgili (a) Draparó José”. Amillarament, 1861 (AMV).

Draperó, el tancat de vaques del

Al carrer de la Muralla, entre ca la Tana i cal Ferrer del Flam.

Dues Eres, les

Indret del camí del Morell on hi havia, a l’esquerra, l’era de Cal Serra i, a la dreta, l’era de Cal Sol.

Eduardo

L’any 1940, l’ajuntament va anar a buscar Josep Eduardo Bagès a Móra la Nova perquè fes de 

baster a Vilallonga. El seu fill Enric fou el darrer baster del poble. El cognom encara perdura, malgrat 

que amb tendència a desaparèixer.

Eduardo de Fermí, ca l’

Es troba a la carretera de Valls, entre ca l’Anton del Sastre i ca Pedret.

Elvira de ca la Justa, ca l’

Al carrer de Reus, ara és ca Pinyero, entre ca la Lluïsa de la Coixa i ca Monné.



75Noms de lloc, cognoms i renoms de Vilallonga del Camp

Emblanquinador, ca l’

Dit també cal Sèbio i cal Sèbio de Pellús. És la primera casa a la dreta de la prolongació del carrer de 

Sant Roc, després del carrer Muralla, al costat de ca Sastressa. 

Engràcia, ca l’

Popularment se li deia “ca l’Engracieta”. Era al carrer del Dr. Pere Virgili, entre ca la Ció i cal Pep del 

Xec. Actualment forma part del mateix edifici que ca la Ció.

Era, el camí de l’

Camí que anava des del camí dels Hospitals fins a l’era de ca l’Albinyana. Era més o menys on ara 

hi ha el carrer de la Diputació.

Era, el tros de l’

Peça de terra propietat de Ramon Mollerat el 1861. Podria ser situada prop de les Dues Eres. Després 

passà a ser propietat de Josefa Serra.

“147. Mollerat Ramon ... Otra posesión nombrada Tros de la Hera”. Amillarament, 1861 (AMV).

Era, l’

Heretat propietat de Francisco d’Assís Bella que segurament es trobava prop del poble.

“17. Bella Francisco de Asís ... Otra posessión nombrada Hera”. Amillarament, 1861 (AMV).

Eres, el carrer de les

Nom amb què es coneixia l’actual carrer de Ramón y Cajal. Al segle XIX se n’obrí una part per a 

fer-hi alguna casa o magatzem, però no reeixí perquè els propietaris no volien donar els terrenys per 

a fer el carrer. Els anys 30 del segle XX hi va haver una entesa entre els propietaris i s’obrí el carrer 

definitivament. El nom li ve perquè en aquell indret hi havia les eres de ca Guiotet.

Eres, la partida de les 

Topònim desaparegut. Desconeixem la seva situació.

“... situada en lo terme de la expresada vila de Vilallonga y partida de la Heras. Que afronta a solixent 

ab lo camí d’Alcover, (...) a ponent y tramuntana ab lo camí de Mas de Calbó”. 22-8-1823, Llombart, 

s.t. Selva 128, pàg. 100v (AHT).

Ermàs, el camí de l’

Segurament fa referència a un tram del camí de la Granja.

“Venda en carta de gràcia (...) sitam in termino de las Sorts, parrochia de villa de Vilallonga ... Que 

terminatur ab (...) et a ciertio cum itinere vocato del Armás ...”. 15-1-1748, Albinyana, s.t. 442, pàg. 9 

(AHT).
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Església, la plaça de l’

És la plaça central del poble antic, on es troba l’església i l’ajuntament. Des de temps im-

memorial ha estat el centre comercial i social de la població, cosa que es va perdent en favor 

d’altres zones en expansió. En surten de forma radial diversos carrers, dos dels quals, el carrer 

Major i el del Dr. Pere Virgili, han estat fins fa poc la via principal del poble. Al llarg dels 

segles ha tingut diversos noms: Plassa i Platea als segles XVIII i XIX; plaça de la República 

des del 1931 al 1939; Plaza del Generalisimo Franco després de la Guerra Civil; plaça Major 

el 1979 i posteriorment de l’Església.

Esmai

Dit a Josep Torres al segle XVIII.

“... tota aquella casa situada dins dita vila en lo carrer dit de Guiot y antigament de la 

Saboneria, que afronta ... y a tramuntana ab la casa de Josep Torres dit Esmay”. 30-8-1779, 

Albinyana, s.t. 505, capbreu, pàg. 267v (AHT).

Espanyol

Llinatge que trobem per primera vegada a finals del segle XIX, s’extingeix al segle XX. És 

escrit en grafia castellana.

Espanyol, ca l’

Actualment es diu a la casa que fa xamfrà entre el carrer del Dr. Pere Virgili i el carrer de 

Sant Isidre. Antigament era al carrer de Ramón y Cajal, al costat de ca la Dolores de Manre-

seta. Hi vivia Anton Español Roig, padrí de Josep Guillemat Español, de renom Nicolau.

Espardenyer, ca l’

Situat al carrer de Reus, entre ca la Ferrera i cal Barrina. El 1887, Pau Vidal Canals, d’ofici 

espardenyer, oriünd del Catllar, es casà a Vilallonga i es posà a viure en aquesta casa del 

carrer de Reus. Als germans Isidre i Joan Baptista Vidal Fortuny els deien Isidre i Baptista 

de l’Espardenyer. 

“... acompañado de su hombre bueno D. Pablo Vidal Canals, mayor de edad, casado, espar-

gatero, de esta misma vecindad ...”. 18-10-1892, Acta de Conciliació (AMV).

Espardenyer, la bassa de l’

Situada a la partida dels Majols, en terres de ca l’Espardenyer. Era una bassa de les més 

grans del terme.

Esperança, el carrer de l’

Durant molt de temps ha estat el darrer carrer del poble. Unia el capdamunt del carrer del 

Dr. Pere Virgili amb el capdamunt del carrer Nou. Des que es va obrir al segle XIX no ha 

canviat de nom.
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Esperança, la mina de l’

Construïda el 1869, rega heretats dels Majols.

“Pieza de tierra ... y partida llamada dels Majols ... teniendo ocho horas de aguas semanales, a 

saber, seis de la mina llamada de la Esperanza y dos de la de San Isidro ... y lindante la tal finca a 

oriente con tierra de José Vallés, alias Guiotet ... a poniente con el camino de Reus a Vilallonga ...”. 

14-7-1879, Registre, llibre 1, finca 20, pàg. 107 (RPV).

“... la escritura de sociedad que para la construcción de la referida mina “La Esperanza” se cons-

tituyó ... en once de febrero de mil ochocientos sesenta y nueve ...”. Judici de Conciliació, 8-5-1903 

(AMV).

Espinach

Cognom que trobem documentat només en el segle XIX. Procedia de Cabra i es va instal·lar a 

Vilallonga el 1843.

Estanquer, ca l’

Al carrer de Reus, entre ca Lluís de les Torretes i ca Fuguet. Actualment forma una sola casa amb 

ca Lluís de les Torretes. Als descendents de la casa se’l coneixia com de l’Estanc, malgrat que no 

visquessin a la casa. Els darrers foren Manel de l’Estanc (Manel Tell Gurí) i Rosita de l’Estanc (Rosa 

Tell Gurí).

“... acompañado de su hombre bueno D. Manuel Tell Plana estanquero de esta vecindad ...”. 13-1-

1894, Acta de Conciliació (AMV).

Esteva

Llinatge que solament trobem a finals del segle XIX i provenia de Perafort.

Estrella, el bar L’

Situat a la Rambla del Roser, fent xamfrà amb el carrer del Morell. També se’l coneix com a bar del 

Lluert, bar del Jaume i de Ramon de la Tana. Abans formava part de l’hort de cal Sol.

Estrelló; Estrelló, ca l’

Sembla ser que el renom Estrelló ve de la dona d’un Martorell que es deia Estrella. El trobem docu-

mentat el 1886 i actualment es diu a Pere Martorell Montserrat. Ca l’Estrelló es troba al carrer Major, 

entre ca Martinet i ca Massó. Els seus descendents han implantat aquest renom a les cases on han 

anat vivint, com per exemple l’edifici de la plaça de l’Església, al costat de ca la Sibeca.

“... seguidament ha sido llamado Francisco Martorell Gener (a) Estralló ...”. Judici de Faltes, 12-

12-1876 (AMV).

Eugenio de Vinyes

Renom amb què es conexia Eugenio Fortuny Queralt, casat a cal Cel. Vivia al carrer de la Verge 

del Pilar, al costat de ca Genet.
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Exèrcit Espanyol, el carrer de l’

Nom que tingué el carrer de la Muralla entre 1939 i 1979.

Fàbrica, la

Es deia a la fàbrica d’alcohol propietat de Josep Mestres Miquel. Funcionà fins l’any 1922 en què 

es produí un incendi en el qual va morir Salvador Brunet, un jove de 15 anys, que hi treballava. 

Posteriorment la va comprar Baptiste de l’Espardenyer. Era a l’entrada del poble, venint del Rourell, 

a mà esquerra, tot just abans del Centre Recreatiu.

Falguera

Cognom que apareix en una ocasió en la llista dels Miquelets de 1795 i una altra en el padró 

d’habitants de 1875. No té res a veure amb el renom Falguera.

“Pere Falguera, 36 anys, casat, pagès”. Miquelets, 1795 (AHT).

Falguera

Renom que procedeix de la Masó. Es diu a Josep Domènech Tous, oriünd d’aquesta població de 

l’Alt Camp.

Fanoca

Al segle XIX se’n deia així a una branca dels Llagostera. Ca Fanoca era al carrer de Reus, entre 

cal Pere de la Tuies i ca Barrina. 

“112. Llagostera (a) Fanoca José”. Amillarament, 1861 (AHT).

Favons, ca

Al carrer del Morell, al costat de l’hort de Secundino. 

Fe, la mina de la

La societat de la mina de la Fe es constituí el 1858. Neix al terme de la Selva del Camp. Té la boca 

sota el camí ral de Reus a Valls. Regava terres dels Majols, la zona del camp d’aviació. Ara no raja. 

“... la primera copia de la escritura pública que autorizó el Notario de Tarragona D. Juan Francisco 

Albiñana a los tres de mayo de mil ocho sientos cincuenta y ocho, debidamentes registrada y por la 

cual se rige la Sociedad de aguas i mina de la Fé ...”. Judici de Faltes, 1-5-1905 (AMV).

“... Que como a individuos que componen la Junta directiva de la sociedad de la mina denominada 

“Fé”, situada en este termino municipal y el de la Selva ...”. Judici de Faltes, 17-1-1878 (AMV).

Felip

Dit com a renom a Felip Masdeu Caralt en un judici de faltes el 1888.

“... compareció Felipe Masdeu Caralt (a) Falip ...”. Judici de Faltes, 26-3-1888 (AMV).

Felisa de l’Ico, ca la

Fa cantonada entre el carrer de la Muralla i el de Sant Roc.
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Feliu del Bruno

Es deia a Feliu Gené Martorell, que vivia al carrer Nou.

Fèlix, ca

Avui és ca la Margarida. Fa xamfrà entre el carrer Major i el carrer de Sant Josep. 

Fèlix, el mas d’en

Actualment desaparegut, situat on actualment hi ha la urbanització dels Roig, entre els carrers de 

Girona, de Lleida, l’avinguda de Catalunya i la rasa o la nova urbanització les Parades.

Feló

Renom que trobem documentat a mitjan segle XIX. Se li deia a un Figuerola. Malgrat que aquest 

llinatge va desaparèixer, el renom ha continuat. Ara el té Josep Folch Tell.

“Joseph Figarola faló”. Riqueza ..., 1846, pàg. 53 (AMV).

Fermí, ca

Al carrer Major, antigament hi hagué un convent de Monges, desamortitzat per Madoz. L’estat la 

va comissar i l’any 1867 es va vendre a Antoni Rossell Gasull, que el mateix dia la va revendre a 

Ambròs Fons Girona.

Fernández

En el padró d’habitants de 1965 trobem quatre famílies amb aquest cognom; cada una procedeix 

d’un lloc diferent d’Espanya i cap de les quatre no s’estableix definitivament al poble. Malgrat això, 

ara és un dels cognoms més importants.

Fernando de Constantí, ca

Situat al carrer de Sant Roc, entre l’actual farmàcia, abans el bar del Beco o ca Someretes, i la 

barberia del Ranco.

Ferran

Cognom que arriba a Vilallonga als anys vint del segle XX, en casar-se Joan Ferran Plana de 

Puigpelat a ca Massoni, fusters de tota la vida. Els seus descendents han continuat l’ofici malgrat 

no viure al poble.

Ferrer

El trobem per primera vegada en el fogatge de 1496. Es manté al llarg de la història del poble, 

encara que desconeixem si són del mateix llinatge. Al segle XX trobem també la grafia Ferré.

“Ítem Bernat Ferrer”. Iglésies, 1496.

Ferrer, el carrer del

Nom que rebé l’actual carrer de la Verge de Montserrat durant el segle XIX. 

“... una casa situada al carrer anomenat Farrer ...”. 26-9-1823, Llombart, s.t. Selva 128, pàg. 128 (AHT).
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Ferrera, ca la

Antigament hi vivien els Massó, que eren un dels ferrers del poble. En el segle XIX treballaren molt 

per a l’ermita i l’església, varen fer les baranes dels altars d’ambdós temples. La casa és al carrer de 

Reus, entre ca l’Espardenyer i cal Blanquer.

Ferrer del Flam, cal

Es trobava al carrer de la Muralla a la cantonada amb el carrer de Ramón y Cajal, al costat del 

tancat de vaques del Draperó.

Ferreria dels Canonges, la

Segons l’inventari d’immobles del capítol de la catedral del Tarragona, publicat en el BOPT, núm. 

25, de 1842, número de finca 88, la casa anomenada Ferreria era situada al carrer del Ferrer o de la 

Ferreria, ara de la Verge de Montserrat. Propietat dels canonges, fou subhastada el 29 de febrer de 

1844, i l’adquirí Joan Basora de Vilallonga per 1 550 rals de velló. 

“... Toda aquella casa llamada Ferreria dels Canonges sita en el pueblo de Vilallonga y calle llamada 

del Ferré ...”. 29-2-1844, Fàbregas, s.t. 992, pàg. 115-118v (AHT).

Ferreria, el carrer de la

Durant el segle XVIII quedava clos dins del recinte emmurallat i ara se’l coneix com a carrer de 

la Verge de Montserrat. El nom de la Ferreria o del Ferrer, com també se’l denominava antigament, 

deuria ser relacionat amb la ferreria que hi havia al carrer.

Ferrer i Guàrdia, el carrer d’en

Es digué així al carrer de Sant Roc durant la Segona República.

Ferrer Jan, cal

Al carrer de la Muralla, entre la part de darrere de cal Xec i ca Mestres. El 1925 s’hi va instal·lar 

el també ferrer Francesc Gomis Guasch, de Mont-roig.

Ferrerot, ca

Situada a la carretera de Valls, entre cal Pau de Bernadet i ca la Maria de Pira. Fins als anys 60 del 

segle XX hi hagué una cisterna veïnal a la seva façana. Els descendents de la casa ara viuen al carrer 

de Barcelona, cantonada amb el carrer del Gebellí. Amb ells també s’ha traslladat el renom de la casa. 

Ferriol

Cognom que només trobem recollit en el fogatge de 1553, on apareix en la forma masculina i 

femenina.

“Joan Ferriol jurat del loch de Vilalonga; (...) la viuda Ferriola”. Iglésies, 1553.

Figo, cal

Era al carrer de Sant Roc, tocant a la Cooperativa. El renom li ha quedat a Teresa del Figo (Teresa 

Roig Roig).
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Figuera

Tan sols el trobem documentat a finals del segle XV.

“Ítem los pobills den Figuera”. Iglésies, 1496.

Figuera, la

Es deia a una caseta que hi havia a l’era de Reig. Ara hi ha part de les cases que donen a la 

Rambla del Roser, en el tram entre el carrer de Sant Roc i la plaça de la Pau.

Figueras

Llinatge que arriba a Vilallonga a principis del segle XX; eren mitgers de la Montoliva. Encara 

perdura.

Figueres, les

Parada de la Montoliva, toca al caminal que va del mas a la carretera de la Selva.

Figuerola

El trobem documentat per primera vegada a finals del segle XV. Després va apareixent esporàdi-

cament i encara existeix. 

Abdon Figuerola Mestres, per a tothom el Sr. Figuerola; fou mestre de nois entre 1943 i 1961. Vivia 

a les Venàncies.

“Ítem en Martí Figuerola”. Iglésies, 1496.

“Grabiel Figarola”. Iglésies, 1553.

Figuet, el

Era el renom que es va donar a Josep Roig Fortuny, que havia nascut a cal Figo, per a diferenciar-

lo d’altres homes amb el mateix nom i cognoms que hi havia al poble. Actualment es diu al seu fill 

Josep Roig Roig. 

Trobem documentat aquest renom a mitjan segle XIX per a identificar un tal Josep Vallès. No hem 

sabut trobar el vincle que uneix els dos llinatges amb el mateix renom.

“Vda. De Joseph Vallés figuet”. Riqueza ..., 1846, pàg. 16 (AHV).

Flora del Portal, la

Es deia a Florentina Reig Martí que es va casar amb el Pep de la Castellana (Josep Alberich 

Basora).

Florèncio, ca

Era al carrer de Reus, entre cal Garxet i cal Manquet del Frigolí. Posteriorment també fou a la 

plaça de l’Església, entre cal Bessó i ca l’Abdon del Sabater. El renom ve perquè hi vivia Florèncio 

Guillemat Ciurana, que era guarda municipal el 5 de juny de 1876.

“... ha dicho ser y llamarse Florencio Guillemat Ciurana, guarda de campo de este municipio ...”. 

Judici de Faltes, 5-6-1876 (AMV).
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Flores

Llinatge que arriba a Vilallonga procedent de Mojácar, província d’Almeria, l’any 1940. Es conso-

lida al poble.

Fluixet, ca

Al carrer del Dr. Fleming, entre ca les Queraltes i cal Serra. En aquesta casa s’hi instal·là l’any 1878 

un col·legi religiós, regentat per tres monges de la Companyia de Santa Teresa, fundada per Enric 

d’Ossó l’any 1876 a Tarragona. El col·legi de Vilallonga fou el primer de la congregació. 

“Viuda de Joseph Mateu fluixet”. Riqueza ..., 1846, pàg. 45 (AHV).

“En octubre de est any se ha instalat lo Colegi de Sta. Teresa de Jesús en la casa de Joseph Mateu 

(a) Fluixet”. Memòria ..., 1878, pàg. 12 (APV).

Folch

Cognom que apareix documentat ja a finals del segle XV. És dels pocs llinatges que han tingut 

una trajectòria continuada durant els darrers cinc-cents anys. Figura en tots els cadastres, padrons 

i documents que hem consultat fins a l’època contemporània, en què encara és viu a la població. 

 “Item Joan Folc; Ítem en Gabriel Folc”. Iglésies, 1496, pàg. 123.

“Agostí Folch; Antoni Folch; Joan Folch perayre”. Iglésies, 1553, pàg. 249.

Fonoll

El trobem per primer cop en el fogatge de 1496, després desapareix i torna aparèixer al segle XX.

“Ítem Joan Fonoll”. Iglésies, 1496, pàg. 123.

Fonso, cal

Es troba al carrer de Santa Llúcia, fent xamfrà amb el Pedregal. Després se’n va dir ca l’Adolfo.

Font

Cognom que només hem trobat en la llista dels Miquelets de 1795. 

“Pablo Font, 18 anys, soltero, pagès”. Miquelets, 1795 (AHT).

Font, el terme de la

Nom que rep ara l’antic terme de la Font de l’Astor. El nom es deu a la gran quantitat d’aigua 

que hi havia al subsòl. Segons diuen, brollava per si sola. Actualment pel nord limita amb el paratge 

anomenat el Carxol, per l’est sobrepassa el camí ral de Reus a Valls i arriba fins a la Riera, pel sud 

amb la riera de la Selva i per l’oest amb el terme de la Selva.

“224. Torrens José. 1 Posesión nombrada Terme de la Font ...”. Amillarament, 1861 (AMV).

Font de l’Astor, el terme de la

Antic territori que depenia administrativament de Vilallonga, malgrat que, segons el fogatge de 

1496, no hi vivia ningú. El terreny que ocupava tenia una forma quasi triangular que, segons el 

topògraf de la família Baldrich del Morell, al segle XVII posseïa les següents característiques: Lo 

terme de la Font del Astor té de llarch 2/3 parts de un quart y de ample 1/3ª part; té dos entrades. 
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Confronta a Llevant ab lo terme de Vilallonga; a Mitgdie ab lo terme de la Montoliva y part ab lo 

terme de la Selva; a Ponent ab dit terme de la Selva, y a Tremuntana part ab lo terme del Cogoll 

Roitg, part ab lo terme de Vilallonga, y part ab lo terme o quadra del Mas de l’Obra. Era travessat 

de sud a nord pel camí ral que anava de Reus a Valls, i pel sud tocava a la riera de la Selva. 

Actualment s’anomena terme de la Font.

“Al loc de la Font del Stor dix no star-hi nengú, és ver, hi trobà hun home qui tenia les terres de 

dic loc arrendades: lo qual li dix tenia casa e foc en Vilallonga”. Fogatge 1496, pàg. 98.

“Pieza de tierra ... sita en la vila de Vilallonga y partida llamada Font del Astor ...”. 12-10-1870, 

Registre, llibre 1, finca 26, pàg. 150 (RPV).

Font de l’Astor, la mina de la

Ningú coneix la seva situació. Deuria ser al terme de la Font.

 “Pieza de tierra ... dotada con cinco dias de agua cada semana para su riego de la mina deno-

minada Font del Astor, sita en la vila de Vilallonga y partida llamada Font del Astor ... y entrose a 

la propia finca por el camino llamado del término de la Font”. 12-10-1870, Registre, llibre 1, finca 

26, pàg. 150 (RPV).

Fonts

Llinatge molt important durant els segle XVIII i XIX, però durant segle XX va desapareixent. 

Actualment el duen dues dones. Dins del mateix llinatge apareix en alguns documents amb “t” i 

en altres sense.

“... Josephus Fons ...”. 13-10-1748, Albinyana, s.t. 442, pàg. 232 (AHT).

“57. Fonts Ambrosio ...”. Amillarament, 1861 (AMV).

Fonts, la partida de les

Desconeixem on es troba.

“Pieza de tierra ... y partida llamada de las Fonts ...”. 8-7-1870, Registre, llibre 1, pàg. 102, finca 

19 (RPV).

Forasté

Segons consta en el padró d’habitants de 1875, Josep M. Forasté Prieto, de Constantí, era mestre 

d’escola a Vilallonga des del 1874.

“José M. Forasté Sanahuja, fecha de nacimiento: 3-septiembre-1847; Naturaleza: Constantí; esta-

do: soltero; profesión: Maestro 1ª enseñanza ...”. Padró d’habitants, 1875 (AMV).

Forn, el carrer del

Era el nom amb què es coneixia l’actual carrer de Sant Martí durant el segle XVIII. En aquella 

època el carrer no tenia sortida al carrer de la Muralla.

“Casa de Rafel Navès situada en dita vila en lo carrer antigament dit del Forn”.  

8-11-1751, Albinyana, s.t. 507, pàg. 49 (AHT).
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Forna, la

Finca rústica situada a la partida del Cap de Terme. 

“... por haber entrado a las 17,30 horas del dia 13 del corriente con 70 cabezas de lanar en la finca 

de este término, conocida por la “Forna”, partida Cap del Terme.” 21-10-1942, Actes Municipals 

(AMV).

Forn Cooperatiu, el

Entitat creada el 1918 sota la tutela del partit d’esquerres de Vilallonga, per a gestionar un forn de 

pa cooperatiu. El president fou Josep Mestres i Miquel i el secretari Josep Mateu Montserrat. El 2 de 

setembre de 1918 compraren un terreny que formava part de l’hort de Ca Reig, per a construir-hi un 

edifici destinat a ser un forn de pa. Llavors era al final del poble, ara és al carrer de Reus, al costat 

de cal Madrino, L’arquitecte fou Cèsar Martinell. El 1929 vengueren el forn de pa al pastisser Emili 

Solé Boyó. Continuà funcionant com a tal fins als anys 60. 

Forn de Pa, el

En l’inventari publicat en el BOPT, núm. 25, de l’any 1842 en el qual figuraven els béns immobles 

del clero secular, s’hi incloïa el Forn de Pa, situat al carrer Major, núm. 11. Fou comissada el 1855 i 

venuda a Maria Antonia Arandes Cortadellas, viuda de Joan Francesc Albiñana, per 1 225 escuts, el 

21-3-1869. (Notari Pau Anton Miracle de Baldrich (1859-1878), sig. 8317, escriptura 110).

Forner, cal

A la carretera de Valls, al costat de ca Ferrerot. Hi visqué la Maria de Pira (Maria Bonastre Ma-

durell).

Forn Nou, el

Nom popular amb què es coneixia el Forn Cooperatiu.

Forns

Cognom que només el trobem documentat en el padró d’habitants de 1875, originari del Morell.

“José Forns Martí, fecha de nacimiento: 14-Noviembre-1857, naturaleza: Morell; estado: soltero ...”. 

Padró d’habitants, 1875 (AMV).

Forn Vell, el carrer del

Va ser el nom amb què es coneixia l’actual carrer de Sant Martí durant els segles XVIII i XIX.

 “... y de part davant ab dit carrer de Forn Vell ahon trau porta principal ...”. 19-10-1756,  

Albinyana, s.t. 450, pàg. 333 (AHT).

“... per davant és a tremontana part ab lo dit carrer Forn Vell ahon trau porta ...”. 11-4-1760,  

Albinyana, s.t. 455, pàg. 158 (AHT).

Fort

Cognom tan sols localitzat en el fogatge del segle XVI. 

“Joan Fort, Gabriel Fort”. Iglésies, 1553.
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Fortuny

El primer Fortuny que trobem documentat apareix en el fogatge de 1553. El seu llinatge s’ha man-

tingut fins a avui amb moltes possibilitats de continuar subsistint; és un dels que té més presència 

al poble.

Fòtil, cal

L’única casa del carrer de l’Esperança. Als homes de la casa se’ls deia “... del Fòtil”, el darrer és 

Isidre del Fòtil, que correspon a Isidre Calull Trenchs. Quan va nèixer Maria Calull Trenchs el 1911, 

mare de Joan de la Madrina, la seva mare va fer de dida a un fill d’una artista francesa. Aquest nen 

es deia Luis Tugores i va viure amb la dida fins els 18 anys. Se’n va anar gairebé sense dir adéu. 

Francesc, el mas de

Situat a la partida del Carreró, tocant al camí del mateix nom. Aproximadament a 1 km del poble. El 

1943 era propietat de Patrocini Cassà Guillemat. No era habitat però podia allotjar 4 persones. Extret 

d’un document de l’ajuntament sobre la defensa passiva de Tarragona de 10-8-1943.

Francesc Macià, el carrer de

Amb l’adveniment de la República l’any 1931 es canviaren els noms de gairebé tots els carrers. 

El de Tarragona, antic camí de Tarragona a Valls i actualment anomenat carretera de Valls, passà a 

denominar-se de Francesc Macià. En acabar la Guerra Civil li posaren de Ricardo Vallvé. Actualment 

té el nom de Francesc Macià un carrer de nova construcció situat al capdamunt de poble, que uneix 

el carrer del Dr. Pere Virgili amb la carretera de la Selva.

Frigola

Cognom amb molt poca incidència al poble. Vicenç Frigola Gómez, oriünd de Maella, al Matarran-

ya, arribà a Vilallonga als anys 40 del segle XX per treballar i viure al mas de Reig. El cognom ja 

no perdura al poble.

Frigolí, cal

Es trobava a la plaça de l’Església, al costat de ca la Sibeca, fent xamfrà amb el carrer de la Verge 

de Montserrat. Ara és ca Teodoro.

Fuentes

Els Fuentes arriben a Vilallonga als anys cinquanta del segle XX, procedent de Mira, província de 

Conca. Encara perdura.

Fuguet

El cognom Fuguet arriba a Vilallonga als anys quaranta del segle XX, quan Lluís Fuguet Masdeu, 

de la Selva del Camp, es casà amb Balbina Alberich Basora, germana del Pep de la Castellana; 

s’instal·laren al carrer de Reus, entre ca Benet i ca l’Estanquer. Encara perdura, però amb tendència 

a desaparèixer.
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Fumet, ca

Amb aquest nom es coneixia la casa que té entrada pel carrer Major i per la carretera de Valls, 

situada entre ca la Rita, cal Draperó i la fusteria de Massoni. Al segle XIX duia aquest renom Josep 

Salvat Vallvè, que han mantingut els seus descendents, malgrat haver-se traslladat de domicili.

“... si bien confesaba que llevaba en la mano una aguja de alpargatero, con la que por varias veces 

trató de dañar a José Salvat y Vallvé (a) Fumet y ...”. Judici de Faltes, 10-9-1879 (AMV).

Gabrieló

Renom de José Llagostera en l’amillarament de 1861. 

“109. Llagostera (a) Gabrieló José”. Amillarament, 1861 (AMV).

Galà

Durant la segona meitat del segle XIX i la primera del XX s’utilitza per a identificar un dels molts 

llinatges que portaven de cognom Mateu. Podria ser que en un cert moment visquessin al carrer de 

Reus, entre cal Marino i cal Pep del Cafè, ja que quedà com a renom de la casa.

“127. Mateu (a) Galà Francisco”. Amillarament, 1861 (AMV).

“... mando llamar audiencia a ... y Francisco Matheu y Masoni (a) Gala ...”. Judici de Faltes, 6-12-

1866 (AMV).

“... que solo presenció como ... desde la finca de José Matheu Masoni (a) Galá se dirigía hacia la 

parte del camino de Alcover de que forma parte la Riera”. Judici de Faltes, 18-8-1881 (AMV).

“... proferir sentencia al D. Juan Gurí Mateu (a) Galá”. Judici de Faltes, 4-3-1921 (AMV).

Galí, el mas de

Mas situat a la partida dels Majols, propietat de Juan Gurí Mateu el 1930.

“... quatro sacos de avellanas de las recogidas en la pieza de tierra de propiedad, en aquella fecha 

del convenio, de dicho D. Juan Gurí Mateu, sita en este término municipal y partida “Majols”, llama-

da “Mas de Galí” ... ”. Judici de Faltes, 6-10-1930 (AMV).

Gallineta, ca la

És al carrer de la Verge del Pilar, és la darrera casa tocant als antics rentadors. 

Ganxet

Dit a Josep Riera en un document de lloguer de la taverna, la fleca, revenderia i hostal el 1747. 

“Arrendamus vobis Josephi Riera nominato Ganxet vermiculario (criador de cucs de seda) ...”. 4-3-

1747, Albinyana, s.t. 441, pàg. 27 (AHT).

“Me especta per compra me féu a Joseph Riera dit Ganxet pagès de dita vila ...”. 1-9-1776, Albin-

yana, s.t. 505, capbreu, pàg. 267v (AHT).

Garcia

Els Garcia arriben a Vilallonga l’any 1960, essent oriünds de Huércal-Overa, província d’Almeria, 

i encara n’hi ha al poble.
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Garnatxa, la

Bocí de terra del terme del Mas de l’Obra. Segurament que estigué plantada de vinya amb ceps de 

la varietat garnatxa. El fet de haver-hi plantada aquesta varietat era suficient per a donar nom a una 

heretat o una bassa. La trobem escrita “granatxa”. 

“... viña llamada la Granacha en el término del Mas de la Obra”. 15-1-1750, Hipoteques, s.t. 34, 

pàg. 70 (AHT).

“... terras etiam de vinea plantata ... vulgo numcupatam la Granatxa ... sitam in termino del mas de 

la obra et in partita dicta la Quadra del Mas de Obra. Terminatur ... versus occidentem quodem aque-

ducto nominato lo Rech de Vilallonga, et versus cirtium mediante reco por lo qual prench la aigua 

per anar a la bassa dicta de la Granatxa et a meridie cum terris Josep Torrents vocati Llurigo aquesta 

mansi de Llorigo sitis in termino de la font de Lastor ...”. 15-1-1750, Albinyana, s.t. 444, pàg. 3v.

Garreta, ca

Situada al carrer Nou, entre ca la Gertrudis del Mero i ca la Marieta de Vinyes. 

“... y Antonio Gual Fortuny (a) Garreta ...”. Judici de Faltes, 17-8-1877 (AMV).

Garrié

Cognom que solament el trobem en el padró d’habitants de 1875. Era jornaler de la Montoliva i 

oriünd d’Alguaire, al Segrià.

Garriga

Aquest llinatge surt per primera vegada en el padró d’habitants de 1875, procedent del Morell.  

Actualment perdura, però no és gaire segur que sigui de la mateixa ascendència que el del segle XIX. 

Garroferal, el

Heretat propietat d’Antonio Roig el 1944. Era situada entre el camí de la Granja i la Riera, des de 

sota el pont fins al Roure, a prop del camí dels Hospitals.

També se’n diu una parada de la Montoliva. 

“... se hallaba apacentando un rebaño de su propiedad compuesto de 50 cabezas aproximadamente 

entre lanar y cabrío en finca conocida por “Garrufaral” propiedad del vecino Antonio Roig ...”. Acta 

Ajuntament, 4-8-1944 (AMV).

Gassol

Els Gassol s’estableixen a principis del segle XIX. Gairebé desapareix a mitjan segle XX, però ara 

han tornat a establir-s’hi. Utilitzen la grafia castellanitzada Gasot.

Gasparó o Gasparona, ca 

Situada al carrer del Dr. Pere Virgili, entre cal Tossut i ca l’Olegari. Després fou ca la Coloma. Als 

propietaris se’ls deia de renom Gasparó.

“Josep Gual Gasparó”. Riqueza ..., 1846, pàg. 45 (AHV).

“88. Gual (a) Gasparó José”. Amillarament, 1861 (AMV).
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Gatell

Cognom que apareix documentat de forma continuada des del segle XVIII fins al segle XX. 

Gairebé ha desaparegut.

“... Carlos Gatell de aquesta villa de Vilallonga ...”. 10-11-1748, Albinyana, s.t. 442, pàg. 243 

(AHT).

Gaya

Llinatge que trobem en tot el segle XX. Arriba a Vilallonga en el primer decenni provenint del 

Morell. No ha arrelat.

Gebellí, el camí del

És el tram dins del terme de Vilallonga de l’antic camí Vell de Reus, que ajuntava Vilallonga 

amb la capital del Baix Camp. Actualment es troba tallat per la carretera que va de Reus al Morell. 

També se l’anomenava camí del Mas Calbó, de Sant Ramon i camí Vell de Reus.

“... viña de un jornal sita en el término de Vilallonga y partida del Gebellí ... linda a oriente con 

el camino de dicha villa al Manso de Calvó ...”. 30-11-1744, Hipoteques, s.t. 13, pàg. 82 (AHT).

“... tierra hierma ... sita en el termino de Vilallonga y partida dels Majols ... linda de oriente con 

el camino Real de las Masías de San Ramón ...”. 14-11-1750, Hipoteques, s.t. 16, pàg. 315v (AHT).

Gebellí, la partida del

Part del terme municipal de Vilallonga que es troba al sud de les parets del poble, a la banda est 

del camí del Gebellí. Arriba fins al barranc del Gemegó. 

“Sitam in termini de villa de Vilallonga, etiam partita dicta del Gebellí (...) et terminatur (...) ab 

occidente cum itinere del Mas de Calbó et a cirtio cum torrente dicto den Gemagó”. 18-3-1748, 

Albinyana, s.t. 442, pàg. 64 (AHT).

“Pieza de tierra viña ... partida de Javellí ...”. 31-1-1870, Registre, llibre 1, finca 5, pàg. 27 (RPV).

“Pieza de tierra (...) y partida llamada de Gebellí (...) y lindante (...), a poniente con el camino de 

Mascalbó ...”. 21-8-1871, Registre, llibre 2, finca 70, pàg. 128 (RPV).

Gemegó, el barranc del

Neix com a rasa a la Montoliva, segueix pel terme de Vilallonga fent de límit entre les partides 

del Gebellí i la dels Majols i desemboca a la riera de Vilallonga dins el terme del Morell. 

“.. sitam in termino villa de Vilallonga, et in partita del Gebellí ... et terminatur (...) et a cirtio cum 

torrente dicto del Gemagó ...”.18-3-1748, Albinyana, s.t. 442, pàg. 64.

Gené

El cognom Gené s’estableix a Vilallonga a principis del segle XX, amb l’arribada al poble de 

Valentí Gené Farrerons, natural de Masllorenç. És un llinatge consolidat.

Gener

Llinatge que només trobem en el padró d’habitants de 1875.
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Generalísimo Franco, la plaça del

A partir de 1939 i fins el 1979 s’anomenà així la plaça de l’Església.

General Mola, el carrer del

Per honorar els generals que tingueren una rellevança especial durant la Guerra Civil, l’ajuntament 

en posà noms a diversos carrers. El del general Mola el van posar al carrer Nou. Hi fou des del 1939 

fins el 1979.

General Sanjurjo, el carrer del

Nom que rebé l’actual carrer del Dr. Fleming de 1939 a 1979.

Gibert

Malgrat que cap llinatge amb aquest cognom no hagi arrelat a Vilallonga, sí que ha estat vincu-

lat a famílies importants de la vila. A finals del segle XVIII o principis del XIX, Magdalena Guiot 

Hivern, hereva dels Guiot del carrer del Dr. Fleming, es casà amb Josep Gibert Sanjenís, propietari 

de la Selva del Camp. Fixaren la residència en aquesta vila del Baix Camp. Tres filles del matrimoni 

Gibert-Guiot es casaren a Vilallonga. La Rita amb Gabriel Bella Saumell de ca Miquelet; la Josepa 

amb Jaume Serra Carnicé de cal Sol; i la Francesca amb Ramon Mollerat Moreig, oriünd de Santa 

Coloma de Queralt que s’establí a Vilallonga. El matrimoni Mollerat-Gibert no tingué descendència, 

essent l’hereu el seu nebot en Josep Serra Gibert. Aquest heretà la major part de les propietats dels 

Guiot, entre les quals la casa i hort de l’actual cal Serra, del carrer del Dr. Fleming.

“... Josep Gibert y Magdalena Guiot cònjuges de dita vila de la Selva (...) Com hereva universal que 

és dita Magdalena Guiot de Josep Guiot, pagès que fou de dita vila de Vilallonga, son pare, segons 

son testament ...”. 22-8-1823, Llombart, s.t. Selva 128, pàg. 100v (AHT).

Gili

Cognom que apareix en el fogatge de 1496. És absent en tota la documentació estudiada, però 

apareix de nou en el cens de 1965. 

“Ítem en Joan Gili ferrer”. Iglésies 1496.

Giné

L’any 1960 arriba a Vilallonga amb la família el qui seria secretari de l’ajuntament durant quasi 

trenta anys, en Ramon Giné Farré, oriünd de Sarral, i s’estableix a Vilallonga. El cognom encara 

perdura.

Giró

Llinatge que trobem tardanament a finals de segle XIX; eren oriünds de Prenafeta. No es va con-

solidar.

“Pablo Giró Fortuny, mayor de edad, casado, proprietario, vecino de esta villa, empadronado en la 

calle de Navés nº 13”. Judici de Faltes, 16-9-1906 (AMV).
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Girona

Els Girona procedeixen de la Selva del Camp. Arriben a Vilallonga a la segona meitat del segle XIX 

i encara que s’estableixen el poble, el llinatge no arrelà. Ara el porta una dona.

Girons, ca

Carrer de Sant Josep, al costat de cal Carter Sr. Ramon. El nom li ve perquè hi visqué la família 

que portava de cognom Giró. En la inscripció d’un dels fills, en lloc de posar Giró al lloc del cognom 

del pare hi posen Girons.

“... compareció Pablo Girons Fortuny natural de Plenafeta ...”. Registre Civil, 10-11-1895, llibre 

naixements, pàg. 57 (AMV).

Gitanos, cals

Sens dubte que aquest renom s’ha anat donant a les cases on habitaven gitanos. Per això tenim 

localitzats dos habitatges amb aquesta identificació, un al carrer Nou, entre ca Senén i ca Pepito del 

Guarda, on vivien Tit, Tot, Patatet, Noc, Magranet, Joanos, Titera i Marcel·lino; i l’altre a la carretera 

de Valls, al costat del Rentador, darrere ca l’Isidre de la Gallineta.

Glòria, la mina de la

Comença al terme de Vilallonga, a la partida dels Majols. Té la boca a prop de la mobila del Morell, 

rega les terres del terme del Morell. Encara raja.

Glorieta, el riu de

Afluent del Francolí per la dreta; neix a les muntanyes de Prades, dins el terme de Mont-ral (Alt 

Camp), travessa el terme d’Alcover, fa límit entre els termes de Vilallonga i del Rourell i desguassa 

al del Morell, tocant a la Granja dels Frares. Popularment se’l coneix com al Riuet. També s’ha trobat 

documentat com a riu d’Alcover.

Gómez

Els primers Gómez arriben a Vilallonga el 1965. És un dels cognoms que trobem amb més fre-

qüència.

Gomis

A l’últim terç del segle XIX apareixen els primers Gomis a Vilallonga. Procedien d’Alcover. Ac-

tualment encara n’hi ha.

Gorrot, ca

Els Gorrot tenien de cognom Guiot. Tenien la casa al carrer de Sant Martí, entre ca Carles i cal 

Pep de Fermí.

“... en providencia del día de hoy ha dispuesto se cite a (...) y la de Carme de Gorrot para que ...”. 

Judici de Faltes, 11-8-1887 (AMV).
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Gorrot, el mas de

Situat a les Sorts, a 1 km del poble, propietat de Martí Guiot Senan, habitat per 3 persones. Extret 

d’un document de l’ajuntament sobre la defensa activa de Tarragona del 10 d’agost de 1943.

Gotzet, ca

Situada al carrer de Sant Roc, entre ca Busquets i cal Pau de Llagost. Ara forma part de l’edifici 

de ca Busquets. Hi vivien els padrins per part de mare de Josefina i Angelina Llagostera Companys, 

que eren Josep Companys Fortuny i Beatriu Masias Domingo.

Granados

Cognom que trobem per primer cop en el padró d’habitants de 1965. Ara només el porta una dona.

Granell

En la llista dels Miquelets de 1795 localitzem deu individus de més de setze anys amb aquest 

cognom, fet que indica la seva importància durant el segle XVIII; una incidència que es manté durant 

tot el segle XIX, però que minva dràsticament en el XX i arriba gairebé a desaparèixer.

“Nos Josephus Granell bajulo ...”. 9-4-1750, Albinyana, s.t. 444, pàg. 58 (AHT).

Granell, ca

Al carrer de la Torreta, al costat de cal Bombo i ca Baganito.

Granell, la bassa de

Bassa que s’omplia amb l’aigua de la mina de Granell, situada a la partida del Carxol.

“... llegó hasta la balsa del mas del Obra llamada de Carles per ver si en ella saltaba el agua de la 

balsa de Granell ...”. Judici de Faltes, 17-8-1877 (AMV).

Granell, la mina de

Naixia a les terres de Granell, a la partida del Carxol, a prop del camí ral de Reus a Valls. Era molt 

curta. Ara ja no baixa.

“Pieza de tierra (...) que percibe el agua para su riego, desde (...), de las minas llamadas de Granell y Carchol, 

(...) situada en Vilallonga y partida denominada Carchol, (...) lindante (...), al sur con las de José Reig conocido 

por Campanario, (...) tenido sus entradas y salidas por el camino llamado de Bruguet ...”. Judici de Faltes,  

17-8-1877 (AMV).

Granello

Al segle XVIII es deia a Josep Granell. Actualment amb aquest renom es coneix Josep Albert Ricort

“... que afronta (...) a mitg die ab Joseph Granell dit Granello, pagès de la present vila ...”. 6-10-1792, 

Albinyana, s.t. 485, pàg. 155 (AHT).

“Josep Granell dit Granello, edad 33 anys, casado, labrador”. Miquelets, 1795 (AHT).

Granello, ca

Al carrer dels Hospitals. També se’n diu ca l’Albert. Abans era ca Juanito del Madrino.
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Granja, el camí de la

Va de Vilallonga a la Granja dels Frares o de Santes Creus. Comença a la punta més al nord del 

pont de la carretera que traspassa la riera de Vilallonga i arriba fins al camí ral que va de Tarragona 

a Montblanc. 

“... tierra llamada lo Tarré que lindaba al medio día con la Ribera de la Selva y al poniente y cierzo 

con dicho camino de la Granja”. 13-10-1715, Hipoteques, s.t. 47, pàg. 22v (AHT).

Granja, el pou de la

És al terme de la Granja dels Frares, a prop de la confluència del riu Glorieta i el Francolí. Rega terres 

del terme de Vilallonga i del Morell. Es construí a finals dels anys 60 del segle XX. El pou té uns dotze 

metres de profunditat, els primers sis metres són com una sala de bombament d’entre 5 i 6 metres de 

diàmetre, la resta es pot considerar com la part de captació d’aigua que té un diàmetre de dos metres i 

mig. Aquest pou comunica mitjançant dues mines amb dos pous antics que li aporten l’aigua que capten. 

Per a regar les terres del centenar de socis que són propietaris del pou, es construïren, a més de 

dos quilòmetres de distància, dues grans basses de plàstic, la del Cementiri i la de la Carretera de 

la Selva, que constitueixen dos gran dipòsits per a emmagatzemar l’aigua per a regar durant l’estiu. 

Per a portar l’aigua a les basses i d’allí distribuir-la per les cent hectàrees que es reguen, s’hagueren 

de fer uns 10 km de canonades, repartides en cinc ramals. Es reguen terres dels Colls, dels Àubens 

arribant al barranc del Gemegó, i de la part est del terme fins a pràcticament tocar les tanques de la 

refineria, en el terme del Morell. Unes potents bombes bonben l’aigua fins a les basses.

Granja, la partida de la

El document que fa referència a aquesta peça de terra la situa a la zona de davant el cementiri, 

limitada pel camí del Rourell i la carretera de Valls.

“... pesa de terra del término de Vilallonga y partida de la Granja que lindaba ... al medio día dicha 

Riera, al poniente con el camino del Raurell y al cierzo con el camino de la Virgen del Rosario”. 

9-7-1733, Hipoteques, s.t. 47, pàg. 23 (AHT).

Grau

Cognom que només trobem en documents del segle XVIII. 

“Vendo vobis Gregorio Grau aquesta ejusdem villa de Vilallonga ...”. 19-3-1750, Albinyana, s.t. 

444, pàg. 46 (AHT).

“Feliu Grau, edad 24 años, estado casado, oficio labrador”. Miquelets, 1795 (AHT).

Grau

Renom que localitzem al segle XVIII, i que es manté fins al segle XX. El darrer fou Martí de Grau 

tal com es coneixia Martí Roig Queralt (1902-1981). 

“... Joanne Roig dicto Grau ...”. 16-11-1750, Albinyana, s.t. 444, pàg. 160 (AHT).

Grauet, ca

Fa xamfrà entre el carrer de Sant Roc i el de la Muralla. Diminutiu de Grau. S’anomena Grauet a 

Josep Ollé Roig, fill de Rosa Roig Queralt, germana de Martí de Grau.
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Gravat del Drapaire, el

Vivia a la primera casa a l’esquerra del carrer de la Torreta. Se li deia a Francesc Prat Cases. Feia 

de sereno quan va explotar la fàbrica d’alcohol de Josep Mestres i Miquel, el 21 de novembre de 

1922.

Griseldo

A mitjan segle XIX se’n deia Pau Granell Masoni, que vivia a la casa que fa cantonada entre la 

carretera de Valls i el carrer dels Hospitals. Una descendent es casà amb un de ca Aguiló (Joan Reig 

Busquets), d’aquí que en algun moment també tinguessin el renom d’Aguiló. 

“Pau Granell Griseldo”. Riqueza ..., 1846, pàg. 59 (AHV).

Griseldo, l’hort de

Situat al carrer dels Hospitals, abans de l’hort de ca l’Albinyana. Ara és ocupat en part per ca 

Griseldo.

Guadalupe, ca la

Era al carrer Major, fent xamfrà amb el carrer del Trull. Ara és ca Reig. 

Gual

La documentació estudiada ens informa que aquest cognom apareix per primer cop a finals del 

segle XVIII. Té molta incidència en el segle XIX; en el padró d’habitants de 1875 trobem nou homes 

que el tenen. Ara ha desaparegut com a primer cognom.

“Gaspar Gual, edad 28 años, estado casado, oficio labrador. Josep Gual, edad 31 años, soltero, 

labrador.”. Miquelets, 1795 (AHT).

Guerxet, cal

Entre 1940 i 1950, el Guerxet era tractant de vi i brisa. Vivia al carrer de Reus, entre cal Pep del 

Cafè i ca Florèncio.

Guillemat

Cognom que trobem en set individus en la llista dels Miquelets de 1795. Encara perdura.

“Josef Guillemat, edat 16 años, estado soltero, oficio labrador”. Miquelets, 1795 (AHT)

Guimerà, ca

Hi vivia una família que es deia Guimerà de cognom. Oriünds de Barcelona, varen arribar al poble 

procendents del Morell el 1930. El pare era pintor de parets, però també li agradava pintar quadres 

que regalava als amics i veïns del poble. Després de la Guerra Civil va decorar la paret del fons del 

presbiteri de l’ermita. La casa era al carrer de la Verge del Pilar, al costat de cal Pòtol.

Guinovart

Tan sols el trobem en la llista dels Miquelets.

“Jayme Guinovart, 56 anys, casado, labrador”. Miquelets. 1795 (AHT).
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Guiot

La documentació dels segles XVIII i XIX ens indica clarament que fou un llinatge molt important i in-

fluent en aquesta època. En algunes ocasions apareixen com a membres de l’ajuntament. Encara perdura.

 “... Josephus Guiot ...”. 1-1-1749, Albinyana, s.t. 443, pàg. 1 (AHT).

Guiot, el carrer de

Fins ben entrat el segle XIX els carrers no tenien un nom oficial. Fins aleshores se’ls anomenava 

segons el criteri de cadascú. La documentació ens demostra que en uns mateixos anys a un carrer 

se li pot dir de diverses maneres: el del cognom o renom d’una família que hi viu, el d’una indústria 

que hi és instal·lada, etc. Al carrer de Guiot, que era l’actual del Dr. Fleming, se l’anomenava així 

perquè durant molts anys hi va viure una família que portava de cognom Guiot.

“... Que terminator ex uno lattere cum ... et a parte ante cum dicto vico de Guiot ubi trahit dictum 

portale ...”. 20-2-1747, Albinyana, s.t. 441, pàg. 21 (AHT).

“... casa situada dins dita vila en lo carrer dit de Guiot y antigament de la Sabone ria ...”. 1-9-1776, 

Albinyana, s.t. 505, capbreu, pàg. 267v (AHT).

Guiotet

Diminutiu de Guiot. Renom que actualment es dóna a un dels llinatges Roig, però en el segle XIX 

també el tenien uns Vallès. Ca Guiotet es troba al carrer de Sant Roc, al costat de cal Cel.

“Joseph Reitj Guiotet”. Riqueza ..., 1846, pàg. 20 (AHV).

“122. Roig (a) Guiotet José”. Amillarament, 1861.

“Pieza de tierra ... y partida llamada dels Majols ... teniendo ocho horas de aguas semanales, a 

saber, seis de la mina llamada de la Esperanza y dos de la de San Isidro ... y lindante la tal finca a 

oriente con tierra de José Vallés, alias Guiotet ... a poniente con el camino de Reus a Vilallonga ...”. 

14-7-1870. Registre, llibre 1, finca 20, pàg. 107.

Guiotet, l’era de

Era una de les eres de batre que hi havia a prop del poble. Ocupava part de l’actual carrer de 

Ramón y Cajal i les cases d’aquest carrer que donen a la carretera. Antigament s’hi beneïa el terme 

el 3 de maig, festa de la Santa Creu.

Guiotet, l’hort de

Localitzat a les parets del poble, a la vora de l’antiga muralla. Actualment tot és edificat. Anava 

des del carrer de Sant Martí, tocant a ca Virgili, fins a ca l’Antonet de Queralt. 

Gurí

Apareix com a llinatge per primera vegada en el padró d’habitants de 1875. Malgrat que hi ha 

quatre homes que el porten, desapareix com a primer cognom a principis del segle XX.

Hereu de la Ferrera, l’

Renom dit a Josep Queralt Banús a finals de segle XIX. 

“... lesiones contra José Queralt y Banús (a) Hereu de la Farrera ...”. Judici de Faltes, 22-5-1880 (AHT).
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Homdedeu

Els Homdedeu formaven part d’un llinatge noble originari de Riudecanyes. A Vilallonga s’hi es-

tablí Joan d’Homdedeu i Toda el 1737. Vivien al Mas de l’Obra, que aplegava l’edifici del mas, un 

corral de bestiar, una era enrajolada, una pallissa i terra de conreu, erma, bosc i vinya. 

“Yo domunus Joannes de Homdedeu in villa de Vilallonga campi (...) et firmate per domun 

Onofrium de Homdedeu in villa de Riudecanyes (...) in hereditate et bonis quo fuerum domini Lu-

dovici de Homdedeu que patris mei (...) et doman Theresiam de Homdedeu et Fontanilles uxorem 

meam ...”. 29-10-1748. Albinyana, s.t. 442, pàg. 229 (AHT).

“Dn. Juan de Homdedeu vecino de Vilallonga vendió ...”. 15-1-1750, Hipoteques, s.t. 10, pàg. 

70 (AHT).

Hort, l’

Partides petites que s’anomenen en diverses ocasions en l’amillarament de 1861.

“24. Carbonell Isidro. Otra posesión nombrada Huerto. 31. Casa Antonio. Otra posesión nombra-

da, Hort”. Amillarament, 1861 (AMV).

Hort de la Pallissa, l’

Situat tocant a l’actual carrer de Reus, era propietat de ca Miquelet i en una part s’hi va construir 

el Forn Cooperatiu.

“... otorgó al mencionado “Forn Cooperatiu” la venta de una porción de terreno de la finca de su 

pertenencia llamada “Hort de la pallisa” ...”. Judici de Conciliació, 27-12-1919 (AMV).

Horta, l’

Vegeu l’Horta Vella.

“24. Carbonell Isidro. Otra posesión nombrada Horta ... 40. Cunillera Pedro. Otra posesión nom-

brada Horta”. Amillarament, 1861 (AMV).

Horta, el barranc de l’

Fa referència al barranc de les Bruixes en el tram que traspassa la partida de l’Horta Vella.

“... en el término de Vilallonga y partida de la Horta Vella que linda al Oriente con el camino de 

Valls, al medio día con torrente de la Horta, al poniente con Manuel Pedro y al cierzo con el Río 

de Alcover”. 21-3-1749, Hipoteques, s.t. 34, pàg. 43v (AHT).

Horta de la Vila, l’

Podria ser l’hort de mossèn Daniel. Envoltat de paret, era tocant al camí de la Selva, al costat 

de l’hort de Marc.

“Pieza de tierra ... y partida llamada Horta de la Vila ...”. 6-6-1871, Registre, llibre 2, pàg. 84.
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Horta Nova, la partida de l’

Nom que es va donar a una partida petita per a diferenciar-la de l’Horta Vella. Desconeixem on era 

exactament.

“... partida de la Huerta Nueva, linda ... de medio día con la demás tierra de los vendedores hasta 

la camada, de poniente con el camino de va a la vila de Valls ...”. 8-3-1774, Hipoteques, s.t. 10, 

pàg. 9 (AHT).

Horta Vella, l’

A la part del terme situada a banda i banda de la carretera de Tarragona a Valls. Regada pel riu 

de Glorieta, i travessada pel barranc de les Bruixes.

“... en el termino de Vilallonga y partida de la Horta Vella que linda al Oriente con el camino de 

Valls, al medio día con torrente de la Horta, al poniente con Manuel Pedro y al cierzo con el Río de 

Alcover”. 21-3-1749, Hipoteques, s.t. 34, pàg. 43 v.

“... partida de la Huerta Vieja, con media hora de agua para regar de la azequia de las Sorts ...”. 

10-4-1774, Hipoteques, s.t. 9, pàg. 6 (AHT).

“... linda a medio día con Rech de las Sorts ...”. 29-9-1774, Hipoteques, s.t. 9, pàg. 14 (AHT).

Hortensi

Renom ara desaparegut.

“... lindante de un lado con casa de José Guillemat conocido per Ortensi ...”. 13-11-1851,  

Albinyana, s.t. 550, pàg. 134 (AHT).

Hortes, les

Parada de la Montoliva. A l’est del mas.

Hort Gran, l’

Podria ser l’heretat situada on ara hi ha la Cooperativa Agrícola, limitada pels carrers de Sant Roc, 

de la Muralla i del Morell. 

“... hort rodejat de pared anomenat lo hort gran situat al carrer Sant Roc ...”. 12-8-1824. Salvador 

Ferrater, s.t. Selva 154, pàg. 154 (AHT). 

“17. Bella Francisco de Asís, Otra posesión nombrada Hort Gran”. Amillarament, 1861 (AMV).

Hospital, el carrer de l’

A mitjan segle XVIII s’instal·là l’hospital del poble en el carrer situat a la part oest de l’església, el 

que ara anomenem del Vent. Encara se’l coneix com el carrer de l’Hospital, malgrat que oficialment 

només el tingués fins a mitjan segle XIX. 

Hospital, l’

Situat al carrer del Vent, entre cal Xavos, o darrerament cal Bolo, i cal Cendra. Fou l’antic 

hospital de la vila on hi hagué la primera centraleta de telèfons. Més tard hi va viure Samuel 

el Sereno.
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Hospital Vell, el carrer de l’

Era un dels noms que rebia l’actual carrer del Riu Segre durant els segles XVIII i XIX.

“... tot aquells pati, cubert o officina ahont hi ha construït dos cups i una cubella ab sos respectius 

brescats situat intus dictam villam de Vilallonga, et in vico dicto del Hospital Vell ...”. 20-7-1747, 

Albinyana, s.t. 441, pàg. 78v (AHT).

“Todo aquel patio sito en la misma villa y calle Mayor, lindante (...) de otro lado con la calle llamada 

del Hospital Viejo donde hace esquina, (...) y por delante con dicha calle Mayor, donde tiene puerta 

principal”. 13-11-1851, Albinyana, s.t. 527, pàg. 134 (AHT).

Hospitals, el camí dels

Camí que va des de Vilallonga, passant pel costat del camp de futbol, fins al terme dels Hospitals, 

i arriba fins al cami ral que va de Tarragona a Montblanc.

Hospitals, el terme dels

Era considerada una quadra, és a dir, un districte especial dins d’una demarcació de jurisdicció 

reial. S’esmenta en les cartes de població del Morell (1173) i Vilallonga (1188). Pertanyia a l’orde de 

Sant Joan dels Hospitalers. Actualment forma part del terme del Morell, malgrat haver depès durant 

molts segles de Vilallonga. Tenim dues descripcions del seu territori i situació que coincideixen, una 

la del Cens de 1719 i l’altra la que fa el topògraf de la família Baldrich del Morell al segle XVIII. 

Segons el cens de 1719, en aquell any hi havia una casa habitada amb sis persones.

“Ítem Berenguer Luc del Mas quadra del Spital és hun terme de fra Joan de Argensola comanador 

e señor de dita quadra”. Iglésies, 1496, pàg. 123.

“... Barthomé Lluch, Juan Lluch y otro Juan Lluch su hijo del manso de la quadra del Hospital, 

parroquia de Vilallonga ... hipoteco toda aquella pieza de tierra nombrada del Hospital, que linda 

con las Planas y con el camino que va de Montblanch a Tarragona ...”. 14-10-1535, Hipoteques, s.t. 

16, pàg. 311 (AHT).

“Figura del terme o quadra del Hospitals, Parròquia de Vilallonga. Lo terme dels Ospitals té de larch 

tres parts de un quart de hora, de ample mitg quart de ora, y de circunferència dos quarts y mitg. 

Confronta a llevant ab lo Riu de Francolí part y part ab la síquia de Vilar de Baró; a Mitgdia ab la 

Riera de la Selva; a ponent, part ab lo terme del Morell, y part ab lo terme de Vilallonga, mediant lo 

camí que va de Tarragona a Montblanch, y a tremuntana ab lo terme de la Granja. Conté dit terme 

125 jornals de terra”. Arxiu de la Casa Vallgornera, fons dels Baldrich, originaris del Morell. 

“... sitam in termino et quadra dels Hospitals, parrochia villa de Vilallonga dicti Campi ... que ter-

minatur ... ab occidente cum sequia dicta del Mitg ...”. 18-1-1748, Albinyana, s.t. 442, pàg. 34 (AHT).

Huguet

Els Huguet arriben a Vilallonga a la meitat del segle XVIII, on s’estableixen, però desapareixen a 

principis del segle XX. 

Ignasi, el mas de l’

Construït a la segona meitat del segle XX dins les terres de la Montoliva, tocant al caminal que unix 

la carretera de la Selva amb el mas de la Montoliva. Ara hi ha un restaurant.
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Igualtat, el carrer de la

Nom que rebé el carrer del Calvari des de 1931 fins a 1939.

Irigaray

Cognom que només trobem en el padró d’habitants de 1965. Ara hi ha qui el porta com a segon 

cognom.

Janet, ca

Al carrer de la Verge del Pilar, al costat de ca Vinyes. Els darrers Janet foren els germans Josep i 

Concepció Alberich Montserrat. Els seus avantpassats ja hi vivien a mitjan segle XIX.

“Juan Alberich Janet”. Riqueza ..., 1846, pàg. 57 (AHV).

“5. Alberich (a) Janet José ... 7. Alberich (a) Janet Juan”. Amillarament, 1861 (AMV).

Jaume, el bar del

És un dels diversos nom populars que té el bar L’Estrella, situat a la Rambla del Roser, fent canto-

nada amb el carrer del Morell. També s’anomena bar del Lluert i de Ramon de la Tana.

Jaume de la Tana, cal

Era al carrer de Reus, formant una illa de cases amb la de Pere d’Alcover i l’escorxador, conegut 

vulgament com “el matadero”.

Jaumet de la Pubilla, el pati de

Era al carrer del Dr. Pere Virgili, al costat de l’hort de ca Rosquill. Ara hi ha la casa de Josep 

Bertran.

Jaumet de la Pubilla de l’Esteva, el

Sobrenom amb què es coneixia Jaume Vidal Virgili.

Jener

Cognom que només trobem en el padró d’habitants de 1875. El qui el portava procedia del Morell 

i es va establir a Vilallonga quan es va casar el 1855.

Joan

Moltes vegades els fills, malgrat no tenir el mateix nom que el seu pare, se’ls coneix popular-

ment amb el nom del seu progenitor. Aquest és el cas d’Agustí Granell Cullaré que normalment se 

l’anomenava Joan, com el seu pare.

“... intenta celebrar juicio de conciliación con Agustín Granell y Cullaré (a) Juan (...) de Juan Granell 

y Maria Cullaré padres del demandado ...”. 31-3-1867, Acta de Conciliació (AMV).

Joana

Renom de persona que en l’amillarament de 1861 es dóna a Josep Alberich. 

“6. Albarich (a) Juana José”. Amillarament, 1861 (AMV).
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Joan d’Albinyana

Renom dit actualment a Joan Mor Fortuny. El seu pare Eugenio Mor Panés serví a les ordres del 

tinent coronel Leandro Ibar Rosiñol (de ca l’Albinyana) a la Guerra d’Àfrica els anys 20 del segle XX, 

i en acabar el conflicte bèl·lic anà a ca l’Albinyana com a masover.

Joan d’Andorra, ca

Era al carrer del Dr. Fleming, a la part esquerra tocant a cal Serra. Es deia aquest nom perquè els 

amos vivien a Andorra. També se l’anomenava cal Milhomes.

Joan d’Andorra, el celler de

Situat al carrer del Vent, entre ca Pomassor i ca la Castellana.

Joan de Baiona

Àlias amb què es coneixia Joan Mateu Fortuny.

“... por el Juez de Primera Instancia de Valls sobre lesiones contra Juan Mateu y Fortuny (a) Juan 

de Bayona que ...”. Judici de Faltes, 20-1-1881 (AMV).

Joan de la Pipa, ca

També fou cal Pouetó. Era al carrer Nou, entre cal Selvatà i el tancat de cal Marino. 

Joan del Roser

Sobrenom amb què es coneix Joan Ollé Granell. Els seus avantpassats van viure a l’ermita del 

Roser.

Joan dels Bues, ca

Casa que hi ha al carrer del Dr. Pere Virgili, entre cal Mingo de la Quana i ca l’Anicet o cal Molí. 

Hi vivia el Tren de Cuba.

Joan dels Coloms, ca

Fa xamfrà entre la carretera de Valls i el carrer de la Diputació, al costat de ca l’Oriol.

Joan de Taperot

Renom dit a Agustí Granell Cullaré d’ofici paleta. 

“... para que sirva citar a juicio verbal a Juan Granell (a) Taparot, (...). Como se pide citaré a Agustín 

Granell conocido por Juan de Taparot ...”. Judici de Faltes, 19-10-1866 (AMV).

Joan de Vinyes

Renom que es deia a Joan Fortuny Queralt i ara s’aplica al seu fill Joan Fortuny Garreta.

Joanet

Renom dit a Joan Monné Figuerola. 

“... se sirva mandar citar a Don Juan Monné (a) Juanet ...”. Judici de Faltes, 22-6-1912 (AMV).
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Joan Roig, el carrer de

Nom amb què es coneixia l’actual carrer del Vent a principis del segle XVIII. Durant la segona 

meitat del segle XVIII se l’anomenà de l’Hospital, perquè en aquest carrer es va traslladar l’hospital. 

Al llarg dels segles ha anat canviant de nom: del Sagrat Cor al segle XIX; del 14 d’Abril durant la 

República; Sagrado Corazón després de la Guerra Civil, i del Vent després de 1979.

“... hipotecaron una casa sita en Vilallonga y calle de Joan Roig que linda a oriente con la Plaza, 

a mediodía con la calle,(...) y al norte con el huerto de la rectoría”. 3-2-1738, Hipoteques, s.t. 74, 

pàg. 157 (AHT).

Joanito

Se’n deia de Joan Ferré Cosidó. 

Joanito de l’Adroguer

Fill de ca l’Adroguer. Joan Llort Granell visqué a Vilallonga fins que es va casar amb una noia de 

Salomó, on s’establí.

Joanito del Madrino, ca

Era el nom que antigament tenia la casa del carrer dels Hospitals que avui es coneix com cal 

Granello o ca l’Albert, al costat de ca l’Adolfet.

Joanito del Mas de Serra

Tal com es coneix Joan Guivernau Gual.

Jofré

Cognom que tan sols trobem documentat en algunes escriptures del segle XVIII.

 “... et in veritate recognosco vobis Marco Jofré lini texitori ejusdem villa et Magdalena Jofré et 

Fortuny conjugibus ...”. 30-1-1750, Albinyana, s.t. 444, pàg. 12 (AHT).

“... ameridie, partim cum domo et chorte Martí Jofre lini teixidoris ...”. 16-11-1750, Albinyana, s.t. 

444, pàg. 163v (AHT).

Josa

Procedents de Cornudella, els Josa arriben a Vilallonga el 1955. Ara duu el cognom una dona.

José

El trobem per primer cop en el padró d’habitants de 1965, on s’indica que arribà a Vilallonga als 

anys 20 del segle XX. Encara perdura.

Josep de Feló

Renom amb què es coneix a Josep Folch Tel.

Josepet de Biel

Se’n deia a Josep Andreu Queralt. Vivia al carrer de la Torreta, entre cal Palauet i l’actual cal Barrusco.
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Josepet del Roso, ca

Era al carrer del Dr. Pere Virgili, fent cantonada amb el carrer de l’Esperança. Hi vivia la Pilar de 

Tranquilón. Ara és ca Vallvè.

Josepet de Vinyes

Fou barber durant molts anys, es deia Josep Fortuny Queralt. Primer tingué la barberia a la plaça 

de l’Església, als baixos de ca la Sussena i després a la primera casa del carrer del Calvari.

Jové

Cognom que portaven els germans de renom Miralles d’Alcover. A finals del segle XIX, un d’ells, 

Josep Jové Domènech, el fuster, es casà a Vilallonga, on s’establí. Actualment tan sols el porta una 

dona oriünda del Catllar.

Jueus, el carrer dels

És el primer nom que tingué l’actual carrer de la Torreta. Desconeixem l’origen d’aquest nom; po-

dria ser que els primers habitants del carrer haguessin estat d’origen jueu. Malgrat que al segle XIX 

ja trobem que el nom oficial és el de la Torreta, popularment encara se’l coneix com el carrer dels 

Jueus. Després de la Guerra Civil es digué de Pedro Ódena i el 1979 va recuperar el de la Torreta. 

“... tota aquella casa nomenada la Torreta, situada en dita vila de Vilallonga y en lo carrer dit dels 

Jueus ...”. 9-5-1805, Albinyana, s.t. 491, pàg. 91 (AHT).

Lambea

Cognom que trobem molt tardanament; procedent de Saragossa, s’establí el 1950 i ara ja no perdura.

Lavadero, el carrer del

Fou un dels noms que va tenir durant el segle XIX l’actual carrer de la Verge del Pilar. És la pri-

mera travessia a la dreta del carrer Major començant pel Portal. El nom es deu al fet que en aquella 

època ja hi havia els rentadors públics al final del carrer.

Lepa

Es deia a Josep Vallès al segle XIX.

“234. Vallés (a) Lepa José”. Amillarament, 1861 (AMV).

Llagost

Renom amb què es coneixen alguns Llagostera del poble durant els segles XIX i XX. 

“Joseph Llagostera (a) Llagost”. Riqueza ..., 1846, pàg. 67 (AHV).

“111. Llagostera (a) Llagost José”. Amillarament, 1861 (AMV).

“Pieza de tierra (...) sita en los terminos de la vila de Vilallonga y de la Selva, (...) lindante (...) y 

a cierzo parte con José Llagostera conocido por Llagost ...”. 23-7-1870, Registre, llibre 1, finca 22, 

pàg. 119 (RPV).

“... ha dicho ser y llamarse Ramon Llagostera Llumbart (a) Llagost, natural y vecino de esta ...”. 

Judici de Faltes, 17-8-1877 (AMV).
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Llagostera

Tot i ser un cognom molt arrelat als segles XVIII i XIX, actualment només el porten dones.

“... vendo vobis Josephus Llagostera aquesta present villa de Vilallonga ...”. 16-2-1750, Albinyana, 

s.t. 444, pàg. 33 (AHT).

“Josep Llagostera y Virgili, 29 años, casado, labrador”. Miquelets, 1795 (AHT).

Llagostet

Diminutiu del renom Llagost, per a diferenciar les persones que tenien el mateix nom i cognom. Ca 

Llagostet era l’última casa a la dreta del carrer de la Verge del Pilar, tocant al rentador; posteriorment 

se la conegué com ca la Gallineta.

“110. Llagostera (a) Llagostet José”. Amillarament, 1861 (AMV).

Llauradó

Tot i ser un llinatge que apareix amb certa assiduïtat en els segles XVIII i XIX, desapareix durant 

més cinquanta anys, per tornar a aparèixer en el darrer terç del segle XX. 

“Miguel Llauradó, 61 años, casado, cirujano”. Miquelets, 1795 (AHT).

Llevadora, ca la

Tancava el carrer del Riu Segre. També se’n deia ca Baganito.

Llibertat, el carrer de la

Nom que tingué el carrer Nou durant la Segona República, entre 1931 i 1939.

Llodrigues

Per la importància que té aquest cognom en el padró d’habitants de 1875, i el fet d’haver desapa-

regut en aquest document el cognom Ludríguez, ens fa pensar que hi hagué una modificació de la 

grafia. A més, el cinc homes que porten aquest cognom en el dit padró són nascuts a Vilallonga, i 

un d’ells el 1819, podrien ser ben bé descendents d’algun dels Ludríguez que trobem en la llista dels 

Miquelets de 1795. Ara no perdura.

Llombart

Cognom localitzat en diferents documents dels segles XVIII i XIX, tant com a Llombart com amb 

la variació Llumbart. Actualment és extingit. 

Llop, el carreró del

Només n’hi ha notícia per aquest document. Essent un camí pròxim a la partida de les Sorts, potser 

es tracta del camí del Carreró. 

“... tota aquella pesa de terra orta situada en lo terme de les sorts (...) que afronta a sol hixent ab 

los mateixos compradors, a mig dia ab lo carreró del Llop ...”. 17-11-1733, Manual Notarial 1732-

1734, núm. 75 (AHAT).
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Llorençó, la bassa de

Bassa situada a la partida dels Majols, en terres de ca Llorençó.

Llorençó, el sifó de 

Sifó fet de totxo que pertany a la mina Vella dels Majols. Servia per a salvar l’obstacle que suposava 

traspassar el camí dels Majols. És tocant a l’heretat que era de ca Llorençó del Morell, a prop dels 

Quatre Camins. El sifó de totxo ja no serveix, ha estat substituït per una canonada de PVC. 

Llorens

El llinatge dels Llorens arriba a Vilallonga el 1868. Salvador Llorens Ferrer, de Mora d’Ebre, d’ofici 

daurador; viudo i amb quatre fills es casa amb una vilallonguina. Pels llibres de la parròquia es 

poden saber els treballs de daurador que va fer tant a l’ermita com a l’església. El llinatge encara 

continua vigent.

Llorigó

S’anomenava així a Josep Torrents en diferents documents de compra-venda fets davant el notari 

Albinyana a mitjan segle XVIII. 

“... Josephi Torrents vocato Llurigo aquella mansi termini de la Font del Astor ...”. 7-5-1747, Albin-

yana, s.t. 441, pàg. 60v (AHT).

“... terras etiam de vinea plantata ... vulgo numcupatam la Granatxa ... sitam in termino del mas 

de la obra et in partita dicta la Quadra del Mas de Obra. Terminatur ... versus occidentem quodem 

aqueducto nominato lo Rech de Vilallonga, et versus cirtium mediante reco por lo qual prench la 

aigua per anar a la bassa dicta de la Granatxa et a meridie cum terris Josep Torrents vocati Llurigo 

aquesta mansi de Llorigo sitis in termino de la font de Lastor ...”. 15-1-1750, Albinyana, s.t. 444, 

pàg. 3v (AHT).

“Joseph Torrens Llorigó”. Riqueza ..., 1846, pàg. 49 (AHV).

Llorigó, el mas de

Situat al Mas de l’Obra, antigament era inclòs dins el terme de la Font de l’Astor, és a 2 km de 

Vilallonga, entre la riera de la Selva i el camí ral de Reus a Valls. El 1943 era propietat de Joana 

Ubach Gutiérrez, era habitat per 5 persones i en podia allotjar fins a 10. Extret d’un document sobre 

la defensa activa de Tarragona de 10-8-1943 (AMV). Actualment és deshabitat.

 “... labrador del Manso den Llorigó, término de la font del Estor, término de Vilallonga ...”. 29-5-

1764, Hipoteques, s.t. 13, pàg. 418 (AHT).

Llorigó, el pontet de

És al camí que traspassa el mas de Llorigó i uneix la riera de la Selva amb el camí ral que va de 

Reus a Montblanc. El pontet serveix per a salvar la rasa del mas de Llorigó i és situat a prop del 

camí ral. 

“Salió de su casa ... al llegar al punto llamado puntet de Llurigó ... continuó hasta el punto llamado 

de camino real, desde donde se dirigió a la finca que posee en la partida Majols a recolectar almen-

dra ...”. Judici de Faltes, 21-8-1882 (AMV).



104 Noms de lloc, cognoms i renoms de Vilallonga del Camp

Llorigona

Dit a Maria Torrents Serra. A finals del segle XIX era la mestressa del mas de Llorigó i de la casa 

que fa xamfrà entre els carrers del Dr. Pere Virgili i de la Verge de Montserrat, on ara és ca l’Arcisó. 

Maria Torrents va deixar un benefici a la parròquia perquè els diumenges li diguessin una missa a 

les vuit del matí.

Llort

Arribà a Vilallonga a principis del segle XX i corresponia a Joan Llort Mañé, del Pont d’Armentera; 

va posar una botiga de queviures als baixos de cal Sol, al carrer del Dr. Pere Virgili, fent cantonada 

amb el carrer del Calvari. Després es traslladà al carrer Major, entre cal Xec i ca la Dolores del Ros. 

Se li deia l’Adroguer.

Lluc

Apareix únicament en el fogatge de 1496 i és el cognom de l’únic cap de casa dels Hospitals.

“Ítem Berenguer Luc del Mas quadra del Spital és hun terme de fra Joan de Argensola comanador 

e S. de dita quadra”. Iglésies, 1496, pàg. 123. 

Lluert, el bar del

És una altra manera amb què es coneix el bar L’Estrella, situat a la Rambla del Roser. També se li 

diu de Ramon de la Tana i bar del Jaume.

Lluïsa de la Coixa, ca la

Baixant el carrer de Reus a la dreta, entre ca Pinyero i ca la Carmeta del Portal.

Lluís de Boteret, la botiga

Era al carrer de Sant Roc, entre cal Baster i la barberia del Ranco. Lluís Mateu Pocurull, en els anys 

70 del segle XX, hi posà una botiga on es venien insecticides per a la llar.

Lluís de la Lola

Es deia a Lluís Massó Pellicé. Sa mare es deia Lola.

Lluís de l’Hortensi, ca

Era al carrer Major, entre cal Peoner de cal Manet i ca Massoni. Ara forma part d’un sol edifici que 

engloba les tres cases: ca Lluís de l’Hortensi, cal Peoner de cal Manet i ca Massoni.

Lluís de Queralt, ca

Hi hagué el darrer col·legi privat per a nenes de Vilallonga, que es va tancar el 1932. Es troba al 

carrer Major, al costat de cal Pep de la Joana o ca Rosquill. 

Lluís de Torretes, ca

Casa que feia xamfrà entre el carrer de Reus i el carrer de la Muralla. Ara forma part d’un sol 

edifici amb ca l’Estanquer. 
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Llutart

Cognom oriünd de Prades. S’establiren a Vilallonga el 1983, ja que Ricard Llutart Mata és casat 

amb la metgessa titular del poble, Mercè Perí Viñes.

López

Llinatge que arriba a Vilallonga el 1954 procedent de la província d’Almeria. Encara perdura mal-

grat que no és de la mateixa branca. 

Ludríguez

Segurament és una variació del cognom Rodríguez, que després es grafià Llodrigues. Amb aquesta 

grafia tan sols el trobem a finals del segle XVIII, malgrat tenir molta incidència en el poble, ja que 

en la llista dels Miquelets hi ha 8 homes que el porten.

“Juan Ludríguez, Francisco Lodríguez, Pedro Juan Ludríguez, Josep Ludríguez, Francisco Ludrí-

guez, Pablo Ludríguez, Juan Ludríguez, Francisco Ludríguez”. Miquelets, 1795 (AHT).

Madrina, de la

Renom dit antigament a Jaume Nolla Virgili. Ara se’n coneix així a una branca dels Virgili. 

“Seguidamente ha sido llamado Jaime Nolla y Virgili (a) de la Madrina ...”. Judici de Faltes, 25-9-

1871 (AMV).

Madrino, cal

Casa situada al carrer de Reus, entre cal Manquet del Frigolí i el Forn Nou. El renom de cal Madri-

no o ca la Madrina el tenen actualment els Virgili, que viuen en aquesta casa. 

Magrinyà

Llinatge molt relacionat amb Vilallonga, ja que des de la segona meitat del segle XVII són 

propietaris de la Montoliva. El primer Magrinyà amb el títol de baró de la Montoliva fou Pau 

de Magrinyà Maymó (1680-1728), fill de Marià Magrinyà Monter, de Constantí, i Àngela May-

mó, hereva de Miquel Maymó, baró de la Montoliva. Malgrat això, com sempre tingueren més 

tendència a anar cap a la Selva del Camp, no s’empadronaren a Vilallonga fins al segle XX. A 

l’actualitat encara perdura.

Maimó

Cognom que trobem en la documentació que comprèn des del segle XIV al XVII. Ara no n’hi ha 

cap.

“... rector y notario público de Alcover en veinte y cinco febrero de mil trescientos y quatro. Damián 

Maymó señor de la Torre de la Montoliva, parroquia de Vilallonga ...”. 25-2-1304, Hipoteques, inscrita 

el 1775, s.t. 9, pàg. 163 (AHT).

“Ítem en Berthomeu Maymó; Ítem en Pau Maymó del mas”. Iglésies, 1496, pàg. 132.

“Jaume Maymó; Joan Maymó”. Iglésies, 1553, pàg. 249.
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Majolets, els

Heretat situada a la partida dels Majols.

“Que el convenido se reserva diez y seis líneas de cepas de entre los que hay en la finca situada 

en Majols, llamada Majolets las que empiezan a contarse desde la finca de José Fortuny Fons.”. 

7-12-1876, Acta de Conciliació (AMV).

Majols, el camí dels

Comença a la carretera de la Selva, enfront de les escoles, continua en direcció sud fins el barranc 

del Gemegó, a partir d’aquest punt s’encara cap a l’oest fins a arribar al camí ral de Reus a Valls. El 

primer tram fins al barranc també es diu camí de Reus. 

Majols, els

Àmplia partida que ocupa gran part del terme de Vilallonga i del terme del Morell. Va des de l’antic 

camí de Reus, que seria el límit per l’est, fins al camí ral que va de Reus a Montblanc, que és el límit 

per l’oest, pel nord el limitaria el barranc del Gemegó i pel sud el camí que va del Morell a la Selva 

del Camp, ja en el terme del Morell. 

“Pieza de tierra (...) y partida llamada dels Majols (...) teniendo ocho horas de aguas semanales, a 

saber, seis de la mina llamada de la Esperanza y dos de la de San Isidro (...) y lindante la tal finca 

a oriente con tierra de José Vallés, alias Guiotet (...), a poniente con el camino de Reus a Vilallonga 

...”. 14-7-1870, Registre, llibre 1, finca 20, pàg. 107 (RPV).

Majols, la bassa dels 

Construïda per a emmagatzemar l’aigua de la mina dels Majols durant l’hivern i utilitzar-la per regar 

quan a l’estiu la mina s’estronca. És situada dins el terme de la Selva del Camp, tocant al camí Ral. 

Ocupa una superfície de quasi dues hetàrees, té una fondària d’uns 10 m i pot encabir 100000 m3. Per 

a distribuir l’aigua cap a les heretats s’utilitzen les conduccions de la mina dels Majols. Es buida per 

natural, quan l’aigua que baixa per la mina és insuficient per a regar, es tira l’aigua emmagatzemada 

a un pou de la mina. En total són uns vuitanta socis, i es reguen terres dels termes de Vilallonga i 

del Morell, sobretot de la zona dels Majols.

Majols, la mina dels 

Comença al terme de la Selva i es reguen terres dels termes de Vilallonga, el Morell i la Pobla de 

Mafumet i arriba quasi al Francolí. En l’actualitat s’utilitza sobretot per a conduir l’aigua de la bassa dels 

Majols, que s’omple d’aquesta mina. Té dues ramificacions, que s’anomenen la mina Vella i la mina Nova. 

Major, el carrer

La documentació més antiga ja ens el situa al mateix lloc on es ara. Com a carrer principal en-

llaçava la porta d’entrada al poble amb la plaça de l’Església. Fins ben entrat el segle XX era la via 

principal. Ara comparteix importància amb altres avingudes més amples i més modernes. Al llarg 

dels segles ha canviat de nom segons els criteris dels polítics que hi havia a l’ajuntament: segles 

XVIII i XIX Major o del Canal; el 193l passà a nomenar-se de Galán i García Hernández; en acabar-
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se la Guerra Civil, de José Antonio Primo de Rivera, i amb la democràcia tornà al seu nom original: 

carrer Major.

Mallafré

Només el trobem en el padró d’habitants de 1965. S’ha extingit.

Mamis

El darrer que portà aquest renom fou Josep Montserrat Massó que vivia a cal Regalat, al carrer 

Nou. Era pare de la Pepita de Mamis (Pepita Montserrat Pons), que es va casar amb el Vermellet 

(Josep Gomis Barberà). Durant un temps també se li va dir ca Mamis a la casa del costat de ca 

Miquelet, a la plaça de l’Església.

Manel de Feló, ca

Primera casa a l’esquerra del carrer de Santa Llúcia, fent xamfrà amb el carreró del Rec.

Manel de l’Estanc, ca

També se’n deia ca Pastots i Pastisseria. Era a la plaça de l’Església, al costat de ca l’Abdon del 

Sabater. Com a Manel de l’Estanc es coneixia a Manel Tell Gurí. Tenien un tancat al carrer d’Alcover 

anomenat tancat de Manel de l’Estanc.

Manquet del Frigolí, el

Renom que es deia a Esteve Guillemat. Vivia al carrer de Reus, entre cal Ros de Florèncio i cal 

Madrino.

Manresa

Cognom que només trobem en documents del segle XVIII. Formava part del Consell Municipal o 

Universitat. 

“Nos (...) Ignatius Manresa (...) omnes decuriones anno presenti et currenti universitates villa de 

Vilallonga ...”. 15-1-1750, Albinyana, s.t. 444, pàg. 6v (AHT).

Manreseta

Renom que trobem documentat en el segle XIX. El darrer Manreseta fou Anton Granell Guillemat 

(1918-2000). En el segle XX localitzem ca Manraseta al carrer de Sant Josep, on vivien els pares 

d’Anton Granell.

“Juan Granell Manraseta”. Riqueza…, 1846, pàg. 40 (AHV).

“Casa situada en la vila de Vilallonga y calle llamada camino de Tarragona, señalada con el número 

veintiuno (...), lindante a la izquierda al entrar con otra casa de Juan Granell, alias Manraseta ...”. 

10-3-1871, Registre, llibre 2, finca 50, pàg. 21 (RPV).

Manyer, el torrent de

Neix als Majols, gairebé tocant el camí Vell de Reus i traspassa el terme del Morell.
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Mar, el carrer de la

Nom que va rebre l’actual carrer de la Muralla durant el segle XIX i part del XX, quan va deixar de 

ser camí per convertir-se en carrer. Després, durant la Segona República, se’n digué de Pi i Margall; 

a partir del 1939, del Ejército Español i, des de 1979, de la Muralla.

“Casa, situada en la villa de Vilallonga y calle llamada de San Roque, vulgarmente del Vallés, 

señalada con el número diez y seis (...), lindante a la derecha al salir con la Muralla llamada calle de 

Mar, a la izquierda con José fortuny y por delante con la precitada calle de San Roque o del Vallés 

...”. 14-2-1871, Registre, llibre 2, finca 47, pàg. 6 (RPV).

Marc, ca

És la primera casa a la dreta del carrer del Dr. Pere Virgili, fa xamfrà amb la plaça de l’Església.

Marcel·lí Domingo, el carrer de

Durant la Segona República posaren el nom d’aques polític republicà a l’actual carrer de Reus.

Marcel·lino, ca

També se’n deia cal Senyor Isidro. És al carrer de Reus, entre l’antiga taverna de Rosquill i cal 

Senyoret.

March

Tan sols apareix en el fogatge de 1553 com a vicari de la població i en la llista dels Miquelets de 

1795. 

“Primo mossèn March vicari”. Iglésies, 1553, pàg. 249.

“Josef March, Jayme March”. Miquelets, 1795 (AHT).

Marguet

Renom dit a Josep Granell.

“79. Granell (a) Marguet José”. Amillarament, 1861 (AHT).

Maria de Pira, la

Es deia a Maria Bonastre Madurell. Vivia a la carretera de Valls, entre ca Ferrerot i cal Vermell.

Mariano de les Cuques, ca

Era al carrer de Reus, entre ca Tinot i ca la Ferrera. També li deien a cal Blanquer.

Marieta de Vinyes, la

Renom amb què es coneixia Maria Fortuny Queralt, casada amb Salvador Cabré. Vivia al carrer 

Nou, entre ca Garreta i cal Pepito del Guarda. Durant uns quants anys regentà el bar del Xon.

Marimon

Apareix per primer cop en el padró d’habitants de 1965. Procedeix de la Masó. Perdura, però no 

s’ha consolidat.
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Marín

Llinatge que arriba a Vilallonga als anys cinquanta del segle XX, procedent de Villacañas, província 

de Toledo. Ara encara n’hi ha.

Marino, el

Renom dit a José Roig Andreu a finals del segle XIX. Ara cal Marino és el carrer de Reus, entre 

ca Manet i cal Galà. 

Tenien un tancat al carrer Nou, entre ca Pau de Feló i ca Pouetó. En aquest lloc hi van amagar la 

imatge de la Mare de Déu del Roser durant uns quants dies al principi de la Guerra Civil.

“Solar cercado de paredes, sito en la vila de Vilallonga y en una travesía sin nombre que pone en 

comunicación las calles Nueva y de la Selva ... y lindante por detrás con casa y corral de José Roig 

alias Marino ...”. 13-6-1870, Registre, llibre 1, finca 17, pàg. 93 (RPV).

Martí

Cognom que trobem tres vegades en la relació de caps de casa dels Miquelets el 1795. Ara va 

desapareixent.

Martí de Boteret, ca

Al carrer del Dr. Pere Virgili, al costat de ca la Cisó. Martí de Boteret vivia amb la seva dona Ma-

gina, i es van afillar una filla de Peret de l’Hort (Paulina Gomis).

Martí de Grau, el tancat de

Al carrer d’Alcover.

Martí de la Bava de Boteret

Renom dit a Martí Fortuny Queralt.

“... ha dicho ser y llamarse Martín Fortuny y Queralt, que por apodo le llaman Martín de la Bava 

de Butaret ...”. Judici de Faltes, 1-1-1880 (AMV).

Martí de la Cisqueta, ca

Feia xamfrà amb el carrer Major i el carrer del Riu Segre, al costat dret.

Martí del Roso, ca

Era al carrer Nou, entre cal Xato de la Tecleta i ca Martino.

Martí de Senan, ca

Era l’única casa que hi ha al carrer del Trull.

Martín

Renom de persona dit a Josep Soler Virgili en una anotació feta en l’amillarament de 1861. 

“214 ... Cargar estas dos fincas a José Soler Virgili conocido por Martín”. Amillarament, 1861 

(AMV).
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Martinet

Sobrenom amb què es coneixia Martí Granell Giró. Fou agutzil des de 1957 fins a 1985.

Martinet del Cel

Atribuït a Martí Fortuny Vallès. Vivia a cal Cel, al carrer de Sant Roc.

Martínez

Els Martínez que hi ha en el padró d’habitants de 1965 no tenen res a veure amb els que ara viuen 

al poble. És un dels cognoms que trobem més vegades.

Martino

Renom amb què es coneixia un dels llinatges Ollé, que s’havien establert al poble a finals del segle 

XIX. Procedien de Vilaverd. Tenien la casa al carrer Nou al costat de ca Martí del Roso. El darrer 

Martino fou Martí Ollé Granell.

“... D. Martín Ollé (a) Martino partícipe once horas, quince minutos ...”. Judici de Faltes, 5-11-1906 

(AMV).

Martorell

Cognom que trobem en diversos documents del segle XVIII. Ara encara perdura.

“... Petrus Joannis Martorell faber ferrarius ...”. 15-11-1750, Albinyana, s.t. 444, pàg. 151v (AHT).

masos

Batistó, Bella, Bellets, Borbó, Calbó, Càndio, Cantó, Catalina, Fèlix, Francesc, Galí, Gorrot, Ignasi, 

Llorigó, Mastret, Mestres, Mir, Montoliva, Mundí, Oliveró, Pepita, Reig, Rodolat, Sant Joan, Senan, 

Serra, Solà, Someretes, Taranet, Xiprers.

Mas Bellets

Partida que antigament formava part del terme del Codony i ara és de la Pobla de Mafumet. Però 

en ésser tocant als Majols, ha tingut sempre molta relació amb la gent de Vilallonga. Limita amb el 

camí que va del Morell a la Selva del Camp i el camí que anava de Mas Calbó a Reus. La traspassa 

el camí de Reus, que en aquest tram també es diu del mas de Magrinyà.

“... Una pieza de tierra en la partida Mas Ballets ... lindante con el camino de la Macía de Figue-

rola, Jose Roig y otros, y el camino de la Macía de Magriñá ...”. 1-2-1853. Judicis de Conciliació 

(AMV).

Mas Bellets, el camí de

És al terme del Morell, partida dels Majols. Comença en la cruïlla anomenada dels Quatre Camins, 

on conflueixen el camí de Reus que ve de Vilallonga i el que va del Morell a la Montoliva, traspassa 

el camí que va del Morell a la Selva i arriba fins a Mas Bellets. 

“... tierra que compró al Nble. Señor Dr. Juan de Homdedeu en dicha villa de Vilallonga (...) finca 

sita en el término de Vilallonga y partida del Majols, que linda de oriente con el camino de Masbe-

llets ...”. 23-10-1748, Hipoteques, s.t. 16, pàg. 5v (AHT).
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Mas Bellets, la mina de

Situada a la zona de Mas Bellets.

“... junto con catorce horas de agua semanales de la misma mina del Mas Ballets ...”. Judici de 

Conciliació, 1-2-1853 (AMV).

Mas Bertran, la parada del 

Es desconeix la seva situació dins el terme, però devia ser tocant al terme de la Selva del Camp.

“Pieza de tierra campa secano (...) y lindante (...) a mediodía com el camino dels Milanàs, a ponien-

te con el término de la Selva y al norte con (...), teniendo entradas y salidas por otra finca situada 

en el término de la Selva y partida llamada mas Bertran (...)”. 21-11-1869, Registre, llibre 1, finca 2, 

pàg. 7 (RPV).

Mas Calbó, el camí de

Actualment el topònim ha desaparegut. Es referia al tram del camí Vell de Reus, a la zona de més 

cap el Morell.

 “... viña de un jornal sita en el término de Vilallonga y partida del Gebellí (...) linda a oriente con el 

camino de dicha vila al manso de Calvó ...”. 30-11-1744, Hipoteques, s.t. 13, pàg. 82 (AHT).

“.. sitam in termino villa de Vilallonga, et in partita del Gebellí (...) et terminatur (...) ab occidente 

cum itinere del mas de Calbo et a cirtio cum torrente dicto del Gemagó ...”. 18-3-1748, Albinyana, 

s.t. 442, pàg. 64 (AHT).

Mas Calbó, la parada de

Abans era terme de Vilallonga i ara pertany al Morell. És tocant al camí Vell de Reus. En 

l’amillarament de 1861 era propietat de Josep Mestre del Morell. En aquest indret hi ha el bosc de 

Mestres. Després va ser de Josep Baldrich Mestre, del Morell. Actualment l’indret es coneix com a 

Mas de Mestre.

“280. Mestre José (...). Otra posesión nombrada Mas Calbó, de su propiedad ...”. Amillarament, 

1861 (AMV).

Mas Cremat, la parada del 

Partida de terra que es devia trobar dins al terme actual del Morell, a la part oest del camí ral de 

Tarragona a Montblanc, molt a prop de la Granja dels Frares i del terme de les Sorts. Segons un 

document de 1823, situat una part al terme de les Sorts i l’altra part al terme de la Granja. 

“... situada part al terme de les Sorts y part al terme de la Granja y partida anomenada del mas 

Cremat. Que afronta a solixent amb la carretera que va a la vila de Montblanc y a tremuntana ab lo 

camí de la Granja.”. 22-8-1823. Llombart, s.t. Selva 128, pàg. 100v (AHT).

Mas de Cantó, el camí del 

Va des del camí ral, que anava de Reus a Valls, fins al terme d’Alcover, on desemboca al barranc 

del Burguet.
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Mas de Conillera, la mina del

Una de les moltes mines particulars que hi havia escampades pel terme. Era per a regar les terres 

del mas de Conillera al Carxol.

Mas de la Llana, el camí del

Comença al camí de Mas Bellets, al terme del Morell, partida dels Majols, continua en direcció 

oest, i entra al terme de Vilallonga. Fa uns quants anys arribava fins al camí ral de Reus a Valls. 

Mas de Llorigó, el camí del 

Ho diu la gent al primer tram del camí del Terme de la Font. Comença a la carretera de la Selva, 

traspassa la Riera, passa pel costat del mas de Llorigó i arriba fins al camí ral. 

Mas de Llorigó, la mina del

Captava l’aigua del terme de la Font i sortia sota el camí ral de Reus a Valls dins les terres del 

mas de Llorigó. Ara no raja.

Mas de Llorigó, la rasa del 

És la rasa que neix més amunt del camí ral que va de Reus a Valls, passa per les terres del mas de 

Llorigó i desemboca al barranc del Burguet, al costat del camí d’entrada al mas de Reig. 

“... situada en término del Mas de la Obra y en la partida dicha de las Perenas, linda a medio día 

con una rasa que baja del manso dicho de Llurigó ... y a cierzo ...”. 2-8-1758, Hipoteques, s.t. 34, 

pàg. 70.

Mas de l’Obra, el barranc del

Nom que rep el barranc del Burguet en el seu pas per la partida del Mas de l’Obra, abans de 

desembocar a la riera de la Selva.

Mas de l’Obra, la partida del; el terme del; la quadra del

Antic terme annexionat a Vilallonga. Confrontava per sud i est amb la riera de la Selva, a l’oest amb 

el camí ral que anava de Reus a Valls i pel nord amb el riu de Glorieta. No apareix en els fogatges 

de 1496 ni de 1553, però sí en les dades del primer vicenni del segle XVIII. El 1719 hi havia 2 cases 

on vivien 9 persones. 

Ara és una partida del terme limitada per la riera de la Selva, la carretera d’Alcover i el camí ral 

que anava de Reus a Valls. 

“Mas del Obra. Es quadra, las jurisdicciones del Arzobispo de Tarragona, y del Arzediacano de St. 

Lorenzo de dicha Ciudad, tiene 2 casas con 9 habitantes. Su situación es llana, linda por levante, 

mediodía y poniente con Vilallonga, y a Tramontana con Rourell”. Iglésies, Estadístiques ..., pàg. 678.

“... terras etiam de vinea plantata ... vulgo numcupatam la Granatxa ... sitam in termino del mas 

de la obra et in partita dicta la Quadra del Mas de Obra. Terminatur ... versus occidentem quodem 

aqueducto nominato lo Rech de Vilallonga, et versus cirtium mediante reco por lo qual prench la 

aigua per anar a la bassa dicta de la Granatxa et a meridie cum terris Josep Torrents vocati Llurigo 

...”. 1750, Albinyana, s.t. 444, pàg. 3v.
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Mas de n’Abella, la parada de

Se’n deia a la part del terme limítrofa amb el camí de Puigdelfí i el camí ral de Tarragona a Mont-

blanc, a prop del terme de la Granja. El topònim ha desaparegut.

“... sita en dicho término y en la partida nombrada lo Mas den Avella, que linda a oriente con la 

carretera real de Montblanch, al medio día con el camino de Puidelfí ...”. 5-7-1793, Albinyana, s.t. 

485, pàg. 21 (AHT).

Mas d’en Puig, la parada del

Topònim desaparegut. Deuria ser a l’enclavament de Perafort, al sud de la carretera d’Alcover. 

Tocant al barranc del Burguet. 

“de viña con arboles sita en el termino de Puigdelfí y partida o quadra llamada del Mas den Puig; 

linda a oriente con el vendedor, a mediodía con el camino vecinal de Bonburguet, a poniente con 

el camino de Reus a Valls y a cierzo con el camino real de Tarragona al cover [=a Alcover].”. 15-1-

1750, Hipoteques, s.t. 34, inscrita 1785, pàg. 70 (AHT).

Mas de Ribal, les basses del; el camí del; la parada del 

Era a la partida de les Sorts, tocant a la riera de la Selva. El camí del Mas de Ribal podria referir-se 

a un tram del camí dels Hospitals o a una carrerada que portés dit mas. Encara es conserven dues 

basses que es diuen del Mas de Ribal, que s’omplien de la mina del Rec de les Sorts. 

“pessa de terra part de viña, olivers y figueras plantadas, y part de sembradura ab sa aygua y 

basa, que la divideix lo camí del Mas de Ribal, situada al terme de las Sorts, y partida anomenada 

lo Mas de Ribal. Que afronta (...) a mitg dia y ponent ab la riera ...”. 22-8-1823, Llombart, s.t. Selva 

128, pàg. 100v (AHT).

Mas de Serra, cal 

És a la Rambla del Roser, al costat del bar L’Estrella. Rep aquest nom perquè els que hi viuen foren 

masovers al mas de Serra. 

Mas de Serra, la bassa del 

Bassa de plàstic construïda dins les terres del mas de Serra l’any 1988. Ocupa unes quatre hetàrees, 

té una capacitat de 263 000 m3 i una profunditat de 13 metres. És propietat d’uns cent socis. S’hi 

reguen bona part de les terres del terme de Vilallonga, des de la carretera d’Alcover fins a la vila 

i la partida dels Majols, i algun tros del terme de la Selva del Camp, en total unes 300 hectàrees. 

S’omple de quatre pous de 200 m de profunditat, situats dins l’heretat del mas de Serra. Dos els van 

fer expressament per a subministrar aigua a la bassa i els altres dos ja hi eren. L’aigua es distribueix 

mitjançant set braços, tres dels quals són mines, la dels Àubens, la de Sant Isidre i la de la Vila. 

És la darrera gran bassa que s’ha fet al terme. També es diu bassa del Poble perquè proporcionava 

aigua per a ús domèstic.

Mas de Serra, el bosc del

Lloc que s’anomena en l’acta de l’ajuntament de 17-5-1950.
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Masdeu

Cognom poc comú a la població. Tan sols el trobem en el padró d’habitants de 1875.

Maset, el

Bocí de terra situat a la partida del Gebellí.

“... la finca rústica regadío y parte viña sita en este término municipal partida Gebellí conocida por 

“El Maset” ...”. Judici de Faltes, 13-11-1943 (AMV).

Maset de la Catalina, el

Parada de la Montoliva, toca a la carretera de la Selva.

Masos de Sant Ramon, el camí dels

Es refereix al camí Vell de Reus o del Gebellí. 

“... tierra hierma ... sita en el término de vilallonga y partida dels Majols ...; linda de oriente con el 

camino Real de las Masías de San Ramon ...”. 14-11-1750, Hipoteques, s.t. 16, pàg. 315v. 

Massó

Llinatge força arrelat des del segle XVI. Ara encara perdura.

“Nos (...) Martinus Masso (...) decuriones anno presenti universitatis dicta villa ...”. 9-4-1750, Al-

binyana, s.t. 444, pàg. 59 (AHT).

Massó, ca; el tancat de ca

Era al carrer Major, entre cal Càndio i ca l’Estrelló. Ara forma part d’un sol edifici junt amb cal 

Càndio.

Tenien un tancat al carrer de la Muralla, al costat de ca Pastoro. 

Massoni

Cognom que fou molt important durant el segle XVIII. A la llista dels Miquelets el portaven dotze 

homes més grans de setze anys. Va desaparèixer a principis del segle XX, però quedà com a renom.

“.. Bautista Massoni ...”. 15-11-1750, Albinyana, s.t. 444, pàg. 151v (AHT).

Massoni, ca

Ara és a la carretera de Valls, al costat de cal Gitanos. Abans era al carrer Major, fent xamfrà amb 

el carrer del Riu Segre. En el segle XIX l’ofici del cap de casa era el de construir carros. Amb el 

temps passaren a fer de fusters. Ara encara hi ha la fusteria de Massoni.

“Major, 21. Antonio Masoni Vidales, fecha nacimiento 29-Mayo-1850, pueblo Vilallonga, estado 

casado, profesión constructor de carros ...”. Padró d’habitants, 1875 (AMV).

Mastret, el mas de

És al terme de la Selva del Camp, tocant el mas de Cantó. Segons es diu, un dels seus propietaris 

fou un tal Picanyol, un aviador republicà de la Guerra Civil que tira diverses bombes a la basílica del 

Pilar a Saragossa que no explotaren. 
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Mata

Cognom que només trobem en documents del segle XVIII.

“... Joannus Mata ...”. 1-9-1749, Albinyana, s.t. 443, pàg. 95v (AHT). 

Matadero, el

Nom que rep l’escorxador. Fins el 1965 era a la plaça de l’Església, als baixos de cal Sol. Des de lla-

vors és al carrer de Reus, al costat de cal Pere d’Alcover. Ara s’utilitza de magatzem de l’ajuntament.

Mates

Només l’hem trobat en la documentació estudiada del XVIII.

“... Joannis Matas ...”. 30-11-1749, Albinyana, s.t. 443, pàg. 131 (AHT).

Mateu; Matheu

Molt arrelat. És un dels pocs llinatges que ha tingut un pes rellevant a la població des del segle 

XVII fins ara. El trobem documentat tant amb “th” intercalada com amb “t”.

“... Gabriel Matheu ...”. 1-9-1749, Albinyana, s.t. 443, pàg. 95v (AHT).

Mateua, ca la

Era al carrer del Dr. Pere Virgili. Les parets laterals donaven una al carrer de Reus i l’altra al carrer 

de Cendra. Havia estat construïda a la segona meitat del segle XVIII i fou enderrocada l’any 2001. 

Filla de la casa és la Joana de Mateu (Joana Ferrando Faustina).

Mazón

Els Mazón s’estableixen a Vilallonga el 1863. Tenien una taverna. No va arrelar. 

“... D. José Maria Mazón Casas, mayor de edad, casado, cafetero, vecino de esta villa ...”. Judici 

de Faltes, 20-9-1892 (AMV).

Mena-sang

Cognom que només trobem en la llista dels Miquelets. Emparentaren amb els Barberà. 

“Rafael Menasanch, 17 años, soltero, pastor”. Miquelets, 1795 (AHT).

Menet, ca

Casa del carrer de Reus, entre ca Benet i cal Marino.

Menut

Renom amb què es coneixia Josep Fortuny. El darrer Menut fou Amadeu Fortuny, dit Madeu del 

Menut. Als anys 20 va vendre la casa del carrer del Dr. Pere Virgili a Francesc Badia Soronelles (Paco 

de Padret), pare del Pere de la Conxita (Pere Badia Gomis).

“64. Fortuñ (a) Menut José”. Amillarament, 1861 (AMV).

Mercader

Cognom que trobem una sola vegada a finals del segle XVIII. Absent de la documentació fins al 

segle XX.
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Mero, cal

Era al carrer Nou, entre cal Senyoret i ca Garreta. 

Mero, del

Renom dit a Gertrudis Saperes Trenchs: Gertrudis del Mero. És la darrera descendent de cal 

Mero del carrer Nou.

Mestre; Mestres

Apareix per primera vegada en el fogatge de 1496 com a Mestre. Aquesta forma es manté fins 

a finals de segle XIX. El 1875 trobem Josep Mestre Mateu i a la seva família escrit tant amb s 

final com sense. A partir d’aquest moment el llinatge continua com a Mestres, fins avui en dia.

Una altra branca fou la de Francesc de Mestre, habitant de Vilallonga que morí l’11 de set-

embre de 1663, ciutadà honrat de Barcelona. Era un dels principals terratinents de Vilallonga i 

les seves propietats anaren passant als seus descendents fins ben entrat el segle XIX. Un dels 

seus fills, Damià de Mestre (mort el 1692), fou prevere i canonge de la catedral de Tarragona, i 

substituí el rector de Vilallonga durant els tres anys en què el poble fou abandonat arran de la 

Guerra dels Segadors (1640-1643). 

L’hereu de Francesc de Mestre fou el seu fill Andreu de Mestre (mort el 1702). Aquest, el 1677, 

va fer construir la capella de la Mare de Déu del Roser a dins l’església de Vilallonga perquè hi 

fossin enterrats tots els seus parents. La tradició es va mantenir fins que la capella fou enderro-

cada a finals del XVIII per a construir l’església nova.

“Ítem en Damià Mestre; Ítem en Joan Mestre”. Iglésies, 1496, pàg. 123.

“... Andreas Mestre ...”. 30-6-1740, Albinyana, s.t. 443, pàg. 46v (AHT).

Mestres

Forma que pren el cognom Mestre a partir de finals del segle XIX.

Mestres, ca

És la casa que tanca el carrer de Sant Josep. Hi ha un portal que permet l’accés a peu al 

carrer de la Muralla. Hi va néixer, hi va viure i hi va morir el metge, polític i agronomista Josep 

Mestres i Miquel (1868-1947).

També era al carrer de Pere Virgili, entre ca l’Espanyol i ca Ninyo. Hi visqueren els pares de 

Josep Mestres i Miquel.

Mestres, el pi de

Arbre monumental que es troba tocant al camí dels Hospitals. Fou plantat pel Dr. Josep Mes-

tres i Miquel (1868-1947).

Mestres, el portal de

Pas que permet anar a peu des del carrer de Sant Josep al carrer de la Muralla.
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Mestres, la premsa de

Premsa d’oli, propietat de Josep Mestres i Miquel, que era al carrer de Ramón y Cajal. Als anys 20 

del segle XX s’utilitzà l’edifici per a fer-hi cinema.

Metge, el carrer del

Nom que rebé l’actual carrer de Sant Martí durant el segle XIX. En aquella època només tenia una 

entrada pel carrer Major. També se’n deia carrer dels Metges.

“Casa situada en la villa de Vilallonga y calle llamada del Metge, señalada con el número 2 ... y 

lindante a mano derecha al salir con José Valls, a la izquierda con la calle llamada la Muralla, detrás 

con Antonio Montserrat y por delante con la precedita calle del Metge ...”. 31-1-1870, Registre, llibre 

1, finca, 3, pàg. 15 (RPV).

“Molino aceitero con todos sus útiles, situado en la vila de Vilallonga y calle llamada dels Metges, 

que linda por un lado con ... por el otro con la Muralla, por detrás con María Granell y José vidal 

y por delante parte con un puente que antes daba comunicación a una casa que tenia doña María 

Antonia Cases y de Batlle y sus hijos y parte con dicha calle dels Metges donde tiene la puerta ...”. 

29-7-1870, Registre, llibre 1, finca 21, pàg. 112 (RPV).

Metre, el

Pou construït el 1925 per diversos pagesos que tenien terres als Majols. Es féu en l’heretat de 

Martí de la Cisqueta (Martí Garriga Roig) perquè era la situada més amunt. Sembla ser que hi hagué 

discussions entre els socis per a escollir el lloc on fer el pou. En el primer intent no es trobà gens 

d’aigua. Després es feren un altre a un metre de distància, i hi trobaren un bon cabal. D’aquí el nom 

de “el Metro”. Al començament treien l’aigua mitjançant una sínia accionada per un animal. Després 

es passà a les bombes. Ara té una profunditat d’uns 150 metres. 

Mig, la sèquia del

Localitzada a l’antic terme dels Hospitals. Servia per a distribuir l’aigua del Francolí i regar les 

heretats de la zona. 

“... sitam in termino et quadra dels Hospitals, parrochia villa de Vilallonga dicti Campi (...) que 

terminatur (..). ab occidente cum sequia dicta del Mitg ...”. 18-1-1748, Albinyana, s.t. 442, pàg. 34 

(AHT).

Miguel

Tant sols el trobem en el padró d’habitants de 1965. Ara no n’hi ha.

Milanars, el camí dels

Topònim ara desaparegut.

“Pieza de tierra campa secano, (...) y lindante (...) a mediodía con el camino dels Milanàs, a poniente 

con el término de la Selva y al norte con (...), teniendo entradas y salidas por otra finca situada en 

el término de la Selva y partida llamada Mas Bertran ...”. 21-11-1869, Registre, llibre 1, finca 2, pàg. 

7 (RPV).
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Milanet, ca

Al carrer de la Muralla, entre ca la Tana i cal Pepet de la Quana.

Mil Homes, cal

Era al carrer del Dr. Fleming, també se la coneixia com ca Joan d’Andorra.

Milià del Cadirer, ca

Era al carrer del Dr. Fleming, al costat de ca Bofarull.

Mill

Es deia a Josep Pié Ballart.

“Seguidamente he hecho la propia notificación a José Pié (a) Mill y de quedar enterado firma.” 

Judici de Faltes, 26-8-1888 (AMV).

mines

Alzineta, Àubens, Carxol, Colls, Constància, Consuelo, Esperança, Fe, Font de l’Astor, Glòria, Gra-

nell, Majols, Mas de Llorigó, Mas de Conillera, Mineta Fonda, Nova de la Montoliva, Nova dels 

Majols, Pilar, Rec de les Sorts, Sant Isidre, Seguridad, Sorts, Vella, Vella de la Montoliva, Vila.

Mina de la Fe, el camí de la 

Deuria fer referència a un tram del camí del Mas de la Llana.

Mines, el terme de les

És un altre nom amb el qual s’anomena la partida dels Majols.

Mineta Fonda, la

Al costat del camí de la Granja, a l’esquerra. Indret on la mina de les Sorts es bifurca. Un ramal segueix 

camí de la Granja avall i l’altre va en direcció sud, cap a la riera. Era un lloc on s’anava a buscar aigua fresca.

Mingo de la Quana, cal

Al carrer del Dr. Pere Virgili, entre el tancat de ca Tranquilón i ca Joan dels Bues. Hi vivien la Rosa 

del Mas de Reig (Rosa Cabré) i Domingo Carnicé.

Miono

Renom amb què es coneixia Josep Esteve Vidal.

“... ha dicho ser y llamarse José Esteva y Vidal (a) Miono, que es de esta vecindad ...”. Judici de 

Faltes, 11-4-1875 (AMV).

Miquel de Senan, ca

Miquel de Senan (Miquel Senan Vallvè), casat amb Pilar de Sarrier (Pilar Mateu Viñes). Primer 

vivien al carrer del Dr. Pere Virgili, quasi tocant al carrer d’Alcover, limitant amb el Clos, on ara viu 

Ninyo. Després es traslladaren al carrer de Sant Roc. 
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Miquelet, ca

Probablament el nom ve de Miquel Bellver, que comprà la casa el 1750. Els seus hereus tingueren 

el mateix nom, fins que l’hereva es casà amb un Bella a finals del segle XVIII. És a la plaça de 

l’Església, fent xamfrà amb el carrer de la Muralla i afrontant amb cal Sol. 

Miquelet, l’era de

Era al final del carrer de Reus, més o menys on hi ha l’escorxador. Ara és tot edificat. 

Mir

Procedent del Morell, arribà el 1947. Ara encara n’hi ha.

Mir, el mas de

Nom amb què es coneix ara el mas de Reig.

Miralles

Renom amb què es coneixien els germans Isidro i Josep Jové Domènech, pastisser i fuster 

respectivament. Primer ca Miralles fou al carrer Major, fent xamfrà amb el carrer de Sant Martí; 

després es traslladà al carrer de la Muralla, fent cantonada amb el carrer de Sant Martí, on 

encara continua.

Miró

Cognom que apareix en el segle XX. Ara tan sols el porta una dona.

Mitger, cal

Al carrer de Sant Josep, al costat de ca Martí de Granell.

Mitjabadia, ca

Els Mitjabadia tenen de cognom Companys. La casa principal era al carrer de Reus, fent cantonada 

amb el carrer de la Muralla.

Mitjabadia, l’hort de

Era l’hort que ara és de Josep de Secundino (Josep Carnicé Companys). Al carrer del Morell, fent 

xamfrà amb la Rambla. La bassa qui hi ha en deien la bassa de Mitjabadia.

Modenas

Tant sols apareix en el padró d’habitants de 1965. Arribaren a Vilallonga als anys 60. Ara el duen 

dues dones.

Moles, cal

Al capdavall del carrer Major. Té façana a tres carrers: Pau Casals, Major i carretera de Valls. La 

va heredar un tal Palau, i va agafar el renom de ca Palau. Ara és ca Joanito.
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Molí, cal

Era al carrer del Dr. Pere Virgili, entre ca Joan dels Bues i ca Josepet del Roso. Després fou ca 

l’Anicet.

Molí de Puigdelfi, el camí del

Fa referència al camí dels Hospitals. El molí de Puigdelfí era propietat del capítol de la catedral de 

Tarragona, i obligaven els habitants de Vilallonga a anar-hi a moldre el blat. 

“... estando obligada ella y todos los habitantes en dicha villa en haver de moler su trigo 

en el molino de Puigdelfí y pagan ...”. 19-12-1623, Hipoteques, inscrita el 1785, s.t. 34, pàg. 

41v (AHT).

“... partida devall la vila que lindaba ... al medio día con el camino del Molí de Puigdelfí ...”. 13-10-

1715, Hipoteques, s.t. 47, pàg. 23 (AHT).

Molinants, el camí dels

Topònim que ara no existeix. Desconeixem a quin camí correspon.

“... mediante quodam itinere vocato dels Molinants ...”. 7-5-1747, Albinyana, s.t. 441, pàg. 60v 

(AHT).

Molinera, ca la

Al carrer de Ramón y Cajal, al costat de ca l’Espanyol.

Monné

Cognom que trobem a partir de la segona meitat del segle XIX. Procedia de Renau. Ara no perdura. 

Ca Monné és al carrer de Reus, entre ca Peret de la Tecleta i ca Pinyero. 

Montoliva, la

És a l’extrem oest del terme de Vilallonga. Limita pel camí ral que va de Reus a Valls, que la 

separa del terme de la Selva del Camp, i amb la riera de la Selva. En la documentació trobem di-

ferents qualificatius de la Montoliva: mas, terme, torre, masia. Des de finals del segle XVII pertany 

als Magrinyà. Abans havia estat dels Maimó. A principis del segle XVIII es convertí en la baronia 

de la Montoliva. És dels pocs masos que sempre ha estat habitat.

“... Damián Maymó señor de la Torre de la Montoliva, parroquia de Vilallonga ... supuesto que 

Pedro Aguader del manso Ballets, parroquia del Codony ...”. 25-3-1304, Hipoteques, s.t. 13, pàg. 

163 (AHT).

“Terme de Montoliva. Té de llargària mitg quart, de ampla lo ters de un quart, y de rodària 2/3 

de quart: afronta a llevant i mitgdia ab Vilallonga, a ponent ab la Selva mediant lo Camí Real, y a 

tremontana ab la Font de Astor mediant un Torrent: té una casa y 5 persones”. Iglésies. Estadísti-

ques de població. Primer vicenni del segle XVIII. Descripció d’Aparici. 1708.

“Es quadra, las jurisdiccs. son de Pablo Magriñá de Tarraga., y del Arzobispado de Tarraga., tiene 

una casa con 5 habitantes. Su situación es llana, linda por levante i mediodía con Vilallonga, a 

Poniente con la Selva, y a Tramontana con la Font del Astor ...”. Iglésies. Estadístiques de població. 

Primer vicenni del segle XVIII. Notícia del Principat 1719. 
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Montoliva, el camí de la

És un dels noms que rep el camí que surt del Morell traspassa la partida dels Majols, passa pels 

Quatre Camins, creua el camí del Majols, arriba fins a la Montoliva i segueix en direcció oest fins a 

la carretera de la Selva. 

Montserrat

Llinatge que trobem molt arrelat al poble en el segle XVIII. En la llista dels Miquelets comptabilit-

zem sis homes de més de setze anys que porten aquest cognom. Ara manté la importància d’antany.

“Que coneix mol bé de vista, tracte y conversació a Ramon Montserrat pagès de la present vila de 

Vilallonga y Geldrudis Monserrat y Guillemat cònjuges pares del anomenat en lo present interroga-

tori Ramon Montserrat ...”. 1-12-1748, Albinyana, s.t. 442, pàg. 269 (AHT).

Montserrat de Ninyo, ca la

Era al carrer del Riu Segre. 

Ara es coneix com a Montserrat de Ninyo a Montserrat Jardí Saperes, dona de Josep de Ninyo 

(Josep Fonoll Fortuny).

Mor

Els Mor arriben a Vilallonga a través dels Albinyana. Eugeni Mor Panés, de l’Albagés (Garrigues), 

va lluitar a la Guerra d’Àfrica a les ordres de Leandro Ibar Rosiñol. En acabar la guerra, anà a viure 

a Vilallonga, on s’establí. Ara encara perdura.

Morell, el camí del; el carrer del

El camí del Morell era una bifurcació del camí de Tarragona a Valls per a poder entrar a Vilallonga 

per la part oest. El traçat del camí fa pensar que potser en un principi el perímetre de la muralla 

arribava on ara hi ha la plaça de l’Església, perquè el camí feia diferents revolts per a arribar a una 

paret, que és el que hi havia allà on acabava el camí. El portal que hi ha ara es va obrir l’any 1965.

Les heretats properes es denominaven del camí del Morell.

En edificar-se, a partir del segle XIX, el carrer se’l coneixia com del camí del Morell. Ara és el carrer 

del Morell el tram de l’antic camí que va des del carrer de la Muralla fins a la carretera de la Selva. 

Morlà

Apareix per primer cop en el padró d’habitants de 1965. Encara perdura.

Mossèn Daniel

Durant tota la seva vida professional fou vicari de Vilallonga. Es deia Daniel Banús Mateu (1870-

1935). Era fill de ca Someretes, d’aquí el renom de mossèn Someretes. Tenia la casa al carrer Major, 

al costat de ca Reig o ca la Guadelupe. Fou el beneficiari d’una donació que féu la Llorigona. Rebia 

un ral cada diumenge per dir la missa de vuit del matí.

Mossèn Daniel, l’hort de

Tancat amb parets, era tocant al camí de la Selva, al costat de l’heretat del Nolla.
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Mullerat

Ramon Mullerat Moreig de Santa Coloma de Queralt, i veí de Torredembarra, comprà, durant la 

desamortizació de Madoz de 1859, una finca urbana anomenada “Premsa de l’Oli”, fins aleshores 

propietat del comú. Aquesta finca anava des del carrer del Riu Segre fins als darreres de les cases 

del carrer del Dr. Fleming. El 1846 era un dels principals propietaris de Vilallonga per haver-se casat 

amb Francesca Gibert Guiot de la Selva, descendent dels Guiot, que fou una de les famílies més 

importants de Vilallonga durant el XVIII. En no tenir descendència, fou l’hereu el seu nebot Josep 

Serra Gibert. Vivien a la darrera casa del carrer del Dr. Fleming, ara cal Serra.

Mundí, el mas del

Era a l’enclavament de Perafort. Tocant al camí del Carxol.

“... la finca rústica que posee en el término municipal de Perafort y partida llamada Barraqueta que 

colinda con la de los demandantes situada en el mismo término y partida llamada “Mas del Mundí”. 

Judici de Conciliació, 19-5-1900 (AMV).

Muralla, el carrer de la

El 1979 es posà el nom de la Muralla al carrer on havia estat situada la muralla o paret alta que 

va envoltar tota la vila fins mitjan segle XVIII, quan es va començar a construir fora del recinte em-

murallat. Aquest carrer comença a la carretera de Valls i acaba al carrer de Reus, i és orientat d’est 

a oest. Fins a principis del segle XX ha estat pràcticament el límit del poble per la part sud. En el 

segle XVIII se l’anomenava camí de Tarragona; en el segle XIX carrer de la Mar; durant la República 

carrer de Francesc Macià, i després de la Guerra Civil carrer de l’Ejército Español.

Muralla de Carreter, la 

Segurament era la part de la muralla que es troba davant de ca Pastoro, on abans hi donava el café 

de Carreter, que tenia entrada per l’actual carrer de Pau Casals, al qual tancava la sortida al carrer 

de la Muralla. Aquest tram del carrer de Pau Casals es va obrir el 2000. 

“Solar para edificar, sito en la villa de Vilallonga y paraje llamado Muralla de Carreté ...”. 21-11-

1869, Registre, llibre 1, finca 1, pàg. 2 (RPV).

Muralla de les Portes Falses, la

Durant el segle XVIII s’anomenava així una part de la muralla de Vilallonga. Segurament es referia 

a la zona que hi ha a cal Sol i a ca Miquelet. El topònim s’hauria pogut originar perquè, en arribar en 

aquest lloc des del camí del Morell, es trobaven que no hi havia cap porta per a entrar a la vila, a la 

qual només es podia accedir pel portal de Dalt (més o menys on hi ha ca la Ció) o pel portal de Baix 

(l’únic que es conserva). En l’inventari del béns heretats per Anna M. Aguader Carnicer el 1749, en 

la descripció d’una heretat rústica diu així: 

“Ítem tota aquella altra pessa de terra campa ab algunas moreras en ella plantadas de tinguda de mitg jornal 

poch mes o menos, situada en lo terme de dita vila, prop la muralla de las portas falsas. Que afronta (...) a 

tramuntana ab lo camí que pasa per detràs de la muralla, mediant lo rech ...”. 20-4-1749, Albinyana, s.t. 443,  

pàg. 28 (AHT).
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Mussara, la

Peça de terra localitzada, més o menys, a la partida del Cap de Terme.

“... terme de Vilallonga y partida anomenada la Musara. Que afronta a solixent i tramuntana amb la 

riera de la Selva, a migdia amb el camí dels Hospitals i a ponent amb els hereus de Josep Queraltó.”. 

22-8-1823, Llombart, s.t. Selva 128, pàg. 100v (AHT).

“17. Bella Fco. de Asís. Otra posesión nombrada Musara ...”. Amillarament, 1861 (AMV).

“147. Mollerat Ramón, Otra posesión nombrada Musara de su propiedad. 1887 Jaime Serra. 1925 

Fr. Peris”. Amillarament, 1861 (AMV).

Nadal

El primer Nadal arriba a Vilallonga quan Joan Nadal Picamol, de Llívia, es casà amb una filla de 

cal Sol, Josepa Serra Gibert, el 1881. No n’hi ha cap al poble, però els descendents encara mantenen 

algunes propietats, sobretot urbanes. 

Navarro

Llinatge que s’estableix a Vilallonga el 1960, procedent de Nonasp (Matarranya). Ara encara 

perdura.

Navès

Apareix en la documentació dels segles XVII i XVIII. Rafel Navès i la seva esposa, importants 

terratinents del segle XVIII, deixaren part del seu patrimoni perquè es construís l’església nova.

Navès, el carrer de

Era el nom que rebé el carrer de Sant Josep des del segle XVIII fins el 1931, que li van posar de 

Salmerón. Com tots els carrers existents en el segle XVIII era una travessia del carrer Major, situada 

a l’esquerra tot just abans d’arribar a la plaça de l’Església. El nom de Navès deuria venir perquè al 

segle XVIII, hi vivia un tal Rafel Navès.

Nicolau

Cognom que únicament apareix en el fogatge de 1553.

“Mestre Nicolau”. Iglésies, 1553, pàg. 249.

Nicolau, ca

És al carrer de Sant Roc, entre cal Baster i ca Ramon de Secundino. Probablement el renom li ve 

de Nicolau Guillemat, que va comprar la casa el 1754. Des de llavors sempre ha estat de la mateixa 

família. El darrer Nicolau ha estat Josep Guillemat Español, que morí el 2004.

“... Joannis Riera nominati Nicolau ...”. 18-1-1748, Albinyana, s.t. 442, pàg. 34 (AHT).

“26. Guillemat (a) Nicolau Juan. Amillarament, 1861 (AMV).

Ninyo, ca

Era al carrer del Dr. Pere Virgili, entre ca Mestres i ca Ramon de Guiotet. Hi vivia el Sord de Ninyo. 

El renom encara és viu, el duen els membres d’una branca dels Fortuny.
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Noc, cal

Situada al carrer de Sant Josep, al costat de cal Mitgers.

Noch

Llinatge que trobem amb certa assiduïtat en la documentació del segle XVIII. Desapareix com 

a primer cognom a principis del segle XX. 

“Sive arrendo vobis Francisco Noch laterario et nune aquesta dicta villa de Vilallonga ...”.  

16-2-1750. Albinyana, s.t. 444, pàg. 43 (AHT).

Nogués

Apareix per primer cop en l’últim terç del segle XIX, procedia del Milà. Ara és un dels cog-

noms més freqüents.

Nolla

Llinatge que arriba a Vilallonga a mitjan segle XIX procedent de Castellvell. Ara encara per-

dura. Cal Nolla era al carrer de Sant Roc, entre ca Nicolau i ca Grauet. Ara és la primera casa 

del carrer del Dr. Pere Virgili, tocant a la plaça de l’Església.

Nou, el carrer

Situat en el que podríem anomenar primer eixample de la vila. S’hi començaren a construir 

habitatges durant la segona meitat del segle XIX. Orientat d’est a oest. Comença al carrer de 

Santa Llúcia i acaba al carrer de l’Esperança. Durant la primera meitat del segle XX se’l coneixia 

popularment com el carrer dels Trenta, perquè hi vivien 30 famílies. Durant la República se 

l’anomena de la Llibertat i, després de la Guerra Civil, del General Mola. El 1979 se li retornà 

el nom original.

“Solar cercado de paredes, sito en la vila de Vilallonga y en una travesía sin nombre que pone 

en comunicación las calles Nueva y de la Selva ... y lindante por detrás con casa y corral de José 

Roig alias Marino ...”. 13-6-1870, Registre, llibre 1, finca 7, pàg. 93 (RPV).

Nou, el portal

Nom que rebia el portal de la part oest de la vila. Enfront d’on hi havia la creu de terme. També 

se li deia portal de Dalt. 

“... tot aquell hort clos i circuit de parets de tinguda de cent pams a tot quadro poch més o 

menos que és part y de pertenences de la casa y officines dita lo Clos, situat fora y cerca lo 

portal nou de dita vila, a la part del camí de la Selva ...”. 25-3-1774, Albinyana, s.t. 469, pàg. 

130 (AHT).

Nova de la Montoliva, la mina 

Neix al terme de la Selva, serveix per a regar les terres de la Montoliva. Encara funciona. 

També se la coneix com Consuelo.



125Noms de lloc, cognoms i renoms de Vilallonga del Camp

Nova dels Majols, la mina

És un ramal de la mina dels Majols.

“... así como la novésima parte de las cuarenta horas de agua de la mina Nueva dels Majols ...”. 

Judici de Conciliació, 24-7-1863 (AMV).

“... pertenecía a su riego a las seis de la tarde el agua de la “Mina nova dels Majols” y se la cedió 

a ...”. Judici de Faltes, 9-8-1887 (AMV).

Nulles

Una de les parades de la Montoliva, tocant a la parada de les Hortes.

Òdena

Cognom que només trobem a partir de 1900. Oriünd de Vilaverd, Conca de Barberà. Ara tan sols 

apareix com a segon cognom.

Olegari, ca l’

Era al carrer del Dr. Pere Virgili, entre ca la Coloma i ca Cassà.

Oliva, l’

Bocí de terra situada a la partida del Mas de l’Obra.

Olivares

Arriben a Vilallonga l’any 1964, procedents de Huéscar, província de Granada. Ara és un cognom 

força consolidat.

Oliver

Cognom que trobem esporàdicament des del segle XVII fins al XIX. Ara no n’hi ha.

Oliveró, el mas de l’

Construït a principis dels anys 70 del segle XX, més com a xalet que com a mas. És a la partida de 

les Parades, entre l’inici del camí de Reus i la carretera de la Selva. A finals del segle XX es convertí 

amb el restaurant L’Encanteri.

Oliverons, els

Topònim que ja no s’utilitza. Deuria ser un tros de terra proper al terme de la Granja dels Frares. 

“... sitam in termino dicta villa de Vilallonga, et in partita vocata los Oliverons o camí Real (...), 

terminatur ab oriente cum itinere regio que itur ex ciutate Tarracone ab villa de Montblanch ...”. 25-

4-1747, Albinyana, s.t. 441, pàg. 48 (AHT).
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Oller

Grafiat sense la “r” final. Els dos llinatges procedeixen de dos llocs diferents, uns de Vilaverd 

(ca Joan del Roser) i els altres de Prenafeta (cal Càndio), a la Conca de Barberà. Ambdós llinatges 

s’instal·len a Vilallonga al segle XIX, els primers al voltant de 1850 i els segons el darrer terç del 

segle. Ara és consolidat.

“Presente Pablo Oller Saumell, que ha dicho ser natural de Prenafeta y vecino de esta ...”. Judici 

de Faltes, 1-7-1882 (AMV).

Om, ca l’

Renom amb què es coneixien uns dels Vallvè que hi havia al poble. Ca l’Om era al carrer de la 

Torreta, entre ca la Crescència i cal Cobrenc. Hi vivia el Pep de l’Om.

“243. Vallvé (a) Hom José”. Amillarament, 1861 (AMV).

“Que los socios de la Mina de la Fé, cita en este término municipal (...) Antonio Vallvé (a) Hom, 

partícipe cinco horas ...”. Judici de Faltes, 22-8-1906 (AMV).

Orgellès

Llinatge que tan sols trobem en el padró d’habitants de 1875. Procedien de Riudoms. Ara no 

perdura.

Oriol

Renom amb què es coneixia a finals del segle XIX Martí Vallès i a principis del XX Pau Gavaldà. 

“... y Martín Vallés (a) Oriol en la calle de S. Roque nº 24 ...”. Judici de Faltes, 20-10-1874 (AMV).

“... D. Pablo Gavaldà, (a) Oriol, partícipe cinco horas de agua semanales ...”. Judici de Faltes, 5-11-

1906 (AMV).

Oriol

Cognom que apareix per primer cop a finals del segle XIX. Encara perdura. Tenien la casa pairal a 

la carretera de Valls, entre de cal Forner i ca Fernando dels Coloms.

Padrell

Llinatge que s’estableix a Vilallonga el 1845. Procedia de la Pobla de Mafumet. Encara perdura.

Paladella

Llinatge documentat tan sols en els segles XV i XVI. El trobem en els fogatges de 1496 i de 1553, 

“Ítem en Guillem Paladella”. Iglésies, 1496, pàg. 123.

“Joan Paladella”. Iglésies, 1553, pàg. 249.

Palau

Cognom que trobem en la documentació del segle XVIII i posteriorment en la primera meitat del 

segle XX. Ara no perdura.

“... Antonius Palau ...”. 30-10-1748. Albinyana, s.t. 442, pàg. 232 (AHT).

“Antonio Palau, 42 años, casado, labrador”. Miquelets, 1795 (AHT).
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Palau, ca

Casa que té façana al carrer Major, carrer de Pau Casals i la carretera de Valls. Als baixos, per 

la part que dóna a la carretera, hi hagué la taverna del Pòtol i més tard hi visqué la Ciseta del 

Guerxet. També se’n deia ca Moles. Ara és ca Joanito. Als baixos que donen al carrer Major hi 

hagué una botiga de reparació i venda de bicicletes. Primer es deia Casals i més tard, als anys 

20-30, Cicles Queralt-Colet. Després de la Guerra Civil hi hagué el local de la Germandat. 

Palauet

Es deia a Ramon Fons Pellicé. La casa pairal era al carrer de la Torreta, entre ca l’Anton de 

l’Anneta i ca Josepet de Biel.

Pallarès

Com a cognom tan sols el trobem en el fogatge de 1496. També n’hi ha en el llibre d’Òbits del 

segle XVII, però són habitants de la Granja dels Frares. Ara hi és com a renom. 

“Ítem en Bernat Pallarès”. Iglésies, 1496, pàg. 123. 

Pallarès, ca; tancat de 

Fa xamfrà entre el carrer Major i el carrer de Sant Martí. Ara se li diu Pallarès a Manel Solé 

Nogués. El renom ve del cognom dels avantpassats, que eren oriünds Puigdelfí. 

Tenien un tancat que donava a tres carrers, al del Morell, al de Sant Roc i a la Rambla del Roser. 

Ara hi ha un bloc de pisos.

Pallissa, l’hort de la

Podria tractar-se de l’hort que hi havia al costat de les Dues Eres, tocant al camí del Morell.

“210. Serra Jaime. Otra posesión nombrada hort de la Pallissa”. Amillarament, 1861 (AMV).

Pàmies

El trobem per primera vegada a principis del segle XIX. Es manté fins a principis del segle XXI.

Paniagua

Arriba a Vilallonga el 1935. Procedia de Marchal, província d’Almería. Ja no perdura.

Papafiga

Tal com es coneixia a Salvador Roig.

“Resultando que de las niñas (...), la de Salvador Roig (a) Papafiga ...”. Judici de Faltes, 11-8-

1887 (AMV).
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parades

Argilós, Baix la Vila, Camí de la Selva, Camí de Puigdelfi, Camí de Reus, Camí de Tarragona, 

Camí Ral, Camp, Canonges, Canyar, Clot de la Mina, Clot dels Nuers, Clot de Reig, Clotets, Coreta, 

Coster de Jaia, Costetes, Creu, Cua del Mas Cremat, Davall de la Vila, Era, Figueres, Fonts, Forna, 

Garnatxa, Garroferal, Granja, Hort, Horta, Horta de la Vila, Horta Nova, Horta Vella, Hort de la 

Pallissa, Hortes, Hort Gran, Majolets, Mas Bertran, Mas Calbó, Mas Cremat, Mas de n’Abella, Mas 

d’en Puig, Mas de Ribal, Maset, Maset de la Catalina, Mussara, Nulles, Oliva, Oliverons, Pallissa, 

Perenes, Pla de Biel, Pla de Llagost, Planes, Planot, Poble, Quadra de l’Hospital, Riera, Roquetes, 

Roser, Sant Roc, Secà de Baix, Secà de Dalt, Sorteta, Sumoi, Terrer, tros de la Creu, tros de l’Era, 

tros Rodó, Vila, Vinya del Bosc, Vinya Gran. 

Parades, les

Partida situada a les parets de la vila. Se’n deia de la zona que anava des de l’antic camí de la 

Selva fins al camí dels Àubens. Amb la urbanització del camí de la Selva, les Parades quedaren 

reduïdes a les terres situades a banda i banda del camí de Reus. Ara s’estan acabant d’urbanitzar.

“210. Serra Jaime. 1. Posesión nombrada Paradas, de su propiedad ...”. Amillarament, 1861 

(AMV).

Parrot

Renom dit a Josep Montserrat.

“152. Montserrat (a) Parrot José”. Amillarament, 1861 (AMV).

partides

Àubens, Aymemir, Bardissa, Barraqueta, Cap de Terme, Carreró, Carxol, Cogoll, Colls, Coma, 

Gebellí, Hospitals, Majols, Mas Bellets, Mas de l’Obra, Mines, Montoliva, Parades, Pla de Puigdelfi, 

Sorts, Terme de la Font, Tomanill.

Pascual

Cognom que trobem per primer cop durant el primer terç del segle XX. Ara no perdura.

Pastelero, ca

Primer fou al carrer del Dr. Pere Virgili, als baixos de cal Sol. Després es traslladà al carrer Major, 

al costat de ca la Dolores del Ros. També se’n diu ca l’Adroguer.

Pastisser, el

Renom relacionat amb l’ofici. Es deia a Salvador Casà Casellas.

“En esta misma fecha se han procedido las diligencias de los sujetos anotados en la carta orden 

y resultan ser ... el Salvador del Pastisé es Salvador Casá y Casellas ...”. Judici de Faltes, 25-11-

1889 (AMV).

Pastisseria, la 

Era a la plaça de l’Església, també dita ca Manel de l’Estanc i ca Pastots.
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Pastor

Llinatge vinculat a Vilallonga. Joaquim de Pastor i Sentís es casà amb l’hereva d’Andreu de Mestre, 

un gran terratinent de Vilallonga del segle XVII. Els Pastor-Mestre posseïen heretats als termes de la 

Masó, el Rourell, Vilallonga i Horta de Sant Joan. La casa pairal era a Tarragona, però conservaven la 

casa dels Mestre a Vilallonga, que era a la plaça de l’Església, al costat de cal Sol. Els Pastor es ca-

saren amb els Queraltó, ampliant encara més el seu patrimoni. En no tenir descendència; les heretats 

de Vilallonga passaren a Anton Maria de Gallart i de Grau (1824), aquest començà a desprendre’s 

del patrimoni, que acabà de liquidar el seu fill Pau de Gallart Dalmau. 

Pastoret, el tancat de ca

Feia xamfrà amb la plaça de l’Església i el racó que va cap al portal de les Peixateries. Ara forma 

part de la casa que arriba fins al carrer de Sant Roc. En els darrers anys, als baixos hi ha hagut les 

oficines de la Caixa de Tarragona. Pastoret tenia un ramat de bens que tancava al tancat que era al 

carrer del Dr. Pere Virgili, al costat del tancat de ca Tranquilón.

Pastoro

Renom dit a Josep Montserrat Pallerols, nascut el 1847. Ca Pastoro era i és al carrer de la Muralla, 

entre el tancat de Massó i ca Virgili. Ara hi ha una fleca. 

“... llegó allí el José Montserrat Pallarols quizá por haber oído que se hablaba de él, y dijo: que dius 

de Pastoro y ...”. Judici de Faltes, 15-11-1909 (AMV).

Pastots, ca

Era a la plaça de l’Església. També se li deia ca Manel de l’Estanc i la Pastisseria. Com a Pastots 

es coneixia a Francesc Gurí Salvat.

Pataquetes, ca

Era al carrer del Dr. Pere Virgili, entre cal Pèsol i cal Pere de la Conxita. 

Pau

Només consta en el fogatge de 1496. 

“Ítem en Joan Pau”. Iglésies, 1796, pàg. 123.

Pau, la plaça de la

Plaça construïda a la segona meitat del segle XX. Hi conflueixen l’avinguda de la Verge del Roser, 

el carrer de Reus i el carrer de l’Onze de Setembre. És la plaça on hi ha les escoles.

Pau de Bernadet, cal

És a la carretera de Valls, al costat del rec de la mina de la Vila que portava l’aigua a l’hort 

d’Albinyana. El Pau de Bernadet era Pau Vallvè Gasol.

Pau de Feló, cal

Era al carrer Nou, entre el tancat de cal Marino i ca Feliu. 
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Pau de la Sibeca, el

Es deia a Pau Vallès Padret. Tenia la casa a la plaça de l’Església, al costat de ca Teodoro. Tenia 

un tancat al carrer d’Alcover, tocant al carreró del rec de la Vila.

Pau del Clos

Dit a Pau Riera Vallès.

Pau de l’Hort, el

Renom dit a Pau Guivernau Garriga. Vivia a l’hort que hi ha al capdamunt del carrer Nou.

Pau de Llagost, el

Es deia a Pau Llagostera Llumbart. Vivia al carrer de Sant Roc, entre cal Rollat i ca Gotzet.

Pau del Protectorat, la plaça de la 

Nom oficial que el 1927 es va donar a la cruïlla entre els carrers de Reus, del Dr. Pere Virgili i 

el Calvari, lloc conegut com la Creu. Arran de la signatura de l’anomenada Pau del Protectorat, 

i per adherir-se als actes per l’acabament de la guerra amb el Marroc, l’ajuntament va acordar 

donar-li el nom de “Paz del Protectorado”. El nom no es popularitzà, sempre s’ha conegut el lloc 

com la Creu.

“El Ayuntamiento, por unanimidad, acuerda dar el nombre de “Paz del Protectorado” a la plazoleta 

que existe en la calle de la Selva de esta localidad entre o sea con el cruce de las calles de Reus y 

Calvario.” 12-12-1927, Actes (AMV).

Pau del Vermell, ca

Ara és ca Pinyero, al carrer de Reus, entre ca Monné i ca l’Elvira de ca la Justa.

Pau de Rosset, cal

Fins fa pocs anys era la darrera casa del poble anant cap a la Selva pel carrer del Dr. Pere Virgili. 

Fins a principis del segle XX hi hagué una fàbrica de teixits. Ara és al carrer de la Torreta, entre ca 

Sant Roc i cal Cobrenc. 

Paula, ca la

Vivien en aquesta casa el matrimoni format per Ramon Reig i Paula Oriol. La seva filla Rosa Reig 

Oriol es casà amb Jaume Oriol Bardina. Era a la carretera de Valls, entre ca la Maria de Pira i ca 

Fernando dels Coloms.

Pedregal de Cal Fonso, el

Pedregar que hi havia al final del carrer de Santa Llúcia, tocant al camí d’Alcover.

Pedret, ca

Era a la carretera de Valls, al costat de ca l’Eduardo de Fermí.
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Pedro Ódena, el carrer de

Nom que rebé el carrer de la Torreta després de la Guerra Civil fins a l’any l979. Pere Òdena 

Bertran, de ca l’Anton de l’Anneta, fou l’únic de Vilallonga que morí essent soldat dels “nacionals”.

Peixateries, les

Eren a la plaça de l’Església, als baixos de cal Sol. S’hi instal·laren el 1965, tot ocupant el lloc de 

l’antic escorxador.

Pellicé

Una de les grafies en què s’ha transformat el cognom Pellisser. És la més utilitzada durant el segle XX.

 

Pellisé

Grafia de Pellisser que trobem en el segle XIX. 

Peoner de ca Manet, cal

Era al carrer Major, al costat de ca Mossèn Daniel.

Pepa de Tinot, ca la

Al carrer de Sant Josep, al costat de ca Ponet. Després de la Guerra Civil, els diumenges la Pepa 

de Tinot venia cacauets, xurros i neules per cinc cèntims.

Pep de Bufa-sopes, cal

A la carretera de Valls, on hi havia l’era de Guiotet, des d’on es beneïa cada any el terme. Pep de 

Bufa-sopes era Josep Riera Aguadé.

Pep de Castellano, el celler del 

Antigament era al carrer de Sant Roc, entre ca Tranquilón i cal Bernardo. Ara forma part de ca 

Tranquilón.

Pep de Fermí, cal

Era al carrer de Sant Martí, al costat de ca Gorrot.

Pep de la Castellana, el

Renom amb què es coneixia a Josep Alberich Basora.

Pep de la Ció, el

Renom dit a Josep Montserrat Virgili, casat amb Concepció Massó Cisteré, pare de Josep Montse-

rrat Massó, anomenat Mamis. Vivia a cal Regalat, al carrer Nou. 

Pep de la Joana, cal

Era al carrer Major, fent xamfrà amb el carrer de Sant Josep. Ara hi viuen els de ca Rosquill. Hi 

hagué la farmàcia. 
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Pep de la Marcel·lina, el

Dit a Josep Pellisé Pàmies. Era paleta. 

Pep de l’Anneta, el

Tal com s’anomenava Josep Trenchs, casat amb la Nita de l’Anneta.

Pep de la Tresona, cal

Era al carrer de Pau Casals, al costat del cafè de Carreter.

Pep del Cafè, cal

Ara és a la plaça de l’Església, entre ca Coll i ca l’Antonieta del Cafè. Abans era al carrer de Reus, 

entre cal Galà i cal Guerxet.

Pep de l’Egnàsia, el

Es deia a Josep Folch Fortuny. Va morir a la Guerra Civil. Vivia al carrer de Sant Josep. La casa és 

envoltada per la de cal Sol de la plaça de l’Església.

Pep del Forner, el

Se’n deia de Pau Pellisé Ravell.

Pep del Frigolí, cal

Ara és cal Pau de Rosset. Al carrer de la Torreta, entre ca Sant Roc i ca Cobrenc.

Pep del Peoner, cal 

Se li deia a la casa que hi havia al carrer de Ramón y Cajal, al costat de la premsa del Mestres. 

Pep del Tossut

Renom dit Josep Roig Fortuny.

Pep del Xec

Es diu a Josep Montserrat Bertran. Viu a la segona casa del carrer del Dr. Pere Virgili, al costat 

de cal Nolla.

Pep de Pataquetes, cal

Era al carrer de Sant Roc, entre cal Rullat i cal Xato de Biel.

Pep Esteva, el tancat de

Al costat de ca Cassiano, a la carretera de Valls.

Pepet de la Quana, ca

Era la casa que feia cantonada entre la Muralla i la carretera de Valls. Fou enderrocada per a fer 

més ample la carretera.
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Pepita, el xalet

Mas situat a les Costetes, a 1 km de la vila. Fou propietat de Josep Brunet Estivill, que es coneixia 

com a Xalet. Als anys 40 del segle XX era habitat. 

Pepito de la Masó, ca

Era al carrer de la Torreta. Ara és ca Barrusco.

Pepito de la Mestra, el

Se li deia a Josep Mateu.Vivia al pis de dalt de ca Cassà. 

Pepito del Guarda, ca

Era al carrer Nou, entre ca la Maria de Vinyes i cals Gitanos. El seu pare va ser guarda durant 

molts anys. 

Pere Claret

Se li diu a Pere Basora Monné. Viu al carrer de Reus, al costat del Matadero. També se’l coneix 

com a Pere d’Alcover, per ser oriünd d’aquesta vila.

Pere de la Conxita, el

Nom amb què es coneixia a Pere Gomis Badia.

Pere de la Tuies, el

Així es coneixia a Pere Banús Figuerola. Vivia al carrer de Reus, entre ca l’Anton de Fanoca i ca 

Peret de la Tecleta.

Pere del Sereno, cal

Era al carrer de Pau Casals, al costat de cal Pep de la Tresona.

Pere de Tinet, l’hort de

A la carretera de Valls. S’hi va construir la pista de ball del Centre Recreatiu. Ara hi ha el Centre 

Cívic. 

Pere de Tranquilón, el tancat de

Al carrer d’Alcover.

Pere Negre

Era Pere Prat Casas. Vivia als baixos de cal Drapaire. S’hi entrava per carrer de Santa Llúcia. Es va 

casar amb la germana de Joan de la Pipa. Durant molts anys fou àrbitre de futbol.
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Perenes, la parada de les

Heretat que deuria ser en el terme del Mas de l’Obra, tocant a la rasa que separa el dit terme del 

de Perafort.

“... situada en término del Mas de la Obra y en la partida dicha de las Perenas, linda a medio día 

con una rasa que baja del manso dicho de Llurigó ... y a cierzo con una rasa dicha la Rasa Vella que 

dividí el término del Mas de la Obra del de Puigdelfí.”. 2-8-1758, Hipoteques, s.t. 34, pàg. 70 (AHT).

Perera

Renom que trobem en documents del segle XVIII, fent referència a Pere Rodríguez.

“... Petrus Rodriguez vulgo nominatus Perera ...”. 18-11-1750, Albinyana, s.t. 444, pàg. 169v (AHT).

Peret de la Tecleta, ca

Era al carrer de Reus, entre cal Pere de la Tuies i ca Monné.

Peret de l’Hort, el

Fins ara són set les generacions que tenen aquest renom. Són els descendents de Pere Gomis 

Canela, oriünd d’Alcover, que arribà a Vilallonga a l’últim terç del segle XIX. Se l’anomenava Peret 

del Molí, però en traslladar-se a viure a l’hort que hi ha al capdamunt del carrer Nou, el començaren 

a anomenar Peret de l’Hort.

Peret del Molí

Era el renom de Pere Gomis Canela quan arribà al poble. Després li digueren Peret de l’Hort, perquè 

vivia a l’hort del capdamunt del carrer Nou. 

Peret de Manresa

Renom amb què es coneix Pere Montserrat Montserrat. Viu a la primera casa a la dreta del carrer 

del Dr. Fleming.

Pérez

És un dels cognoms amb més presència a Vilallonga. Els anys 60 del segle XX, arribaren proce-

dents de Huéscar, província de Granada.

Peri

Cognom de l’actual metgessa, Mercè Peri Viñes, que ocupa la plaça des de 1983.

Pèsol, cal

Hi vivia Pep del Forner (Josep Pellicé Ravell). Era al carrer del Dr. Pere Virgili, al costat de ca 

Pataquetes. 

Petito, cal

Hi vivia Josep Torrents Virgili, anomenat Pep del Petito, padrí de l’Antonet de Queralt. Era al carrer 

Nou, al costat de ca l’Andújar.
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Picarol

Renom que trobem documentat al final del segle XIX referint-se a Ramon Montserrat.

“156. Montserrat (a) Piquerol Ramon”. Amillarament, 1861 (AMV).

Pi i Margall, el carrer de

Nom que es va posar l’any 1931 a l’actual carrer de la Muralla i que mantingué fins al 1939.

Pilar, la mina del

En desconeixem la situació, però era relacionada amb el rec de les Sorts. 

“... de gastos hechos en la construcción de un nuevo acueducto, levantamineto de un plano de la 

mina del Pilar, gastos de inscripción de dicha mina, construcción de una nueva galeria en el Pico de 

Alcover ...”. Judici de Faltes, 21-8-1904 (AMV).

Pilonga

Renom del qual ningú no es recorda. Localitzat en documents del segle XVIII.

“... por detrás con casa de N (a) Pilonga y ...”. 13-11-1851, Albinyana, s.t. 550, pàg. 134 (AHT).

Pinyero, ca

És al carrer de Reus, entre ca Monné i ca Lluís de la Coixa. Abans se l’anomenava cal Pau del 

Vermell i ca l’Elvira de la Justa.

Pista, la

Nom amb què es coneixia popularment la pista de patinatge construïda per Rosa Pérez l’any 1942. 

Restà en funcionament fins al 1953.

Pla

Cognom que tan sols trobem documentat el 1553.

“Pere Pla”. Iglésies, 1553, pàg. 249.

Plaça, de la

Al llarg dels segles d’història de Vilallonga, alguns habitants de la plaça de l’Església se’l ha 

conegut com de la Plaça. Ara diem Joan de la Plaça quan es volem referir a Joan Fortuny Aguadé.

“... cum terris Joannis Roig dicti de la Plassa ...”. 21-10-1748, Albinyana, s.t. 442, pàg. 227 (AHT).

“... Petro Joanni Guillemat dicto de la Plassa ... dictam villam de Vilallonga, et in vico dicto de la 

Canal ...”. 11-2-1749, Albinyana, s.t. 443, pàg. 15v (AHT).

“Me especte com hereu que afirmo esser de Joan Roig nomenat de la Plassa ...”. 25-4-1802, Al-

binyana, s.t. 490, pàg. 80 (AHT).

Pla de Biel, el

Parada del mas de Llorigó.

“... dentro y fuera de la finca conocida por mas de Llurigó, como todas las tierras enclavadas en la 

misma, conocidas por los nombres siguientes (...) Pla de Biel ...”. Judici de Conciliació, 1-8-1907 (AMV).
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Pla de Llagost, el 

Parada del mas de Llorigó.

“... dentro y fuera de la finca conocida por mas de Llurigó, como todas las tierras enclavadas 

en la misma, conocidas por los nombres siguientes (...) Plá de Llagost ...”. Judici de Conciliació, 

1-8-1907 (AMV).

Pla de Puigdelfí, el

Denominació popular de la partida de la Barraqueta.

Plana

Llinatge important del poble des del segle XV fins al XVIII. L’any 1701, el rei Felip V nomenà 

cavaller Joan de Plana Queralt, que fou el primer dels Plana amb títol nobiliari, i que mantindrien fins 

a finals del segle XVIII, quan s’extingí el llinatge. 

“Dit dia davant les dites tres persones comparegueren mosèn Anthoni Plana rector: e Berenguer 

Plana balle: (...) e en Francí Plana jurats de dit loc (...). Ítem Damià Plana; Ítem Berenguer Plana; Ítem 

Pere Plana; Ítem en Joan Plana del Mas”. Iglésies, 1496, pàg. 123.

“Joan Plana, la viuda na Plana de la Torre, Francí Plana major i Francí Plana”. Iglésies, 1553, 

pàg. 249. 

Plana, el carrer de

Fou un dels noms que tingué l’actual carrer de Pau Casals durant el segle XVIII. Era on tenien la 

casa els nobles Plana.

“... casa ab los corrals a ella units y contiguos situada dins la dita vila de Vilallonga y en lo carrer 

dit lo carrer de Plana ...”. 20-4-1749, Albinyana, s.t. 507, pàg. 28 (AHT).

Planes, les

Heretat situada al terme dels Hospitals.

“... Barthomé Lluch, Juan Lluch y otro Juan Lluch su hijo del manso de la quadra del Hospital, 

parroquia de Vilallonga ... hipoteco toda aquella pieza de tierra nombrada del Hospital, que linda 

con las Planas y con el camino que va de Montblanch a Tarragona ...”. 14-10-1535, Hipoteques, s.t. 

16, pàg. 311 (AHT).

Planeta

Se’n deia de la branca dels Plana que no pertanyia a la noblesa. 

“... a parte retro versus meridiem cum horto parietibus circumdatio Josep Plana nomenat Planeta 

aqta. dt. villa ...”. 7-2-1747, Albinyana, s.t. 441, pàg. 18 (AHT).

“... so és a mi dta Geltrudis com a hereva universal de Joseph Plana dit Planeta pagès de dita vila 

mon germà ...”. 12-9-1784, Albinyana, s.t. 479, pàg. 202 (AHT).

Planeta, el carrer de

És l’actual carrer del Riu Segre. Aquest nom el va tenir des del segle XVIII fins el 1939. També se 

l’anomenava de l’Hospital Vell. Segurament el nom li venia perquè hi vivia Planeta.
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Planot, el

Parada de dins la Montoliva. La part de l’heretat que és damunt del mas, que arriba fins al 

camí ral.

Po

Renom que es donava als Gual. El darrer fou Pepito del Po (Josep Mateu Gual). Cal Po era al carrer 

Nou, entre ca Joan del Roser i ca Senén. 

“Joseph Gual Po”. Riqueza ..., 1846, pàg. 55 (AHV).

“89. Gual (a) Po José”. Amillarament, 1861 (AMV).

Poble, el

Tros que deuria ser a prop de Vilallonga. 

“59. Fonts Ramon. Posesión nombrada Al Poble ...”. Amillarament, 1861 (AMV).

Pobrehome, cal

Era al carrer de Sant Martí, al costat de ca Miralles. Santiago Casals Virgili hi tingué una ferreteria. 

Poblet

Cognom que trobem només en el padró d’habitants de 1875, corresponia a Antonio Poblet Vallbo-

na, que era metge cirurgià. 

Polo

Els Polo són oriünds de Villacañas, província de Toledo. Arriben a Vilallonga el 1963. Ara és un 

dels trenta cognoms més freqüents.

Pomassó

Es deia a Josep Guiot a mitjan segle XIX. Vivia a la darrera casa del carrer del Vent.

“Joseph Guiot Pumasó”. Riqueza ..., 1846, pàg. 50 (AHV).

Pomassones, les

Dues fadrines velles (Magdalena i Josepa Carbonell Dalmau) que vivien a ca Pomassó i eren des-

cendentes de Josep Guiot. 

Pona

Femení de l’hipocorístic Po. Se’n deia de Maria Queralt Mateu casada amb Josep Gual Massó, 

àlias Po. 

“Número 8. María Queralt Mateu (Pona)”. 25-8-1928, Llibre de Defuncions (AMV).

Ponet 

Àlias de Martí Virgili Banús. Ca Ponet era la segona casa a la dreta del carrer de Sant Martí.

“Igual notificación he hecho a Martín Virgili (a) Ponet y de quedar enterado firma Martí Virgili 

Banús.”. Judici de Faltes, 26-3-1888 (AMV).
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Ponet, el sifó de

És a la partida dels Majols. El varen fer per a poder portar l’aigua de la mina Vella dels Majols 

a una bassa alta del tros del Pep de l’Engràcia del Morell. 

Pontó

Dit a Joan Caralt Fortuny a finals del segle XIX.

“A Juan Caralt (a) Puntó se ha hecho la propia notificación ...”. Judici de Faltes, 26-3-1888 

(AMV).

Portal, cal

Era la casa que hi havia al costat del portal que tancava cal Serra, tocant al camí del Calvari. 

Després fou la casa del carrer del Dr. Pere Virgili, la del costat de l’hort de l’Estrelló. Es deia cal 

Portal perquè la dona que hi vivia, Maria Vidal Vallverdú, procedia de l’antiga casa del mateix 

nom.

Portal, del

Renom que servia per a identificar una de les branques dels Guillemat durant el segle XVIII.

“... partium cum terris Patri Joannis Guillemat dicti del portal ...”. 2-9-1749, Albinyana, s.t. 

443, pàg. 97 (AHT).

“... Joanne Guillemat vocatus del Portal ...”. 16-11-1750, Albinyana, s.t. 444 (AHT).

Portal d’Avall, el carrer del

Podria fer referència a la part del carrer Major més propera al portal. El tram que va des de la 

cantonada amb el carrer de la Verge del Pilar fins a la carretera de Valls.

“... la qual casa afronta de un costat ab lo carrer del portal de Vall ...”. 20-4-1749, Albinyana, 

s.t. 507, pàg. 28 (AHT).

Portal de Dalt, el carrer del

Ningú no recorda aquest topònim. Pel text on apareix, deuria ser el tram del carrer del Dr. Pere 

Virgili que va des de la plaça de l’Església fins a la cruïlla amb el carrer de Reus, on antigament 

hi havia el portal Nou o de Dalt. 

“Tota aquella casa (...) situada en la mateixa present vila y en la plassa de ella (...), afronta dita 

casa en un costat ab lo carrer dit del Portal de Dalt, con fassa cantonada (...) y part devant ab la 

mencionada Plassa ahont trau porta ...”. 25-4-1802, Albinyana, s.t. 490, pàg. 80 (AHT).

Portal Nou, el raval del

Segurament que era a prop del portal Nou. Per això creiem que era com s’anomenava l’actual 

carrer de Reus, que es va començar a edificar a la segona meitat del segle XVIII.

“... casa ab son corral situat en lo arrabal del Portal Nou de dita vila ...”. 24-5-1773, Albinyana, 

s.t. 468, pàg. 161 (AHT).
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Pòtol, cal

Fa xamfrà entre el carrer Major i el carrer Verge del Pilar. Ara és la botiga de la Pilar de 

l’Adolfo. Els de cal Pòtol (Josep Casas Guillemat i Narcisa Soley Torrens) varen regentar la ta-

verna, anomenada del Pòtol o de la Ciseta, que hi havia al costat del Portal, a la carretera de 

Tarragona a Valls. 

Pouetó

Renom dit a José Terzol Garreta el 1879. Ca Pouetó era al carrer Nou, entre cal Regalat i el 

tancat de cal Marino.

Prats

Cognom que trobem sovint en la documentació dels segles XVIII i XIX. Ara no perdura.

“Josep Prats, 20 años, Soltero, Labrador; Ramon Prats, 44 años, Casado, labrador”. Miquelets, 

1795 (AHT).

“Constituidos en audiencia pública en este despacho el Sr. D. Ramon Prats Baldrich Juez mu-

nicipal ...”. Judici de Faltes, 7-7-1876 (AMV).

Premsa, l’hort de la

Heretat dels Bella. Podria correspondre a l’hort que hi havia on ara hi ha la Cooperativa 

Agrícola, al carrer de la Muralla. Hi havia una premsa d’oli de Francisco d’Assís Bella segons 

l’amillarament de 1861. 

“17. Bella Francisco de Asis. Otra posesión nombrada hort de la premsa.”. Amillarament, 1861 

(AMV).

Premsa de la Societat, la

Era propietat de diversos socis. S’hi premsava raïm i olives fins que es va constituir la Coope-

rativa Agrícola. Era a la casa que fa xamfrà entre el carrer de Sant Martí i la Muralla.

Premsa de l’oli, la

Tenia entrada per l’actual carrer del Riu Segre i pel carrer del Trull. Ocupava bona part dels 

terrenys de darrera les cases del carrer del Dr. Fleming i del carrer Major. Hi havia la premsa 

d’oli municipal. Fou durant segles propietat de l’ajuntament, fins a la desamortització de Madoz. 

Concretament el 10 de juny de 1859 l’adquirí Ramon Mollerat Moreig pel preu de quaranta-sis 

mil rals. 

“... una casa sita en la calle de la Planeta de la villa de Vilallonga, llamada Premsa del oli ...”. 

10-6-1859, Gavaldà, s.t. 6977, núm. 35 (AHT).

Presó, la

Fins ben entrat el segle XX, la presó de Vilallonga era al carrer Major, en una part dels baixos 

de ca Fermí. 
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Presó, el carrer de la

Fou un dels noms que tingué durant el segle XVIII l’actual carrer de Pau Casals. Segurament que 

antigament hi havia la presó.

“... casa situada dins dita vila de Vilallonga y en lo carrer antigament dit de la presó ...”. 30-1-1758, 

Albinyana, s.t. 1776, pàg. 165 (AHT).

Presó Vella, el carrer de la

Nom amb què també es coneixia l’actual carrer de Pau Casals després de traslladar-se la presó al 

carrer Major.

“... aquella casa que poseheix y habita Pere Joan Virgili (...) situada en el carrer dit de la presó Vella 

...”. 1728, Manual Notarial, núm. 53b (AHAT).

Primer de Maig, l’avinguda del 

Fou el primer nom que tingué l’actual avinguda de la Verge del Roser. L’hi van posar a la sessió de 

l’ajuntament del 18 d’octubre de 1933. Gairebé ningú no recorda haver utilitzat aquest nom.

“A proposta de varis senyors Regidors s’acorda per unanimitat donar el nom d’Avinguda del 1er de 

Maig al carrer projectat de la carretera a les Escoles”. Actes Municipals 18-10-1933 (AMV).

Prunera

Tot i que el llinatge és viu actualment, tal sols l’hem trobat documentat en el fogatge de 1553. 

“Bernat Prunera”. Iglésies, 1553, pàg. 249. 

Pubilla de l’Esteve, ca la

Era al carrer del Dr. Pere Virgili, al costat de ca l’Àngel. Es va afillar Jaumet de la Pubilla (Jaume 

Vidal). 

Pubilla de Mason, ca la

Al carrer de Sant Martí. Ara és ca Joan d’Albinyana (Joan Mor Fortuny).

Puig

Llinatge que trobem documentat en el segle XVII. Absent en la documentació posterior, reapareix 

a la segona meitat del segle XX. Ara encara existeix.

Puigdelfí, el camí de 

Era l’actual camí dels Hospitals. Va des de Vilallonga fins al camí ral que anava de Tarragona a 

Montblanc. És probable que antigament arribés a Puigdelfí travessant el Francolí. Les heretats de 

la vora del camí se les coneixia com de la parada del Camí de Puigdelfí. Hom pronuncia puidufí.

“... tierra campa llamada las Roquetas, en dicho término y partida llamada lo camí de Puigdelfí, que 

lindaba (...), a medio día con el camino de Puigdelfí”. 13-10-1715, Hipoteques, s.t. 47, pàg. 22v (AHT).

“Tot aquell hort clos de parets fora y prop de la muralla de la vila devant del portal de vall. Que 

afronta (...) a mitg die ab lo camí de Puigdelfí ...”. 20-4-1749, Albinyana, s.t. 507, pàg. 28 (AHT).
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Puigdelfí, el molí de

Era propietat del capítol de Tarragona i situat al terme de Puigdelfí, segurament tocant al Francolí. 

Hi hagué un contenciós entre el capítol de Tarragona i la universitat de Vilallonga ja que els canon-

ges obligaven els vilallonguins a portar a moldre el blat al dit molí. Una confessió feta davant Marc 

Rull, secretari del capítol de Tarragona el 19-12-1623, és copiada en el recull d’Hipoteques que es 

troba a l’AHT (s.t..34, pàg. 41v).

Puigdelfi, el terme de

Nom popular que rep l’enclavament del terme de Perafort, abans de Puigdelfí, dins el terme de 

Vilallonga. Limita al nord amb el riu de Glorieta, a l’oest amb el terme d’Alcover i a l’est i sud amb 

el terme de Vilallonga.

“... terras de vinea plantate (...) sitam in termini loci de Puigdelfi (...). Que terminatur ab oriente cum 

terris mes dicti vendetoris, a meridie cum itinere vehinali dicto de Bonburguet, ab accidente cum 

itinere regio quo ytur ex villa de Reus ad villam de Valls et a cirtio cum itinere regio quo ituar ex 

civitate Tarracone ad villam de Alcover ...”. 15-1-1750, Albinyana, s.t. 444, pàg. 3v (AHT).

Pujades

Els Pujades arriben a Vilallonga els anys 50 del segle XX, per a fer-se càrrec de la farmàcia del 

poble. Procedien de Riudoms. Ara encara perdura.

Pujol

Anotat només en el fogatge de 1553.

“Pere Pujol sastre”. Iglésies, 1553, pàg. 249. 

Punyal, cal

Al carrer de la Torreta, entre ca l’Abdon i cal Torro. Ara forma una sola casa amb cal Torro.

Quadra de l’Hospital, la

Es refereix a l’antic terme dels Hospitals. 

Quana, ca la

Desconeixem on era. El tenim en documents per a identificar a Ramon Alberich i a Secundino 

Carnicé Solé. És la forma popular de “Juana” castellà.

“... y Ramon Alberich (a) Quana ...”. Judici de Faltes, 6-9-1887 (AMV).

“... Secundino Carnicé Solé ... de ca la Cuana ...”. Judici de Faltes, 11-1-1930 (AMV).

Quatre Camins, els

Cruïlla formada pel camí que va del Morell a la Montoliva i el de Reus que ve de Vilallonga. A 

partir d’aquest lloc el camí de Reus passa a dir-se camí de Mas Bellets. És al mig de la partida 

dels Majols.
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Queralt

El trobem documentat a partir del segle XVIII. Tant escrit amb Q com amb C. Ara encara és viu.

Ca Queralt ara és al carrer de la Muralla, entre el tancat de ca Boteret i el de Guiotet. El renom 

ve del rebesavi d’Anton Massó Torrents (Antonet de Queralt), que es deia Martí Queralt Català 

(1804-1873). 

“vendo vobis Josephus Queral aquesta dicto villa ...”. 31-7-1750, Albinyana, s.t. 444, pàg. 104 (AHT).

“Carrer Saboneria, 4. José Caralt Catalá, fecha de nacimiento 14-mayo-1825, naturaleza Vilallonga, 

estado casado, profesión albañil ...”. Padró d’habitants, 1875 (AMV).

Queraltes, ca les

Era al carrer del Dr. Fleming, al costat de ca Peret de Manresa.

Quico, cal

Antigament era al carrer de Reus, al costat de l’escorxador. Ara hi viu el Pere d’Alcover. Hi vivien 

Cisquet de Quico (Francesc Ricort Granell) i la seva dona Lola.

Quimet del Roser, ca

Era al carrer Nou, entre ca la Ció de Pira i cal Po.

Rabassa

No va arrelar. Tan sols apareix en dues ocasions en la llista dels Miquelets de 1795. 

“Manuel Rabasa, 58 años, viudo, labrador; Sebastián, 21 años, casado, labrador”. Miquelets, 1795 

(AHT).

Racó, el

Correspon a la part de l’abadia que es va cedir a l’associació “Amics del Roser”. 

Rafel Coquín, ca

Era al carrer de la Torreta, entre cal Torro i cal Bombo. Per un descuit el tren li va tallar una cama 

i li’n posaren una de fusta. Fou l’encarregat del manteniment del cementiri.

Rafí

Només el trobem en el padró d’habitants de 1875. Eren de Picamoixons i visqueren pocs anys a 

Vilallonga. Retornaren al seu poble natal. 

Ral, el camí 

El terme de Vilallonga és limitat per dos camins rals, el de l’oest, conegut com a camí Ral, unia 

Reus amb Valls, i el de l’est, que anava de Tarragona a Montblanc. El primer fa de límit amb la 

Selva del Camp, anomenat també camí Travesser, sobre tot pels selvatans. El segon, en molt poc 

tros, limita amb el terme del Morell.
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Rambla del Roser, la

És el nom genèric amb què es coneix oficialment com avinguda de la Verge del Roser. Quan es va 

obrir als anys 30 del segle XX, amb la pretensió que fos la nova artèria del poble, unia la carretera 

de Valls amb els terrenys que s’havien comprat per a fer-hi les escoles públiques. Quan encara no 

s’hi havien fet construccions, se l’anomenà avinguda del Primer de Maig; a partir del 1939 li posaren 

avenida de la Virgen del Rosario i amb la democràcia es va catalanitzar el nom.

Ramona del Peix, ca la

Era al carrer del Dr. Fleming. Ara hi ha els pisos de Bolero.

Ramon d’Aguiló

Es deia a Ramon Reig Granell. El seu pare (Joan Reig Busquets) era de ca Aguiló i s’havia casat 

amb Josepa Granell Companys, de ca Griseldo. 

Ramon de la Tana, el bar de

Bar que té el nom oficial de L’Estrella. El propietari és Ramon de la Tana (Ramon Figueras Torres), 

únic descendent dels Tana que trobem al segle XIX. És a la Rambla del Roser, fent xamfrà amb el 

carrer del Morell. També es diu bar del Jaume i bar del Lluert.

Ramon del Roser

Es deia a Ramon Ollé Llauradó. El renom li venia perquè havien viscut a l’ermita del Roser. Era 

el pare de Sancho (Josep Ollé Solé) i de la Maria Ollé Solé. Vivien al carrer Nou, entre ca Xamano i 

cal Xato de la Tecleta. 

Ramon de Marc, ca

Era al carrer de Sant Martí, entre la Premsa de la Societat i ca Carles. També fou la casa del carrer 

dels Hospitals, que fa xamfrà amb el carrer de la Diputació. 

Ramon de Pira, ca

Era al carrer Nou, al costat de ca Quimet del Roser. Hi vivia la Cio de Pira i Peret del Roser. 

Ramón y Cajal, el carrer de

Antigament era el carrer de les Eres. En direcció est-oest, és la primera travessia a l’esquerra del 

carrer de la Muralla i uneix aquest carrer amb la Rambla de la Verge del Roser. Es va començar a 

construir a la segona meitat del segle XIX.

Ramos

Oriünds de Zurgena, província d’Almeria, els Ramos s’estableixen a Vilallonga a mitjan segle XX. 

Ara encara n’hi ha.
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Rasa Vella, la

Neix al camí ral, que anava de Reus a Valls, separa la partida del Mas de l’Obra de l’enclavament 

de Perafort, i desemboca al barranc del Burguet. També s’anomena rasa del mas de Reig. 

“... situada en término del Mas de la Obra y en la partida dicha de las Perenas, linda a medio dia 

con una rasa que baja del manso dicho de Llurigó ... y a cierzo con una rasa dicha la Rasa Vella que 

divide el término del Mas de la Obra del de Puigdelfí.”. 2-8-1758, Hipoteques, s.t. 34, pàg. 70 (AHT).

Raval, el carrer de la

Era la part del carrer de Sant Roc que començava a la plaça de l’Església i arribava fins al carrer de 

la Muralla. El trobem documentat a principis del segle XVII; això ens fa pensar que potser, en aques-

ta època o anteriorment, el perímetre del poble acabava a la plaça de l’Església. La documentació de 

principis del XVIII indica que aquest carrer era dins les muralles del poble, fet que desmostraria que 

s’amplià el recinte emmurallat entre els segles XVII i XVIII.

“Francesc Borràs del carrer de la Arrabal”. 17-5-1607; Rafael Folch del carrer de la Arrabal, 6-4-

1608; Joan Figuerola del carrer de la Arrabal”. 8-4-1608; “Magdalena Albinyana, donzella, del carrer 

de la Arrabal”. 28-6-1610; “Jaume Torrens del carrer de la Arrabal”. 25-10-1610, Llibre d’Òbits 1606-

1640, caixa 14, núm. 121 (AHAT).

“... vendo vobis Nicolao Guillemat juveni aquesta villa de Vilallonga (...) sita intus presentam villam 

de Vilallonga, et in vico nuncupato del Arreval”. 23-12-1755, Albinyana, s.t. 449 (AHT).

Ravell

Arriben a Vilallonga al segle XVIII i se’n van a finals del XIX. Foren els propietaris de cal Roso.

“José Ravell Mir, fecha de nacimiento 9-11-1823, naturaleza Vilallonga, estado casado, profesión 

cubero ...”. Padró d’habitants, 1875.

Rec de la Vila, el carreró del

Pas de menys de dos metres d’amplada, limitat pels darreres de les cases del carrer Nou i del carrer 

del Dr. Pere Virgili, on passa el rec de la Vila.

Rec de les Sorts, la mina del 

Recull l’aigua del riu de Glorieta que surt a superfície a prop del viaducte que traspassa el barranc 

de les Bruixes. A partir d’aquest punt es reparteix mitjançant recs per tota la partida de les Sorts, a 

la part est del terme municipal de Vilallonga, i arriba fins al terme del Morell. Aquesta mina ja existia 

a principis del segle XVIII. 

La xarxa de recs que distribueixen l’aigua de la mina té el nom de Rec de les Sorts.

“... tomando la agua del río de Alcover por medio de una represa sita enfrente de las tierras de 

Pedro Español (...), sobre la facultat de construir o reedificar una represa en el mencionado río de 

Alcover en uso del establecimiento que a los veinte y siete de noviembre de mil setecientos trece fue 

otorgado por el Apoderado General del Monasterio de Scala Dei ...”. 16-8-1827, Albinyana, s.t. 502,  

pàg. 239 (AHT).

“... alegando que le desvió el agua del Rech de la Sots de su curso ...”. Judici de Faltes, 10-7-1866 

(AMV).



145Noms de lloc, cognoms i renoms de Vilallonga del Camp

Recreo, el carrer del

Nom que va rebre l’actual carrer de Sant Martí durant el segle XIX i part del segle XX, concreta-

ment fins al 1939, en què li posaren de San Martín, que després es catalanitzà. Desconeixem l’origen 

d’aquest nom, encara que ens fa pensar que en algun moment hi deuria haver escoles per aquell 

indret i deurien sortir al pati o a “recreo” al carrer.

Rector, l’hort del

En realitat es tracta de l’hort de Mossèn Daniel. 

Rectoria, el carrer de la

Encara que aquest nom només el trobem en alguns documents del segle XVIII, sabem que es 

refereix sense cap mena de dubte al carreró on tenia en aquella època l’entrada principal la rectoria. 

També se l’anomena de l’Abadia. En l’actualitat, malgrat que no té cap nom oficial, a l’indret se’l 

coneix com el Racó.

Regalat

Renom dit a Josep Cunillera Reig a finals del segle XIX.

“... ha dicho ser y llamarse José Cunillera Reig (a) Regalat ...”. Judici de Faltes, 14-12-1891 

(AMV).

Regalat, cal

Era al carrer Nou, entre cal Petito i ca Feliu del Bruno. Hi vivia el Pep de la Ció (Josep Montserrat 

Virgili). 

Reget

Els Reget pertanyen a una de les branques dels Reig que viuen a Vilallonga i que procedeixen de 

la Granja dels Frares. Arribaren al poble al segle XIX. Ca Reixet és a la carretera de Valls. Abans 

anava des de ca Palau fins a la Muralla. Ara són tres cases. 

“... dijo trabajar por José Reig Coll (a) Rachet que ...”. Judici de Faltes, 16-2-1878 (AMV).

Reig

Renom dit a Ramon Prats Baldrich en la documentació dels judicis de 1878. El renom li venia 

perquè vivia a ca Reig, que és la casa que fa xamfrà entre el carrer Major, on té la porta, i el carrer 

del Trull. Ara se li diu ca la Reja.

“... robaba ocultamente la mistela de casa del St. Prats (a) Reig, con botellas.”. Judici de Faltes, 

16-2-1878 (AMV).

Reig

Llinatge que des que apareix al segle XVII ha anat augmentant la seva importància. Ara n’hi ha al 

poble diverses branques. És un dels cognoms amb més presència. 

“... et a cierco partim cum horto Joannis Reig ...”. 11-2-1749, Albinyana, s.t. 443, pàg. 15v (AHT).
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Reig, el mas de

Situat al Mas de l’Obra a 1 km del poble. El féu construir Josep Reig Solé, el Sr. Reig per a la gent 

del poble. El que tothom recorda d’aquest senyor és que va costejar la construcció del cementiri nou, 

que s’inaugurà el 1921. Després l’economia no li anà gaire bé i hagué de vendre-s’ho tot. El 1943 

el mas era propietat de Josep Ferret Batlle. Ara és de Josep M. Mir Garcés, per això també se’n diu 

mas de Mir. És un dels pocs masos habitats del terme. 

 

Reig, l’era de

Situada a prop de l’actual Rambla, més o menys on hi ha els edificis de ca Basedes i dels germans 

Magriñà. Ha desaparegut. 

renoms 

Abdon de la Lloreta, Abdon de la Plaça, Abdon del Sabater, Adolfo, Adroguer, Aguiló, Albergínia, 

Albert, Albinyana, Amadeu del Menut, Andújar, Àngel, Anicet, Anton de Feló, Anton de Josepet de la 

Tresona, Anton de la Clara, Anton de la Crescència, Anton de la Marieta, Anton de l’Anneta, Anton del 

Cotxero, Anton del Mas de Reig, Anton del Pastisser, Anton del Sastre, Antonet de Queralt, Antonieta del 

Cafè Nou, Arcís, Audino de ca Feló, Badia, Baganito, Baiona, Balasques, Baliard, Barberia del Ranco, Baró, 

Barraquet, Barraqueta, Barrina, Barrusco, Bartomeu, Baster, Batista de l’Es par denyer, Bava, Beco, Benet, 

Benet del Rei, Bernardo, Bessó, Bessó de Llagost, Bessona, Bielet, Birro, Bitxos, Blanquer, Bofarull, Bolero, 

Bolo, Bombo, Borbó, Borrissol, Boter, Boter de la Plaça, Boteret, Botet, Bufa-sopes, Busquets, Cadirer, Cafè 

Nou, Cambrons, Campanàrio, Canala, Càndia, Càndio, Cantó, Carles, Carlets, Carlets de Torretes, Carme 

de la Figuera, Carmeta de cal Portal, Carreter, Carter Sr. Ramon, Carxol, Carxolita, Casals, Casona, Cassà, 

Cassiano, Castellana, Castellano, Cego de Noc, Cel, Celdoni, Cendra, Centre Recreatiu, Ciego, Ció, Cisca 

de la Martina, Cisca del Mas de Reig, Cisqueta de la Càndia, Cisquet de la Griva, Cisquet del Tossut, 

Clara, Clols, Clos, Cobrenc, Cogul, Coll, Coloma, Conillera, Corcó, Costello, Crescència, Diego, Dolores del 

Ros, Domisildo, Drapaire, Draperó, Eduardo de Fermí, Elvira de ca la Justa, Em blan quinador, Engracieta, 

Esmai, Espanyol, Espardenyer, Estanc, Estanquer, Estrella, Estrelló, Eugenio de Vinyes, Falguera, Fanoca, 

Favons, Felip, Felisa de l’Ico, Feliu del Bruno, Fèlix, Feló, Fermí, Fernando de Constantí, Ferrera, Ferrer del 

Flam, Ferrer Jan, Ferrerot, Figo, Figuet, Flora del Portal, Florèncio, Fluixet, Fonso, Forner, Forn Nou,  Fòtil, 

Frigolí, Fumet, Gabrieló, Galà, Ganxet, Garreta, Gasparó, Gasparona, Genet, Gertrudis del Mero, Girons, 

Gitanos, Gorrot, Gotzet, Granell, Granello, Grau, Grauet, Gravat del Drapaire, Griseldo, Guadalupe, Guerxet, 

Guimerà, Guiotet, Hereu de la Ferrera, Hortensi, Hospital, Janet, Jaume de la Tana, Jaumet de la Pubilla, 

Jaumet de la Pubilla de l’Esteva, Joana, Joan d’Albinyana, Joan d’Andorra, Joan de Baiona, Joan de la 

Pipa, Joan dels Bues, Joan dels Coloms, Joan de Taperot, Joan de Vinyes, Joan del Roser, Joanet, Joanito, 

Joanito del Madrino, Joanito del Mas de Serra, Josep de Feló, Josepet de Biel, Josepet del Roso, Lepa, Lla-

gost, Llagostet, Llevadora, Llorigó, Llorigona, Lluert, Lluís de Boteret, Lluís de la Lola, Lluís de l’Hortensi, 

Lluís de Queralt, Lluís de Torretes, Madrina, Madrino, Mamis, Manel de Feló, Manel de l’Estanc, Manquet 

del Frigolí, Manreseta, Marc, Marcel·lino, Marguet, Maria de Pira, Mariano de les Cuques, Marieta de 

Vinyes, Marino, Martí de Boteret, Martí de la Bava de Boteret, Martí de la Cisqueta, Martí del Roso, Martí 

de Senan, Martín, Martinet, Martino, Massó, Massoni, Mateua, Menet, Menut, Mero, Mestres, Milanet, 

Mil Homes, Milià del Cadirer, Mill, Mingo de la Quana, Miono, Miquel de Senan, Miquelet, Miralles, 

Mitger, Mitjabadia, Moles, Molí, Molinera, Monné, Montserrat de Ninyo, Mossèn Daniel, Nicolau, Ninyo, 



147Noms de lloc, cognoms i renoms de Vilallonga del Camp

Noc, Nolla, Olegari, Om, Oriol, Palau, Palauet, Pallarès, Papafiga, Parrot, Pastelero, Pastisser, Pastisseria, 

Pastoret, Pastoro, Pastots, Pataquetes, Pau de Bernadet, Pau de Feló, Pau de la Sibeca, Pau de l’Hort, Pau 

de Llagost, Pau del Vermell, Pau de Rosset, Paula, Pedret, Peoner de ca Manet, Pepa de Tinot, Pep de 

Bufa-sopes, Pep de Fermí, Pep de l’Anneta, Pep de la Castellana, Pep de la Ció, Pep de la Joana, Pep de 

la Marcel·lina, Pep de la Tresona, Pep de l’Egnàsia, Pep del Cafè, Pep del Forner, Pep del Frigolí, Pep del 

Peoner, Pep del Xec, Pep de Pataquetes, Pep Esteva, Pepet de la Quana, Pepito de la Masó, Pepito de la 

Mestra, Pepito del Guarda, Pere Claret, Pere de la Conxita, Pere de la Tuies, Pere del Sereno, Pere Negre, 

Perera, Peret de la Tecleta, Peret de l’Hort, Peret del Molí, Peret de Manresa, Pèsol, Petito, Picarol, Pilonga, 

Pinyero, Planeta, Po, Pobrehome, Pomassó, Pomassones, Pona, Ponet, Pontó, Portal, Pòtol, Pouetó, Pubilla 

de l’Esteve, Pubilla de Mason, Punyal, Quana, Queralt, Queraltes, Quico, Quimet del Roser, Racó, Rafel 

Coquín, Ramona del Peix, Ramon d’Aguiló, Ramon de la Tana, Ramon del Roser, Ramon de Marc, Ramon 

de Pira, Regalat, Reget, Reig, Ros, Ros de Florèncio, Roseta de Baiona, Rossendo del Vermell, Rosset, 

Roso, Rosquill, Rullat, Sabater, Salas, Salomó, Sant Isidre, Sant Roc, Sarrier, Sastre Negre, Sastressa, Se-

bastià Oriol, Sèbio, Secundino, Selvatà, Senén, Senyoret, Senyor Isidro, Serra, Sibeca, Sol, Soler, Someretes, 

Sordet, Spar, Sussena, Tallera, Tana, Tapassot, Teixell, Teixidor, Teixidoret, Tell, Teodoro, Tereseta de les 

Casetes, Teresó, Teresona, Tinet, Tinot, Torro, Tossut, Tranquilón, Tren de Cuba, Valent, Vall, Venàncies, 

Verget, Vermell, Vermellet, Vicenç del Mas de Reig, Victòria, Vinyes, Violanta, Virgili, Xamano, Xandro, 

Xato de Biel, Xato de la Tecleta, Xavos, Xec, Xec del Carrer Nou, Xico, Xon.

Rentador, el

Lloc on hi hagué els rentadors municipals fins als anys 70. Eren al final del carrer de la Verge del 

Pilar, i arribaven fins a la carretera de Valls. 

Rentador, el carrer del

L’any 1931 es va catalanitzar el nom de la Calle del Lavadero que tenia l’actual carrer de la Verge 

del Pilar. 

República, la plaça de la

És el nom que tingué oficialment a partir de 1931 la plaça de l’Església. Després de la Guerra Civil 

es digué Plaza del Generalísimo Franco.

Reus, el camí de

Antigament arribava fins a Reus. Començava a la Creu. Ara el tram fins a la carretera de la Selva 

forma part del nucli urbà, coneixença com el carrer de Reus. El camí continua en direcció sud cap 

als Majols, fins als Quatre Camins, des d’on continua cap a Reus pel camí de Mas Bellets.

Reus, el carrer de

Al segle XIX, el que fins aleshores es coneixia com el carrer del Camí de Reus passà a dir-se 

oficialment carrer de Reus. Comença a l’encreuament dels carrers del Dr. Pere Virgili i del Calvari, 

segueix en direcció sud i desemboca a la carretera de la Selva. Durant la República es digué de 

Marcel·lí Domingo, i després de la Guerra Civil, de Calvo Sotelo. Amb la democràcia retornà al seu 

nom originari.
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Ribalta

Els trobem ja documentats al segle XVI. El 1702 Pere Ribalta aconseguí de Felip V el privilegi de 

ciutadà honrat de Barcelona. Els Ribalta foren una de les famílies amb més propietats del segle XVIII 

a Vilallonga. Eren propietaris del Clos i de bona part de les terres que envoltaven el poble emmura-

llat, sobretot les de vora la Creu. Al segle XIX es traslladaren a Tarragona després d’haver-se venut 

gairebé tot el patrimoni familiar. 

“Josep Ribalta y Pere Ribalta venen a Francisco de Plana un hort clos de parets ab sa caseta, o 

Torreta ...”. 9-7-1761, Albinyana, s.t. 454 (AHT).

Riber

Tan sols apareix en el fogatge de 1553 

“Steve Riber”. Iglésies, 1553, pàg. 249.

Ricardo Vallvé, la Calle de

Ricard Vallvè Gassol fou l’única persona assassinada al poble durant la Guerra Civil. En el seu 

honor es posà el seu nom a l’actual carretera de Valls, des del 1939 fins al 1979. 

Ricort

Llinatge que des del segle XVIII es manté amb una certa regularitat. Encara perdura.

“... Joseph Ricort ...”. 28-9-1749, Albinyana, s.t. 433 (AHT).

Ricort, el carrer d’en

Nom amb què es coneixia durant els segles XVIII i XIX l’actual carrer de la Verge del Pilar.

“... de aquella porción de casa sita en la misma vila y calle den Ricort que ...”.  

20-12-1774, Hipoteques, s.t. 10, doc. 9 (AHT).

“Casa, situada (...) calle llamada de Ricort, señalada con el número 3 ...”.  

28-5-1871, Registre, tom 1, finca 56, pàg. 51 (RPV).

Riera

És un dels pocs llinatges que s’han mantingut al poble a llarg de set segles, seguint sempre la 

mateixa branca. Apareix ja al fogatge de 1496. Té poques expectatives de continuar. 

“Ítem en Joan Riera”. Iglésies, 1496, pàg. 123. 

“... Josepho Riera vermiculario ...”. 31-7-1750, Albinyana, s.t. 444, pàg. 90 (AHT).

Riera, la

Dóna nom als trossos que hi ha a banda i banda de la riera de la Selva. També és el nom genèric 

amb què es coneix la riera de la Selva.

“16. Banús, Miguel. Otra posesión nombrada Riera ...”. Amillarament, 1861 (AMV).

Rigual

Només el trobem documentat durant el segle XVIII.

“... Franciscus Rigual ligni faber villa de Vilallonga Campi ...”. 7-4-1750, Albinyana, s.t. 444, pàg. 51v (AHT).
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Ripoll

Llinatge que trobem a partir de la meitat del segle XX. Procedeix del Rourell.

Riuet, el

Manera habitual d’anomenar el riu de Glorieta, que fa de límit entre els termes del Rourell i de 

Vilallonga.

Riu Gran, el

Forma popular d’anomenar el Francolí, en contraposició al Riuet o riu de Glorieta.

Rius

Llinatge molt important al llarg del tot el segle XVIII. Ara encara perdura.

“... Carolus Rius ...”. 1-1-1749, Albinyana, s.t. 443, pàg. 1 (AHT).

Roca

Cognom que trobem per primer cop en el padró d’habitants de 1875. Ara és molt estès.

Roch

Tal sols els trobem documentat en el padró d’habitants de 1965, oriünd de Capafonts (Baix Camp).

Rodó, el tros

Topònim desaparegut. Sembla que era a prop del poble.

“Josep Gatell Ribalta ven un pati per construir casa a Joan Jofre ... situada a prop les mu-

ralles, que pertany a la pessa de terra dita lo tros rodó ...”. 24-5-1773, Albinyana, s.t. 468, 

pàg. 157 (AHT).

“... de todo aquel patio para fabricar casa de treinta y cinco palmos de ancho y de largo desdel 

camino Real que va a Reus hasta el corral de Joseph Rodríguez, sito fuera y cerca los muros de 

Vilallonga y partida del Tros de Rodó ...”. 23-10-1774, Hipoteques, s.t. 10, pàg. 12v (AHT).

Rodolat, mas d’en

Topònim desaparegut. Podria ser a la partida del Carxol, segons es dedueix de la descripció dels 

béns relacionats en els capítols matrimonials fets entre Jaume Ferré de Mallorca i habitant d’Alcover 

i Maria Fortuny de Vilallonga el 30-9-1677. 

“... la viña del término de Vilallonga y partida del Carxol, que linda de oriente con Sebastián Lluis 

habitant en el Manso den Rodolat parroquia de Vilallonga, de mediodía con el término de la Font 

del Astor, (...) y de cierzo con la carretera dicha del Carxol ...”. 30-9-1677, Hipoteques, s.t. 16, pàg. 

311v (AHT).

Rodrigo

Els Rodrigo s’estableixen a Vilallonga el 1855 procedents de Algatocín, província de Màlaga. No 

va arrelar.
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Rodríguez

Apareix documentat des del segle XVIII fins ara. Però no tots formen part de la mateixa branca. 

“... Petro Rodriguez ...”. 18-11-1750, Albinyana, s.t. 444, pàg. 169 (AHT).

Roig

Cognom que trobem per primera vegada en el fogatge de 1496 i que s’ha mantingut fins ara. 

Desconeixem si algun dels Roig que hi ha és descendent directe d’aquell de finals del segle XV. És 

un dels cogoms més arrelat.

“Me especte com hereu que afirmo esser de Joan Roig ...”. 25-4-1802, Albinyana, s.t. 490, pàg. 

80 (AHT).

Roja

Femenització de Roig. Documentat en el fogatge de 1553.

“La viuda na Roja”. Iglésies, 1553, pàg. 249.

Rom

Procedent de Cambrils, arribà a Vilallonga el 1900. Es casà a ca Massoni i continuà l’ofici de fa-

bricant de carros del seu sogre. Es coneix com a ca Rom la casa del carrer de la Verge del Pilar, al 

costat de ca Guimerà. També se’l coneix com la fusteria de Massoni. Ara no perdura.

Romero

Només el trobem documentat en el padró d’habitants de 1965.

Roquetes, les

Boci de terra que seria situada més o menys entre el camí del Carreró i l’actual camí dels Hospitals, 

que abans també se’n deia camí de Puigdelfí.

“... tierra campa llamada las Roquetas, en dicho término y partida llamada lo Camí de Puigdelfí, 

que lindaba ... a medio día con el camino de Puigdelfí ... con una balsa llamada igualmente las Ro-

quetas.”. 13-10-1714, Hipoteques, s.t. 10, pàg. 22v (AHT).

Roquetes, el corral de les

Ara totalment edificat. Era el corral de darrera d’una casa del carrer del Dr. Fleming, abans carrer 

de la Saboneria o de Guiot. Arribava fins al carrer de l’Abadia, ara plaça de l’Església.

“Tota aquella casa situada dins dita vila en lo carrer dit de Guiot y antigament de la Saboneria. Que 

afronta (...) a ponent ab corral de dit Granell dit lo corral de las Roquetes ...”. 1-9-1776, Albinyana, 

s.t. 505, capbreu, pàg. 267v (AHT).

Ros

Tal com es deia a una branca dels Mestre o Mestres al segle XIX.

“144. Mestre (a) Ros José”. Amillarament, 1861 (AMV).

“Presente Martín Mestres (a) Ros natural y vecino de esta villa ...”. Judici de Faltes, 7-9-1889 (AMV).



151Noms de lloc, cognoms i renoms de Vilallonga del Camp

Ros de Florèncio, el

Es deia a Anton Claramunt Guillemat.

Rosell

Cognom que surt entre els majors de 16 anys de la llista dels Miquelets. No es troba en cap més 

document.

“Josef Rosell, 19 años, soltero, labrador”. Miquelets, 1795 (AHT).

Roser

Heretat situada a prop de l’ermita de la Mare de Déu del Roser.

“Pieza de tierra ... partida llamada del Rosé o de la Sorts ...”. 24-12-1870, Registre, llibre 1, finca 

33, pàg. 187 (AHT).

Rosés

Cognom que només es troba documentat en el fogatge de 1553. 

“La viuda Roses”. Iglésies, 1553, pàg. 249.

Roseta de Baiona

Dit a Rosa Llauradó Robert, dona del guarda Joan Mateu Fortuny, àlias Baiona.

Roso, cal

Té quatre façanes, dues donen al carrer del Dr. Pere Virgili, una al carreró del Rec de la Vila i l’altra 

al carrer de Santa Llúcia. Ara hi ha la casa museu.

Rosquill, ca

Fa xamfrà entre el carrer Major i el carrer de Sant Josep. Abans era cal Pep de la Joana. Tenen una 

botiga que es diu de ca Rosquill al carrer Major, al costat de cal Bessó. Són descendents de Jaume 

Magrané, propietari de la taverna de Rosquill al segle XIX, malgrat que ara tenen el cognom Carnicé.

Rosquill, la taverna de

Al darrer terç del segle XIX era al carrer de Reus, entre ca Carlets i ca Marcel·lí. Ara forma un sol 

edifici amb ca Carlets. Fou propietat de Jaume Magrané. 

“... fueron los cinco que estaban reunidos frente la taberna de Rosquill, los que dispararon armas 

de fuego.”. Judici de Faltes, 6-9-1887 (AMV).

Rosquill, l’hort de ca

Era al carrer del Dr. Pere Virgili, entre ca Ramon de Guiotet i el tancat de Jaumet de la Pubilla. 

Rossendo del Vermell

Renom dit a Rossend Oriol Bardina. Es va casar amb Concepció Bertran Rofes i fundaren la botiga 

de ca la Ció, que encara existeix.
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Rosset

Renom que es diu des del segle XIX a una de les branques dels Roig. Les darreres cinc generacions 

seguides han portat el renom Pau de Roset. Ara n’hi ha tres. Ca Rosset feia xamfrà entre els carrers 

del Dr. Pere Virgili i de l’Esperança.

“Salvador Roitj roset”. Riqueza ..., 1846, pàg. 29 (AHV).

“A Pablo Roig (a) Ruset se ha hecho igual notificación y ...”. Judici de Faltes, 11-8-1887 (AMV).

Roure, el

Ara ja no hi és, hi ha unes alzines. Era a prop del camí del Carrero i de la Riera. Hi sortia la mina 

de les Sorts i el rec de les Sorts.

Rourell, el camí del

Es diu al tram del camí ral que anava de Tarragona a Valls i que hi ha entre Vilallonga i el 

Rourell. Les obres del tren de gran velocitat l’han tallat i no s’ha refet. També se’n deia camí 

de les Coves.

“... pesa de terra del término de Vilallonga y partida de la Granja que lindaba ... al medio día dicha 

Riera, al poniente con el camino del Raurell y al cierzo con el camino de la Virgen del Rosario.”. 

9-7-1733, Hipoteques, s.t. 47, pàg. 23 (AHT).

Rovira

Els Rovira eren teixidors durant el segle XIX. Després s’extingeix el llinatge. Ara hi ha una dona 

que porta aquest cognom. 

Ruiz

El llinatge dels Ruiz s’estableix a Vilallonga l’any 1940, on consolida la seva presència. Ara és 

molt arrelat.

Rullat, el

Renom que se’n deia a una de les branques dels Fortuny als segles XVIII i XIX. Posterioment passà 

als seu descendents i ara se’n diu als Voltas. Cal Rullat era al carrer de Sant Roc, entre cal Pau de 

Llagost i cal Pep de Pataquetes. També tenien un tancat al carrer d’Alcover. 

“... a meridie cum terris Joannis Fortuny nominatur del Rullat ...”. 8-6-1747, Albinyana, s.t. 441, 

pàg. 66 (AHT).

“59. Fortuny Domingo rullat”. Amillarament, 1858 (AMV).

“... Domingo Fortuny (a) Rollat vecino presente pueblo de Vilallonga ...”. Judici de Conciliació, 

6-10-1870 (AMV).

Sabater

Renom dit a José Guiot. 

“28. Guiot (a) Sabaté José”. Amillarament, 1861 (AMV).



153Noms de lloc, cognoms i renoms de Vilallonga del Camp

Sabater

Cognom que trobem un cop en el padró d’habitants de 1875; procedia de Creixell i era l’espardanyer. 

Ara el porta una dona. 

Saboneria, el carrer de la

És l’actual carrer del Dr. Fleming. Durant el segle XIX i fins al 1939 es digué de la Saboneria.

“... casa situada dins dita vila en lo carrer dit de Guiot y antigament de la Saboneria ...”. 1-9-1776, 

Albinyana, s.t. 505, capbreu, pàg. 267v (AHT).

Sagrat Cor, el carrer del

Nom que tingué el carrer del Vent durant part del segle XIX i XX. Fou castellanitzat entre 1939 i 1979. 

Saladié

Els Saladié visqueren durant uns quants anys, al segle XIX, a Vilallonga. Eren ferrers i procedient 

de Vandellòs. No arrelaren a la vila. 

Salas

El trobem documentat per primer cop en un expedient judicial que se segueix en el jutjat de pau 

de Vilallonga titulat “Causa criminal sobre juegos prohibidos”, el 1880. Ara no perdura.

Al segle XX, la panaderia de cal Salas era als baixos de la casa que fa xamfrà entre el carrer de la 

Muralla i el carrer de Sant Martí, on s’ha mantingut com a tal fins el 1998. 

“... a dicho llamarse José Salas y Corts, natural de Constantí y vecino de ésta desde hace tres 

años, casado, panadero, arrendario del café de Josefa Vidal, llamado de Carreté ...”. Judici de Faltes, 

2-1-1880 (AMV).

Salmerón, el carrer de

Nom que rebé l’actual carrer de Sant Josep durant la Segona República; després es digué de San 

José i, amb la democràcia, es catalanitzà.

Salomó, ca

Era al carrer de Sant Roc, entre ca Fernando de Constantí i cal Baster. Hi hagué la barberia del 

Ranco.

Salvat

El trobem al padró d’habitants de 1875 i ara, encara que no formen part del mateix llinatge.

Samaniego

Procedents de Castilléjar, província de Granada, arriben a mitjan segle XX. Encara perdura.

San Enrique

Tan sols el trobem documentat en el padró d’habitants de 1965. 
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Sánchez

Llinatge que arriba a Vilallonga els anys 60 del segle XX, oriünds de Huéscar, província de Grana-

da. S’estableixen a la vila i ara és el cinquè cognom més utilitzat.

Sans

Documentat des del segle XVIII fins ara. 

“... Petrus Sans magister domos ...”. 16-11-1750, Albinyana, s.t. 444, pàg. 160v (AHT).

Santa Llúcia, el carrer de

Uneix el carrer del Dr. Pere Virgili amb el final del carrer d’Alcover. S’hi inicia el carrer Nou. An-

tigament es deia de Barcelona.

Santa Perpètua, el pou de

Rega les terres de la partida de les Sorts, és a prop del camí de la Granja.

Sant Isidre, ca

És al carrer Major, fent xamfrà amb el carrer de Pau Casals. També se li diu cal Càndio. El nom li 

ve perquè té una capella de Sant Isidre a la façana.

Sant Isidre, el carrer de

Es va obrir al segle XIX quan s’hi va construir una fàbrica de teixits. Fins ben entrat el segle XX no 

tenia sortida. Ara uneix el carrer del Dr. Pere Virgili amb el carrer dels Pirineus. Abans del 1979 es 

deia de l’Amargura. Sembla ser que el nom l’hi donaren quan l’únic habitant del carrer, Isidre Nogués 

Miquel, va demanar que li canviessin el nom, i li posaren el del seu sant patró.

Sant Isidre, la mina de

Capta l’aigua en el terme de la Selva. Té la boca sota mateix de la Montoliva. Serveix per a regar 

part de les terres dels Àubens. És de les poques que encara funciona.

“Pieza de tierra ... y partida llamada dels Majols ... teniendo ocho horas de aguas semanales, a 

saber, seis de la mina llamada de la Esperanza y dos de la de San Isidro ... y lindante la tal finca a 

oriente con tierra de José Vallés, alias Guiotet ... a poniente con el camino de Reus a Vilallonga ...”. 

14-7-1870, Registre, llibre 1, finca 20, pàg. 107 (RPV).

“... se abstenga de conducir las aguas que riega de la Mina Nueva dels Majols por la acequia (a) 

rech de la mina de S. Isidro ...”. Judici de Conciliació, 27-7-1880.

Sant Joan, el mas de

Nom amb què també es coneix el mas de Batistó.

Sant Josep, el carrer de

Travessia del carrer Major que només té sortida per a vianants en arribar al carrer de la Muralla. 

Al llarg dels segles ha tingut diversos noms. Als segles XVIII i XIX de Navès; el 1931 de Salmerón; 

el 1939 de San José i amb la democràcia, des de 1979, de Sant Josep.



155Noms de lloc, cognoms i renoms de Vilallonga del Camp

Sant Martí, el carrer de

El 1979 es catalanitzà el nom de la Calle de San Martín. Actualment neix al carrer Major i arriba 

a la Rambla. Fins ben entrat el segle XX, el carrer només arribava al de la Muralla. Als anys trenta 

l’ajuntament es planteja seriosament l’ampliació de la vila en aquesta zona, i obligà els propietaris 

dels horts, que impedien la prolongació del carrer, a cedir els terrenys. Se l’anomenat del Forn, del 

Forn Vell, del Metge i del Recreo.

Sant Martí, la parada de

Bocí de terra de la família Bella, que limitava amb el camí del Gebellí o camí Vell de Reus, a la 

partida del Gebellí.

“... pessa de terra campa dita lo tros de Sant Martí ab algunas moreres y un figuer y tres olivers 

(situada en lo terme de dita vila y partida del camí de Reus ...”. 20.9.1763, Albinyana, s.t. 510, pàg. 

125 (AHT).

“... sita en el término municipal de esta villa y partida de “Parada de Sant Martí”, lindante ... y al 

oeste con un camino”. Judici de Faltes, 4-5-1908 (AMV).

Sant Pere, el pou de

Es troba a la partida dels Majols. Obert el 1964 per diferents socis. El nom li ve perquè es féu a 

l’heretat de Peret del Titarró del Morell.

Sant Roc

El primer Sant Roc documentat és Anton Barbarà Menasanch (1841-1920). El renom li venia de 

tenir un cafè al carrer de Sant Roc. La casa pairal era al carrer de la Torreta, al costat de cal Pau de 

Roset. El darrer Sant Roc fou Josep Trenchs Badia, nascut el 1907, nét de Maria Barbarà Menasanch. 

“... luego me asenté en una silla de dicho café de S. Roch ... Que es y se llama Antonio Barberá 

Menasanch apodado Sant Roch, hijo de ...”. Judici de Faltes, 18-11-1889 (AMV).

Sant Roc, el carrer de

A finals del segle XVI se l’anomenava carrer de la Raval. Comença a la plaça de l’Església i segueix 

esbiaixat fins al carrer de la Muralla. Durant la segona meitat del segle XVIII traspassà la Muralla per 

a prolongar-se, en direcció sud, fins en una tanca. No serà fins ben entrat el segle XX que arribarà 

fins a l’avinguda de la Verge del Roser. Ara és en projecte una nova ampliació que arribarà a la 

carretera de la Selva. Durant la República es retolà de Ferrer i Guàrdia.

“Casa, situada en la villa de Vilallonga y calle llamada de San Roque, vulgarmente del Vallés, 

señalada con el número diez y seis (...), lindante a la derecha al salir con la Muralla llamada calle de 

Mar, a la izquierda con José Fortuny y por delante con la precitada calle de San Roque o del Vallés 

...”. 14-2-1871, Registre, llibre 2, finca 47, pàg. 6 (RPV).

Sant Roc, la parada de 

Tros del qual desconeixem la situació. A finals del segle XIX era propietat de Pau Gallart Dalmau, 

de Tarragona, que havia heretat part de les heretats que al segle XVII eren dels Mestre. 

“268. Gallart Pablo ... Otra posesión nombrada Sant Roch”. Amillarament, 1861 (AMV).
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Saperas

El trobem en dues famílies diferents en el padró d’habitants de 1875. Uns provenien de Constantí 

i els altres del Pla de Cabra. Ara no perdura.

Sarrier

Renom amb què es coneixen uns Mateu des del segle XIX. La casa pairal és la primera casa a la 

dreta del carrer del Riu Segre.

“Pera Mateu Sarrié”. Riqueza ..., 1846, pàg.17 (AHV).

“128. Mateu Pedro Sarrié”. Amillarament, 1858 (AMV).

“... solicita celebrar acto de conciliación con Narciso Mateu (a) Sarrié ...”. 26-4-1880, Acta de 

Conciliació (AMV)

Sastre, el carrer del

Tal com s’anomenava durant els segles XVIII i XIX l’actual carrer de la Verge del Pilar.

“... a meridie partum ... partum ab la paret o muralla que tanca lo carrer dit del Sastre et ...”. 17-

11-1750, Albinyana, s.t. 444, pàg. 163 (AHT).

“... tota aquella oficina per a fabricar aiguardent ab sa bassa, o enjup, y una pallisa, la qual oficina és 

situada en dita vila y en lo carrer dit del Sastre ...”. 10-11-1751, Albinyana, s.t. 445, pàg. 136 (AHT).

Sastre Negre, la casa del

Topònim desaparegut. Sembla ser que el 1885 era una casa de mala reputació. 

“Que luego la acusadora replicó que no se lo diría ante el tribunal y que no era como él que a las 

once de la noche salía de la casa del sastre negre, en cuyo acto el acusado se levantó ...”. Judici de 

Faltes, 11-6-1885 (AMV).

Sastressa

Renom de Josep Sans Vidal i els seus descendents. Ca Sastressa és al carrer de Sant Roc, al costat 

de ca Busquets. Ara la casa és arruïnada. Quan al segle XX un dels descendents construí una casa al 

final del carrer de Santa Llúcia, passà a tenir el nom de ca Sastressa. Hi va viure el Pep de l’Egnàsia 

(Josep Folch Fortuny), pare de Josep de Feló (Josep Folch Tell).

“... intenta celebrar ante V. Juicio Verbal con D. José Sans (a) Sastresa, de profesión propietario, 

vecino de ésta, habitantes en la calle de San Roque ...”. Judici de Faltes, 31-7-1887 (AMV).

Saumell

Cognom que només el trobem a finals del segle XVIII.

Sebastià Oriol, ca

Era al carrer de la Verge de Montserrat, entre ca la Carxolita i ca Peret de Campanàrio. 

Sèbio, cal

Al carrer de Sant Roc, al costat de ca Sastressa. El nom li ve perquè hi vivia Eusebi Masia Domingo 

(1861-1937). 
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Secà de Baix, el

Parada de la Montoliva que limita amb la carretera de la Selva i amb el caminal que dóna 

al mas.

Secà de Dalt, el

Forma part de les terres de la Montoliva. És la parada de la part de dalt del caminal que va 

de la carretera de la Selva al mas.

Secundino

Renom que es diu als germans Ramon i Josep Carnicé Companys (Ramon de Secundino i 

Josep de Secundino). El seu pare es deia Secundino Carnicé Solé. 

Ca Ramon de Secundino és al carrer de Sant Roc, entre ca Nicolau i ca Grauet. Abans era 

cal Nolla.

Josep de Secundino viu a la casa que hi ha a l’hort de Secundino, que fa xamfrà entre el 

carrer del Morell i la Rambla del Roser. Abans era l’hort de Mitjabadia.

Segur

Llinatge que no arrelà. Només trobem a finals del segle XVIII.

“Pedro Segur, 58 años, casado, labrador”. Miquelets, 1795 (AHT).

Seguridad, la mina de la

Un altre nom que tingué la mina de la Vila.

“.. y Mina de la Vila, hoy de la Seguridad ...”. Actes, 3-2-1943 (AMV).

Seixí

Família que visqué a Vilallonga durant el segle XIX. No arrelà, s’anaren a Reus el 1877.

Selva

S’afincà a Vilallonga el 1959. Encara perdura. 

Selva, el camí de la; el carrer de la 

Al segle XVIII començava a les parets de la vila, en la zona nomenada de la Creu, on con-

fluïen els camins d’Alcover, de Reus i de Valls, i arribava fins a la Selva del Camp. A partir de 

1750 es va començar a edificar la part més propera a la muralla i s’hi anà construint. Amb els 

anys es convertí en carrer de la Selva, que ara anomenem del Dr. Pere Virgili. Continua amb 

el camí de la Selva, que ara només arriba fins a la carretera de la Selva, on hi havia el Cotxe.

“Solar cercado de paredes, sito en la vila de Vilallonga y en una travesía sin nombre que 

pone en comunicación las calles Nueva y de la Selva ... y lindante por detrás con casa y corral 

de José Roig alias Marino ...”. 13-6-1870, Registre, llibre 1, finca 17, pàg. 93.
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Selva, la carretera de la 

A mesura que el poble s’anava eixamplant, els camins o carreteres es desplaçaven cap als afores. 

La carretera de la Selva substitueix l’antic camí de la Selva que passava pel mig del nucli urbà. El 

nou tram comença a la carretera de Valls i s’uneix a l’antic camí i actual carretera on hi havia el 

cotxe o distribuïdor de la mina de la Vila. La part urbanitzada de la carretera es considera carrer.

Selvatà

Renom de Josep Miró Masdéu perquè és oriünd de la Selva del Camp. 

Senan; Senant

Amb t final o no, el trobem documentat a partir del segle XVIII fins avui. 

Senan, el mas de

Sota el camí del Gebellí, a prop de la zona urbana. És dels pocs masos habitats. 

Sendrós

Llinatge procedent de Masllorenç que arriba a Vilallonga el 1940. Feien de mitgers a la Montoliva. 

Encara perdura.

Senén, ca

Al carrer Nou, entre cals Gitanos i cal Po. El 1930 hi vivia amb la seva família Senén Mateu Gui-

llemat. 

Senyoret, cal

Antigament era al carrer Nou, entre ca l’Audino de ca Feló i ca la Gertrudis del Mero. Després fou 

al carrer de Reus, entre cal Senyor Isidro i ca Tinot.

Senyor Isidro, cal

També té el nom de ca Marcel·lino. És al carrer de Reus, entre l’antiga taverna de Rosquill i cal 

Senyoret. 

Serra

Els Serra arriben a Vilallonga a principis del segle XIX, quan Jaume Serra Magrinyà, de Roda de 

Berà, es casà amb la pubilla de cal Sol, Maria Carnicé Banús. Un dels seus néts, Josep Serra Gibert, 

en casar-se amb Rosario Giol Vial, va anar a viure a la casa dels Guiot del carrer del Dr. Fleming, 

que havia heretat de part de la seva mare (Josefa Gibert Guiot). Aquesta casa es coneix actualment 

com a cal Serra. El cognom Serra ja no perdura.

Serra, el mas de

Situat al terme de la Font, a 2 km del poble. Limitava amb la Riera i el camí ral de Reus a Valls. El 

1943 era propietat de Ramon Serra Munné, hi vivien 4 persones i se n’hi podien allotjar 10, segons 

un document sobre la defensa activa de Tarragona de 10-8-1943.
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Serrano

S’estableixen a Vilallonga a finals dels anys 50 del segle XX. Ara és un dels cognoms més 

freqüents.

Sibeca

Renom de Pau Vallès Pedret, en la llista de donacions per a l’altar (1909). Essent alcalde (1916-

1918), es plantaren els plataners a la plaça de l’Església. La casa era a la plaça de l’Església, entre 

ca Celdoni i cal Frigolí o ca Teodoro. 

“Ramon Vallés, Sibeca”. Riqueza ..., 1846, pàg. 17 (AHV).

“Pau Vallès, dit Sibeca 5 duros”. Memòria ..., 29-9-1909 (APV).

Simó

Cognom que trobem en tots els padrons des del segle XIX.

Societat Agrícola Cooperativa, la

Entitat que es constituí el 7 de febrer de 1909. El 1911 compraren una casa a la carretera de Valls, 

que fa xamfrà amb el carrer dels Hospitals, perquè fos la seva seu social. El local es coneixia com la 

Societat Agrícola. L’entitat es dissolgué els anys 50, i es constituí una altra associació anomenada 

Centre Recreatiu. 

Sol, cal

La casa originària és a la plaça de l’Església, tocant al carrer de la Muralla, fent racó amb les 

antigues peixateries. Una torre de la muralla del poble que formava part de l’edifici es va ensorrar el 

1987. Era un dels darrers vestigis que quedaven de la fortificació.

L’altre edifici que es coneix com a cal Sol és al carrer del Dr. Pere Virgili, fent xamfrà amb el carrer 

del Calvari. És propietat d’un descendents de cal Sol de la plaça de l’Església. És una casa amb 

diversos habitatges, on gairebé sempre hi han viscut algunes famílies. Durant la Guerra Civil va ser 

decomissada i s’hi instal·laren les oficines municipals. Als baixos hi hagué la botiga de Joan Llort, 

més tard de la Rosita de Boteret i ara una fleca.

Els que ara tenen del renom de cal Sol són els Nadal (Joan Nadal Pich i Joan Nadal Gijón), descen-

dents de la casa. No viuen a la vila.

Solà, el mas de

Topònim desparegut.

“En la mañana del día de hoy se me han presentado los dueños del Mas de Solá ...”. Judici de 

Faltes, 8-9-1887 (AMV).

Soldevila

Cognom que consta en diversa documentació anterior al segle XIX. Ara no perdura. 

“Ítem en Joan Soldevila farrer; Ítem en Vicent Soldevila”. Iglésies, 1496, pàg.123. 

“La viuda Soldevila i Joan Soldevila”. Iglésies, 1553, pàg. 249.

“Josep Soldevila, de 63 años, casado, albeitar”. Miquelets, 1795 (AHT).
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Soler

Renom de Josep Queralt.

“Presente José Caralt (a) Solé ha manifestado que ...”. Judici de Faltes, 6-9-1887 (AMV).

Soler, ca

Era al carrer Nou, al costat de ca Joan de la Pipa. Hi va viure el Selvatà.

Soler, Solé

Llinatge que té molta incidència al segle XVIII i que es manté en el XIX. Ara encara perdura, però 

sense la r final i accentuat a la e. 

“... Sebastiano Soler ...”. 7-4-1750, Albinyana, s.t. 444, pàg. 56 (AHT).

Solsona

Apareix per primer cop a principis del segle XX. Ara és viu.

Someretes, ca

Era al carrer de Sant Roc, entre el Spar i ca Fernando de Constantí. Hi va haver el bar del Beco i 

ara hi ha la farmàcia.

“Vda. De Joseph Mateu (a) Sumaretas”. Riqueza ..., 1846, pàg. 36 (AHV).

Someretes, mas de

Tocant a l’edifici del mas de Llorigó. Segons consta en el padró d’habitants de 1898, vivien en 

aquest mas el matrimoni Isidre Virgili Badia i Rosa Claveguera Vallverdú amb els seus 6 fills i el pare 

de la dona, Tomàs Claveguera Ferrer. 

El 1943 era propietat d’Antonio Roig Guiot. Malgrat no ser habitat, s’hi podien allotjar 4 persones. 

Extret d’un document de l’ajuntament sobre la Defensa Pasiva de Tarragona del 10 d’agost de 1943. 

Ara és ruïnós. 

“... que en el término municipal de este pueblo posee una finca rústica, conocida por mas de Sumaretes 

y la tiene concedida en arriendo a Isidro Virgili Badia (a) Tinet ...”. Judici de Conciliació, 22-9-1903 (AMV).

Sordet

“Joseph Fortuny Sordet”. Riqueza ..., 1846, pàg. 5 (AHV).

Sòria

Procedeixen de Ceclavín, província de Càceres. S’estableixen els anys 60 del segle XX. Encara perdura.

Sorts, la mina de les 

Comença al terme d’Alcover, a prop del mas de cal Molí, continua pel costat del barranc de les 

Bruixes, segueix pel camí ral cap al barranc del Burguet, i d’aquest fins quasi a la riera de la Selva; 

continua pel costat de la riera fins al camí de la Granja per sortir a l’indret conegut com la Mineta 

Fonda, on es bifurca. Un ramal va fins al Roure o la boca de l’Alzineta, que hi ha tocant al camí del 

Carreró, i l’altre que continua camí avall. Va uns quants anys que és eixuta.
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Sorts, la partida de les; el terme de les

Antic terme pertanyent a Vilallonga. Un topògraf de la família Baldrich del Morell al segle 

XVIII, el descriu així: “Lo terme de Las Sots està cuasi en quadro ab una punta que entra en lo 

terme de Vilallonga al Ponent, té de llarch poch mes de mitg quart de ora, de ample la dècima 

sexta part de un quart de ora y de circunsa mitja hora a poca diferència. Confronta a Llevant 

ab lo terme de la Granja, a Mitgdia y Ponent ab lo terme de Vilallonga y a tremontana ab lo 

terme del Raurell mediant lo Riuet a Alcover. Conté dit terme 57 jornals de terra.” A principis 

del segle XVIII hi havia sis habitants. Aquesta zona del terme de Vilallonga s’anomena les 

Sorts o les Sots. 

“Pieza de tierra ... partida llamada del Rosé o de la Sorts ...”. 24-12-1870, Registre, llibre 1, 

finca 33, pàg. 187 (RPV).

Spar

La primera casa del carrer de Sant Roc, tocant a la plaça de l’Església. Fou una botiga de 

queviures que va tenir Rossendo Colet i la seva filla Elvireta des de 1962 fins a 1967, que 

pertanyia a la cadena Spar. Després hi hagut altres propietaris afiliats a altres cadenes alimen-

tàries, però li ha quedat el nom de Spar (pronunciat més aviat Espart).

Sumoi, el

Parada de la Montoliva que toca a la rasa que ve del camí ral de Reus a Valls.

Sussena, ca la

Forma aferètica d’Assusssena, variant d’Assutzena, nom de flor, sinònim de “lliri blanc”, usat 

com a nom de fonts i en aquest cas com a renom. Era a la plaça de l’Església, al costat de ca 

Mamis. Ara forma part de la ca la Julieta. 

“Juan Mateu Susenu”. Riqueza ..., 1846, pàg. 52 (AHV).

Tagés

Cognom que apareix únicament en la llista de Miquelets de 1795.

“Juan Tagés. 32 años, casado, Herrero.”. Miquelets, 1795 (AHT).

Tal lapedra, la mina de

Era una mina molt llarga, anava des del terme de Vilallonga fins a Reus, al mas de Tallape-

dra. Es comença a construir el 1860, essent des d’un principi causa de polèmica i aldarulls. 

Normalment les mines del terme de Vilallonga i dels pobles veïns van en direcció oest-est, 

però la de Tallapedra anava d’est a oest, per la qual cosa tallava la major part de les mines que 

regaven les terres de Vilallonga, el Morell, la Pobla de Mafumet i Constantí. Fet que motivà 

que totes minvessin el seu cabal. Per això, des d’un principi, s’intentà boicotejar la construcció 

de dita mina. Es feren denúncies davant el governador civil de la província, es destruïren pous, 

hi hagué enfrontaments amb la Guàrdia Civil, detencions, judicis i, segons diuen, fins morts, 

però la construcció s’acabà, i la mina funcionà fins gairebé a final del segle XX, envoltada 

sempre de controvèrsia i discussions. 
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“En 26 de Julio de 1860 D. Antonio Abelló e hijo comerciantes de esta vecindad, manifiestan 

desean construir una galería subterránea para el paso del agua que mana de la mina de su 

propiedad, que tiene principio en la tierra de D. José de Castellarnau sita en el término de Vila-

llonga, pasando por el de Constantí de cuya autoridad se tiene ya el permiso, hasta la propiedad 

de los esponentes, sita en este término y partida del Vilar ...”. Mines, 26-7-1860 (AHMR).

“Sírvase V.S. prevenir a Antonio Abelló (a) Talla Pedra de esa vecindad que si en el improrro-

gable término del tercer día, no ciega la mina que sin título ni autorización alguna está constru-

yendo en los términos municipales de Vilallonga, Raurell, Morell, Pobla de Mafumet, Masó y la 

Selva, procederán a taparla las autoridades de los referidos pueblos”. Mines, 14-8-1862 (ofici del 

governador civil de Tarragona a l’alcalde de Reus) (AHMR).

“A consecuència de fets tan reprobables han sigut detinguts, y conduhits al Castell de Pilat de 

Tarragona 8 subjectes de Vilallonga que’s tròban a la disposició de la autoritat militar, haventse 

instruït la corresponent sumària ...”. Mines, Lo Somatent de 4-6-1896 (AHMR).

Tallera, ca la

Ara forma part de ca Miquelet, a la plaça de l’Església. Fa anys hi hagué la farmàcia del 

senyor Pujades.

Tana, la

És una branca dels Torres des del segle XIX. Ca la Tana era al carrer de la Muralla, al costat del 

tancat de vaques del Draperó. El renom ha acompanyat les activitats comercials dels Torres, com ara 

el bar de la Tana, que ara és a la Rambla del Roser.

“221 Torres (a) Tana Juan”. Amillarament, 1861 (AMV).

“... que en número de unas cien cabezas guiaba Martín Torres Masó (a) de la Tana ha entrado en 

la fincas de ...”. Judici de Faltes, 23-12-1882 (AMV).

Tano, el cafè del

Ningú no se’n recorda. Desconeixem la seva situació i si és una masculinització de Tana. 

“... sobre las ocho de la noche del sábado diez y seis llegó a ésta de Vilallonga subió a tomar café 

en el del llamado del Tano ...”. Judici de Faltes, 18-11-1889 (AMV).

Tapassot

Dit a Agustín Granell Cullaré.

“Juan Granell Tapasot”. Riqueza ..., 1846 (AHV).

“... ha dicho ser y llamarse Agustín Granell y Cullaré, por apodo Tapasot, que es natural y vecino 

de ésta ...”. Judici de Faltes, 11-4-1875 (AMV).

Taranet, el mas de

Tocant a la rasa del mas de Llorigó. Toca al camí del Mas de Cantó i al camí ral de Reus a Valls. 

Per Taranet es coneixia a Josep Gatell Robusté.
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“... ha dicho ser y llamarse María Robusté y Aimamí, viuda de Francisco Gatell ... Que al llevar a 

las doce o doce y cuarto de la tarde del día dos del actual en una de las fincas que posee en este 

término llamada manso de Taranet ...”. Judici de Faltes, 21-8-1882 (AMV).

“Contesta que és y se llama José Gatell Robusté, apodo (a) Taranet, hijo de Francisco y de Maria 

...”. Judici de Faltes, 19-12-1889 (AMV).

Tarragona, el camí de

Al segle XVIII s’anomena així el camí que vorejava la muralla per la part sud. Al cap dels anys, 

en edificar-se, es convertí en carrer. Al segle XIX rebé el nom del carrer de la Mar; el 1931, el de 

Pi i Margall; durant la dictadura franquista el de l’Ejército Español, i, a partir de 1979, de la Muralla.

Tarragona, el carrer de

Quan al segle XIX es començà a edificar el camí de Tarragona a Valls, se li posà el nom de carrer 

de Tarragona. El 1931 se li va dir de Francesc Macià; el 1939 se’l retolà de Ricardo Vallvé, i des de 

1979 se’l coneix com a carretera de Valls.

Ara, el carrer de Tarragona és el primer a la dreta que es troba quan véns del Morell. L’any 1965 

s’hi van construir els que foren els primers habitatges adossats del poble, que s’anomenaven “les 

cases barates”, i que obrien pas al gran eixample on no s’ha deixat d’edificar.

Tarragona a Valls, el camí de 

Camí que sense ser reial fou molt important perquè unia el pobles de l’interior (Constantí, la Pobla 

de Mafumet, el Morell, Vilallonga, el Rourell, la Masó i Vallmoll). 

Teixell, ca

Era al carrer del Morell, al costat de ca Favons, a la zona que es coneix com les Casetes. 

“... D. José Gassol (a) Teixell, de profesión propietario, vecino de ésta, habitante en las casetas ...”. 

Judici de Faltes, 31-7-1887 (AMV).

Teixidor

Renom que en l’amillarament de 1861 es dóna a Llorenç Roig Badia, d’ofici teixidor i a Josep 

Guillemat.

“23. Guillemat (a) Teixidó José ... 123. Roig (a) Teixidó Lorenzo”. Amillarament, 1861 (AMV).

Teixidoret

Se’n deia a Josep Vallès Guillemat. Tenien un hort que feia xamfrà entre el carrer del Morell i la 

Rambla del Roser, que es coneixia com l’hort de Teixidoret. La casa era dins l’hort. També hi havia 

una era: l’era de Teixidoret. A l’era s’hi muntava un envelat per a celebrar-hi les festes majors or-

ganitzades pel Cafè Nou. 

“Pero, por sobrevenir el fallecimiento de José Vallés Guillemat (Teixidoret), que era un puntal firme 

para este asunto ...”. Memòria ..., 31-8-1927, pàg. 71 (APV).
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Tell

A la primera meitat del segle XX tres fadrins del Milà (Manuel Tell Plana, Josep Tell Capde-

vila i Josep Tell Benet) es casaren amb tres fadrines de Vilallonga, on s’establiren. De les tres 

branques que s’inicaren, cap continuarà, atès que el porten dues dones. Però ha quedat com 

renom de casa.

Tell, cal

Pocs anys després de casar-se Josep Tell Benet, del Milà, s’instal·là a la primera casa del carrer 

de Reus, tocant a ca la Mateua. Al no tenir descendència masculina es va perdre el cognom, però 

quedà com a renom. L’any 1918 va venir en aquesta casa Marcel·lí Domingo, que seria ministre del 

govern de la Segona República. Perquè fes el discurs es muntà un escenari al racó que hi ha entre 

cal Tell i ca la Mateua i l’antiga creu de terme.

Teodoro, ca

És a la plaça de l’Església, al costat de ca la Sibeca, fent xamfrà amb el carrer de la Verge de 

Montserrat. Abans era cal Frigolí. Antigament s’hi entrava pel carrer de la Verge de Montserrat.

Tereseta de les Casetes, ca la

Era al carrer del Morell, entre ca Teixell i ca Xico.

Teresó (Tresó), el

Renom amb què es coniexien uns dels Vidal que hi havia a Vilallonga. La casa pairal era al carrer 

de Reus, entre ca la Carmeta del Portal i ca l’Abdon de la Lloreta. L’actual Teresó és Trinitat Riera 

Vidal. 

“.. y que al salir al portal y entrar en la calle de Tarragona frente la casa de José Reig encontraron 

a ... Martín Vidal (a) del Teresó ...”. Judici de Faltes, 18-9-1892 (AMV).

Teresona

Desconeixem si és la feminització del renom Teresó. S’aplicava a un dels Mateu. El darrer que el 

portà fou Josepet de la Teresona (Josep Mateu Llagostera), que morí el 1931. 

“... según así ha manifestado Antonio Matheu Cusiné (a) Teresona y ...”. Judici de Faltes, 16-8-

1877 (AMV).

Terme de la Font, el camí del 

S’inicia a la carretera de la Selva, travessa la Riera, passa per davant el mas de Llorigó, creua el 

camí Ral i travessa la partida del Terme de la Font en direcció al terme de la Selva del Camp. 

“Pieza de tierra ... partida Carxol ... sus entrada y salidas por el camino denominado del término de 

la Font ...”. 4-5-1870, Registre, llibre 1, finca 11, pàg. 60 (RPV).

Terme de la Font, la partida del

Vegeu terme de la Font de l’Astor.
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Terrer, lo

Bocí de terra que deuria ser a la partida de les Sorts.

“... tierra llamada lo Tarré que lindaba al medio día con la Ribera de la Selva y al poniente y cierzo 

con dicho camino de la Granja”. 13-10-1715, Hipoteques, s.t. 47, pàg. 22v (AHT).

Tersol

Cognom que apareix en la documentació de finals del segle XVIII fins al segle XX. Ara no perdura.

Tinet

Renom d’uns dels Virgili. Tenen la casa pairal al carrer de Sant Roc, entre ca Miquel de Senan i 

cal Rullat. 

“Martí Virgili Tinet”. Riqueza ..., 1846, pàg. 67 (AHV).

“... concedido en arriendo a Isidro Virgili Badia (a) Tinet ...”. Judici de Conciliació, 22-9-1903 (AMV).

Tinot, ca

És al carrer de Reus, al costat de cal Senyoret. Es deia als descendents de Martí Vallès.

“... y al volverse rápidamente el declarante hacia detrás recibió de José Montserrat Vallés (a) Tinot 

...”. Judici de Faltes, 7-9-1892 (AMV).

Tomanill, el terme del 

Antic terme que pertanyia al de Vilallonga. Ara és del Morell. Segons la toponímia del Morell és al 

nord del barranc del Gemegó i limita a l’est amb la carretera de Tarragona a Valls.

La documentació antiga indica que formava part de la partida dels Majols.

“... sitam termino del Tomanil parrochia dicta villa de Vilallonga et in partita nuncupata dels Majols 

...”. 25-1-1748, Albinyana, s.t. 442, pàg. 52 (AHT).

“... tierra hierma sita en el término de Vilallonga y partida del Tomanill ...”.  

7-1-1753, Hipoteques, s.t. 13, pàg. 82v (AHT).

Torner; Torné 

Cognom que figura dues vegades en la llista dels Miquelets. Apareix novament a la segona meitat 

del segle XX, sense la r final. Procedeix de la Masó. 

Torrents

Llinatge que des del segle XVI apareix ininterrompudament. Ara tan sols el porta algú de segon. 

Alguns dels Torrents visqueren al mas de Llorigó, per això també se’l coneixia per mas de Torrents. 

“Mossèn Grabriel Torrents, Guillem Torrents, Damià Torrents i Bernat Torrens”. Iglésies, 1553, pàg. 

249. 

“... para pagar a Bernardo Torrents de la calle del Hospital Viejo labrador de Vilallonga ...”. 17-9-

1656, Hipoteques, s.t. 16, pàg. 311v (AHT).

“... Josephi Torrents vocato Llurigo aquella mansi termini de la Font del Astor ...”. 7-5-1747, Albin-

yana, s.t. 441, pàg. 60v (AHT).
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Torres

Apareix en la relació del fogatge de 1496 i no el retrobem fins al segle XVIII. Ara continua 

vigent.

“Ítem Joan Torres”. Iglésies, 1496, pàg. 123.

Torreta, el carrer de la

És la penúltima travessia a l’esquerra, en direcció a la Selva del Camp, del carrer del Dr. Pere 

Virgili. Primer es digué dels Jueus, al segle XIX passà a dir-se de la Torreta, després de la Guerra 

Civil es digué de Pedro Ódena i des del 1979 tornà a ser de la Torreta. L’origen d’aquest nom ve 

de quan encara tot eren horts i el carrer no era urbanitzat; hi havia un mas o caseta que tenia 

una torreta que sobresortia de la teulada. La casa es va mantenir en peu fins als anys 80 del 

segle XX, però pel seu mal estat no es va poder conservar.

“Josep Ribalta y Pere Ribalta venen a Francisco de Plana un hort clos de parets ab sa caseta, 

o Torreta dins de ell construïda, situat dins lo terme de la present vila y en la partida dita dels 

horts o camí de la Selva ...”. 9-7-1761, Albinyana, s.t. 454 (AHT).

Torrijos

Tan sols apareix en el padró d’habitants de 1965. Procedien de Huéscar, província de Granada.

Torro, cal

Sobrenom amb què es coneixen uns dels Roig de la vila. És probable que aquest renom vingui 

de la torreta que hi havia damunt la casa que tenen (ara transformada) al dit carrer. També va 

donar nom al carrer.

El renom de casa encara perdura al carrer de la Torreta. 

“Josep Roig i Francisca Roig Ferrer donen al seu fill Pere Roig Ferrer de Vilallonga tota aquella 

casa nomenada la Torreta, situada en dita vila de Vilallonga y en lo carrer dit dels Jueus ...”. 

9-5-1805, Albinyana, s.t. 491 (AHT).

“189. Roig (a) Torrú José”. Amillarament, 1861 (AMV).

“... que viéndome obligado a querellarme contra Antonio Roig Guiot (a) Torru) ...”. Judici de 

Faltes, 21-9-1918 (AMV).

Tossut

Àlias d’una de les branques dels Roig que hi ha a Vilallonga (Francesc Roig Fortuny i Josep 

M. Roig Nogués). La casa pairal era al carrer del Dr. Pere Virgili, entre ca l’Anton del Cotxero i 

ca la Coloma. El 1887 ja es deia a Francesc Roig Guiot. 

A mitjan segle XIX trobem que també es diu a un Riera.

“Joseph Riera Tosut”. Riqueza ..., 1846, pàg. 33 (AHV).

“Presente la niña Teresa Roig Vallés (a) Tusut acompañada de su madre Teresa Vallés ...”. 

Judici de Faltes, 11-8-1887 (AMV).
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Tranquilón

Es diu a una de les branques dels Fortuny de Vilallonga. Segons la tradició familiar, el renom ve perquè 

varen tenir un gos molt tranquil, i del tarannà de l’animal va passar a ser l’àlias de la família. Ara es diu 

Pere de Tranquilón a Pere Fortuny Fortuny.

“... ha hecho la propia notificación a Ramón Fortuny (a) Tranquilón y de quedar enterado y darse por tal 

firma conmigo el Alguazil. Ramon Fortuny y Folch”. Judici de Faltes, 9-8-1887 (AMV).

Travesser, el camí

Una altra manera de conèixer el camí ral que va de Reus a Valls.

Trenchs

El llinatge dels Trenchs comença a Vilallonga al segle XVIII. Ara encara es manté. 

Tren de Cuba, el

Ho deien a Joan Martorell. Se li va treure perquè, treballant per a Josep Mestres Miquel a la fàbrica 

d’alcohol, li van encarregar que anés a l’estació del Morell a preguntar si havia arribat el tren-cuba. En 

arribar a l’estació va preguntar si havia arribat el tren de Cuba, i li van respondre que encara havien de 

fer la via. 

Trenta, el carrer d’en

Era com s’anomenava popularment el carrer Nou, entre els anys 20 i 30 del segle XX, perquè hi havia 

30 cases habitades. 

Trull, el carrer del

És l’únic carrer del poble que des del segle XVIII ha mantingut sempre el mateix nom. És una travessia 

del carrer Major, la tercera a la dreta començant a comptar pel Portal. No té sortida. Rep aquest nom 

perquè era l’entrada al trull o premsa d’oli del comú, que fou decomissat durant la desamortització de 

Madoz (1859-1886) i passà a mans privades.

Vador de Fluixet

Se li deia a Salvador Mateu Serra. Era pastor i tenía una botiga de carn al carrer de Dr. Pere Virigli. Es 

va casar amb Doloretes del Molí (Dolores Gomis Sans), filla de Peret del Molí.

“... los hijos del pastor apodado (Fluixet) y (...) el demandado D. Salvador Mateu Serra como padre de 

los infractores menores Vérulo Mateu Gomis y José Mateu Gomis ...”. Judici de Faltes, 17-7-1914 (AMV).

Valent, ca

Era la primera casa a l’esquerra del carrer de la Muralla. Al segle XIX hi vivia Josep Virgili Gasol 

(1835-1901), amb la seva família i ja tenien aquest renom. El darrer Valent fou Josep Alberich Virgili, 

que va nèixer el 1900. Fou el qui tingué la darrera somera del poble. 

“Joseph Virgili Valent”. Riqueza ..., 1846, pàg. 13 (AHV).

“... ha dicho ser y llamarse José Virgili Queralt (a) Valent, natural y vecino de ésta.”. Judici de 

Faltes, 1-1-1882 (AMV).
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Valero

Els Valero, oriünds de Huéscar, província de Granada, s’estableixen a Vilallonga l’any 1964. 

Ara és un dels cognoms més utilitzat.

Vall

Cognom que no va arrelar. El trobem un sol cop en el padró d’habitants de 1875. Era de Falset 

i d’ofici fuster.

Vall, de la

Renom dit a Joan Roig en una venda feta el 7 -5-1747, davant el notari Albinyana.

“... Joannis Roig dicto del avall ...”. 7-5-1747, Albinyana, s.t. 441, pàg. 60v (AHT).

Vallès

El comencem a trobar a partir del segle XVIII. Al XIX era el cognom més utilitzat a la vila. 

Encara és vigent.

“Los magnífichs Joseph Vallès Regidor Decano (...) de la present vila de Vilallonga comissio-

nados del Magnífico Ajuntament y junta de propis de dita vila ...”. 30-12-1802, Albinyana, s.t. 

490, pàg. 4 (AHT).

Vallès, el carrer del

Una altra manera d’anomenar el carrer de Sant Roc. 

“Casa, situada en la villa de Vilallonga y calle llamada de San Roque, vulgarmente del Vallés, 

señalada con el número diez y seis ... lindante a la derecha al salir con la Muralla llamada calle 

de Mar ...”. 14-2-1871, Registre, llibre 2, finca 47, pàg. 6 (RPV).

Valls, el camí de

Era un dels camins que envoltaven el poble durant el segle XVIII. Començava a la zona ano-

menada de la Creu, perquè hi havia una creu de terme, on es trobava amb els camins d’Alcover 

i de la Selva. Seguia cap al nord tot vorejant la muralla i anava a travessar la riera de la Selva 

per trobar-se amb el camí de Tarragona a Valls. Ara una part es diu carrer del Calvari i l’altra 

camí del Calvari.

“... en el término de Vilallonga y partida de la Horta Vella que linda al Oriente con el camino 

de Valls, al medio día con torrente de la Horta, al poniente con Manuel Pedro y al cierzo con el 

Río de Alcover ...”. 21-3-1749, Hipoteques, s.t. 34, pàg. 43v (AHT).

“... que és part y de pertinences de la casa y officines dita lo Clos ... Afronta dit hort a solixent 

ab lo camí que va de dita vila a Valls ...”. 25-3-1774, Albinyana, s.t. 469, pàg. 130 (AHT).

Valls, la carretera de

Nom que rep actualment el tram edificat de la carretera que va de Tarragona a Valls. Comprèn 

des de l’entrada del poble per la part del Morell fins a la sortida en direcció al Rourell. També 

se li digué de Tarragona, de Francesc Macià i de Ricardo Vallvé.
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Vallvè

Gràfia del cognom Bellver a partir de la segona meitat del segle XIX.

Vallverdú

Malgrat que en el padró d’habitants de 1965 trobem tres branques diferents amb aquest cognom, 

està desapareixent.

Vázquez

Arriben a Vilallonga el 1965, procedents de la Canonja. Eren oriünds de Puerto Tocín, provincia de 

Múrcia. Encara es manté.

Vella, la mina

Es diu d’un dels braços de la mina dels Majols. 

“D. José Banús Badía, natural y vecino de esta villa, mayor de edad ... en calidad de presidente de 

la mina vella dels Majols ante el Juzgado acudo ...”. 15-2-1889, Actes de Conciliació (AMV).

Vella de la Montoliva, la mina 

Particular de la Montoliva. Neix al terme de la Selva. És eixuta.

Venàncies, les

Solar que feia xamfrà entre la Rambla i el carrer de Ramón y Cajal. El nom ve d’un dels seus 

propietaris que es deia Venanci Rull. Hi va viure un metge que es deia Escoda, casat a ca Miquelet. 

Més tard, hi visqué el mestre, senyor Figuerola.

Vent, el carrer del

Gairebé sempre hi fa vent. És orientat de nord a sud i un dels costats és ocupat totament per 

una de les façanes de l’església, amb una alçada considerable, que pot afavorir que es doni aquest 

fenomen. El carrer uneix la plaça de l’Església amb el carrer del Calvari. Ha tingut molts noms: de 

Joan Roig, de l’Hopsital, del Sagrat Cor i del Catorze d’Abril.

Ventosa

Només l’hem pogut recollir en el padró d’habitants de 1875. Era un treballador del mas de Cantó.

Ventura

Cognom que tan sols trobem en el padró d’habitants de 1875.

Verge del Pilar, el carrer de la

Tal com es diu la primera travessia a la dreta del carrer Major, començant pel portal en direcció a 

la plaça de l’Església. Al llarg de la història del poble ha tingut diversos noms: del Sastre, de Baliard 

i del Rentador.
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Verge del Roser, el camí de la 

Topònim desaparegut. Podria ser el camí que hi havia abans que es fes la carretera de Tarragona 

a Valls. Concretament el tram que va des del final del pont que hi ha damunt de la riera de la Selva 

fins a l’ermita de la Mare de Déu del Roser.

“... partida devall la Vila que lindaba al oriente con dicha Ribera ... al poniente con el camino de la 

Virgen del Rosario, y al cierzo con dicha Ribera de la Selva”. 13-10-1715. Hipoteques, s.t. 47, pàg. 22v 

(AHT).

“... pesa de terra del término de Vilallonga y partida de la Granja que lindaba ... al medio día dicha 

Riera, al poniente con el camino del Raurell y al cierzo con el camino de la Virgen del Rosario.”. 

9-7-1733. Hipoteques, s.t. 47, pàg. 23 (AHT).

Verge del Roser, l’avinguda de la

Nom oficial de la Rambla del Roser.

Verge de Montserrat, el carrer de la

Nom que rep ara la primera travessia a l’esquerra del carrer del Dr. Pere Virgili, tot just en iniciar-se 

aquest, després de la plaça de l’Església. És un dels carrers del poble que no tenen sortida. En els 

segles XVIII i XIX es deia de la Ferreria o del Ferrer.

Verget

Renom de Josep Boronet Ferrer.

“En la causa seguida contra José Boronet Ferrer (a) Verget ...”. Judici de Faltes, 31-10-1879 (AMV).

Vermell, el

S’aplicava a Ramon Oriol Reig. Vivia a la carretera de Valls, entre ca la Maria de Pira i ca Joan 

dels Coloms.

Vermellet, el

Es deia de Josep Gomis Barberà, casat amb la Pepita de Mamis (Josepa Montserrat Pons). 

Vicenç del Mas de Reig

Es deia de Vicenç Frigola Gómez, de Maella, a la comarca de la Matarranya. El 1935 anà al mas 

de Reig com a masover. Després visqué al carrer de Pau Casals. 

Victòria

Renom dit a Francesc Roig Masoni. El 1875 vivia a ca la Victòria, casa situada al carrer del Dr. 

Pere Virgili, entre ca l’Arcisó i ca Xavos. 

Una filla de Francesc Roig, Rosalia Roig Vallès es casà amb Ramon Casas Sardà, de ca Xavos. 

Ambdós conservaren els respectius renoms, que traslladaren a les diferents cases on visqueren. A 

la primera casa del carrer del Vent, que després seria cal Bolú, i la casa del costat de ca Aguiló, al 

carrer Major, on ara és ca Feló. 

“... ha dicho ser y llamarse Francisco Roig Masoni (a) Victoria ...”. Judici de Faltes, 1-12-1885 (AMV).
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Vidal

Cognom molt documentat al llarg dels darrers cinc segles. Ara encara és viu.

“Ítem Jaume Vidal”. Iglésies, 1496, pàg. 123.

“... cuya finca vendió José Vidal a la referida Exma. Señora por el precio de dos mil pesetas y 

...”. 29-10-1878, Acta de Conciliació (AMV).

Vila, el tros de la

Peça de terra que deuria ser a prop de la vila.

“252. Vidal Martín. Posesión nombrada Tros de la vila”. Amillarament, 1861 (AMV).

Vila, la mina de la

Mina que pràcticament des de la fundació de la vila, a finals del segle XIII, la nodria d’aigua 

potable. Va ser gairebé l’únic subministrament que hi hagué fins que es van començar a fer pous 

als anys seixanta del segle XX. Agafava l’aigua del terme d’Alcover, cosa que ocasionà diversos 

plets per a poder conservar els drets. Traspassa tot el terme de Vilallonga fins a arribar a la vila. 

Té diversos ramals per a regar les heretats de la part del terme compresa entre la Riera i la ca-

rretera d’Alcover. La mina ja no baixa, però el rec es continua utilitzant per a fer-hi passar aigua 

de pous o de basses. També es digué de la Constància i més tard de la Seguridad, o simplement 

rec de la Vila.

“... Afronta dit hort a solixent ab lo camí de dita vila a Valls, a mitg die ab lo camí de la Selva, 

mediant lo rech de la vila y un passadís que mèdia des de dit rech a la paret de dit hort ...”. 25-

3-1774, Albinyana, s.t. 469, pàg. 130 (AHT).

Vilallonga, el rec de

Podria fer referència al rec de la mina de la Vila.

“... terras etiam de vinea plantata (...) vulgo numcupatam la Granatxa (...) sitam in término del 

mas de la obra et in partita dicta la Quadra del Mas de Obra. Terminatur (...) versus occidentem 

quodem aqueducto nominato lo Rech de Vilallonga, et versus cirtium mediante reco por lo qual 

prench la aigua per anar a la bassa dicta de la Granatxa et a meridie cum terris Josep Torrents 

vocati Llurigo aquesta mansi de Llorigo sitis in termino de la font de Lastor ...”. 15-1-1750, Albin-

yana, s.t. 444, pàg. 3v (AHT).

Vilallonga del Camp

El mot Vilallonga és format per dues paraules que provenen de llatí villa, -ae que significava 

“casa de camp”: vila que en català passà a significar població agrupada d’una certa categoria 

o entitat i llonga, femení de llong, adjectiu català, derivat del llatí longus, -a, -um, que significa 

‘llarg’. Tot plegat vol dir vila llarga. Segurament que el primer nucli de població, situat a prop del 

Francolí, es trobava a banda i banda del camí ral que anava de Tarragona a Montblanc, i que 

constituïa la via principal de la vila. La forma llatinitzada Villa Longua o Villa Longe apareix en 

alguns documents del segle XIII. El complement del Camp esdevé comú en molts pobles del Camp 

de Tarragona a partir del segle XVIII.
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“... Fibelibus suis universis hominibus de Villa Longua et eius termini ...”. 25-10-1279. Español 

(1999), pàg. 104.

“... miles et dominus Ville longe per nos et ommnes successores nostros ...”. Agost 1285, Español 

(1999), pàg. 105.

“... est Rector et Rectoria profata villa de Vilallonga dictor Campi ...”. 18-10-1752, arxiu particular.

Villa Rosa

Es deia a la primera casa de la Rambla del Roser, tocant a la carretera que va de Tarragona a 

Valls. Fou la primera casa que s’edificà a la Rambla, el 1942. La propietària, Rosa Pérez Arnabat, 

hi construí una pista de patinatge, única en aquestes contrades. S’hi feia ball, partits de hoquei, 

patinatge, etc. Era el lloc de reunió dels joves dels pobles del voltant. S’anomenava vulgarment la 

Pista, nom amb el qual ha passat a la posteritat, malgrat que deixà de funcionar el 1953.

Vinya del Bosc, la

Partida de terra inclosa dins del terme de la Font, situada entre la riera de la Selva i quasi la 

carretera de la Selva. També es coneixia com el Bosc de Palau. Entre els anys 60 i 90 del segle XX 

s’utilitzà per a treure’n grava. Era propietat de Pedro Bujaldón Rodríguez. 

Vinya Gran, la

Tros de terra que va pertànyer a la Montoliva. És a la partida dels Àubens i toca a la carretera 

de la Selva.

“268. Gallart D. Pablo, Otra posesión nombrada Viña Gran. (...) Parte de la finca la carga D. Ma-

riano de Magriñá López en 1886 ...”. Amillarament, 1861 (AMV).

“Pieza de tierra llamada “Vinya gran” (...) y partida dels Àubens ...”. 5-9-1870, Registre, llibre 1, 

finca 23, pàg. 125 (RPV).

Vinyes

Cognom que trobem des del segle XVIII fins a principis del segle XX.

“... vendo vobis Mariano Vinyes aqta., sive pastori presentis villa de Vilallonga ...”. 20-11-1751. 

Albinyana, s.t. 445, pàg. 150 (AHT).

Vinyes, ca

És al carrer de la Verge del Pilar. La darrera casa de l’esquerra. Renom que es diu a una branca 

dels Fortuny.

“Martí Fortuny Viñes”. Riqueza ..., 1846, pàg. 61 (AHV).

Violanta, ca la

Era al carrer de Sant Roc, tocant a la Cooperativa Agrícola. El 1930 hi vivia Violanta Fortuny 

Vallvè, nascuda el 1878.
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Virgili

El trobem documentat en els llibres parroquials del segle XVII, i perdurant el mateix llinatge fins 

ara. Al llinatge hi va pertànyer l’il·lustre Dr. Pere Virgili Bellver, cirurgià eminent del segle XVIII, 

fundador dels reials col·legis de cirurgians de Cadis (1748) i Barcelona (1765).

“... deix y atorg a Dn. Pere Virgili sirurgià del Hospital Rl. de ciutat de Càdiz, en dita ciutat residint, 

fill primoginit a mei ...”. 11-4-1747, Albinyana, s.t. 507, pàg. 5 (AHT).

“... Joanni Virgili cannabini (sutori) ...”. 15-1-1750, Albinyana, s.t. 444, pàg. 6v (AHT).

Virgili, ca

Hi ha dues cases que tenen aquest renom. Una al carrer de la Muralla, al costat de ca Pastoro, i 

l’altra al carrer Major, al costat de cal Pòtol. És la casa dels avantpassats del Dr. Pere Virgili. Avui 

encara hi viuen uns descendents d’un dels germans del pare de l’il·lustre doctor.

Virgili, el carrer de

Tal com es digué l’actual carrer de Pau Casals durant el segle XVIII. Segurament se li donà el nom 

perquè en aquest carrer hi va néixer el doctor Pere Virgili. 

Virosta

Se’n deia de Jaume Ferré Porqueres, de les Borges Blanques. Va viure primer a ca la Mateua, on 

era casat, al carrer del Dr. Pere Virgili i després al carrer de Sant Roc.

Vives

Cognom que només trobem documentat a la segona meitat del segle XX. No ha arrelat. Ara només 

hi ha una dona que el porta.

Vizcaíno

Llinatge que apareix tan sols en el padró d’habitants de 1965.

Voltas

Procedent del Catllar, arribaren a Vilallonga al primer quart del segle XX. Ara s’ha consolidat.

Xalet, el pou del

Es féu famós l’any 1977 perquè volien vendre la seva aigua a les empreses del polígon industrial 

del Morell, cosa a què es va oposar l’ajuntament de Vilallonga i part de la gent del poble. Les 

negociacions, amb consulta popular inclosa, s’allargaren fins a principis de 1980, quan es rebutjà 

definitivament qualsevol acord que facilités la sortida de l’aigua del terme municipal. 

“... para instalar una tubería de conducción de agua para riego, desde el pozo “Chalet” sito en 

polígono, parcela 63 hasta la finca de su propiedad ...”. 22-4-1977, Actes Municipals (AMV).

Xamano, ca

Era al carrer Nou, entre ca Ramon del Roser i ca Domisildo. Es deia a una branca dels Mateu. El 1875 

hi vivia Anton Mateu Massoni, nascut el 1820. L’actual Xamano és Anton Mateu Guinovart, nat el 1936. 
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Xandro

Oriünd del Rourell. Correspon al renom amb què es coneix Joan Roca Garriga. El nom és una 

deformació de la paraula xantre, que era el qui, antigament, tenia al seu càrrec el govern del cant 

en el cor de les catedrals. Li ho deien al besavi de Joan Roca perquè formava part del cor de la 

catedral de Tarragona.

Xato de Biel

Ho deien a Anton Nogués Andreu. Fou guarda rural durant molts anys. Tenia la casa al carrer de 

Sant Roc, al costat de ca Pataquetes. El Xato de Biel era casat amb la Llúcia del Frigolí.

Xato de la Tecleta

Es deia a Ramon Reig Andreu, que al voltant de 1930 fou conserge del bar de la Societat Agrí-

cola. Va morir al camp de concentració de Mauthausen el 9 de juliol de 1941. El seu germà Pere 

també hi va morir el 22 de setembre de 1941. Ramon Reig vivia al carrer Nou, entre ca Martí del 

Roso i ca Ramon del Roser.

Xavos

Renom dit a un dels Casas que hi havia al poble. El 1875 era la casa que fa cantonada entre el 

carrer del Dr. Pere Virgili i el carrer de Reus, propietat de Francesc Casas Huguet (1832-1907). 

Més tard, hi van viure els Cristià (Josep Bertran Rofes) i la Cisqueta de la Serafina (Francisca 

Cristià Martí); després la Lola de les Cabres; més tard Marcial; després Joanito i ara la Nuri de 

Barraquet.

Posteriorment ca Xavos fou la primera casa del carrer del Vent, i finalment, al carrer Major, entre 

ca Aguiló i ca l’Albinyana. També se’n deia ca la Victòria per haver-se casat amb membres de 

les dues famílies. 

“... intenta celebrar ante usted acto de conciliación con Francisco Casas, de apodo Chavos ...”. 

18-4-1882, Acta de Conciliació (AMV).

“... compareció José Casas y Guiot (a) Chavos de veinte y ocho años, casado, labrador ...”. Judici 

de Faltes, 9-8-1887 (AMV).

Xec, cal

Renom de casa dels Montserrat. És al carrer Major, entre ca l’Adroguer i ca Pallarès. Encara exis-

teix. Són descendents de la casa Pep del Xec (Josep Montserrat Bertran), Teresa del Xec (Teresa 

Martí Montserrat) i Pepita del Xec (Josepa Martí Montserrat).

“Joseph Montserrat Chec”. Riqueza ..., 1846, pàg. 45 (AHV).

“151. Montserrat (a) Chech José”. Amillarament, 1861 (AMV).

“... ha dicho ser y llamarse Pablo Montserrat y Rovira (a) Pau del Chech ...”. Judici de Faltes, 

19-2-1882 (AMV).

“... le satisfizo en la puerta de casa José Montserrat (a) Chech, lo que debia al demamdante ...”. 

Judici de Faltes, 21-9-1887 (AMV).
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Xec del Carrer Nou, el

Es deia de Josep Montserrat Vallès per a diferenciar-lo dels Xec del carrer Major. 

“... en dibida forma cítese a D. Jose Montserrat (a) Chech del carré Nou, de profesión propietario, 

vecino de ésta, habitante en la calle Nueva ...”. Judici de Faltes, 31-7-1887 (AMV).

Xico, ca

Era al carrer del Morell, entre ca la Tereseta de les Casetes i ca Ninyo. Ara encara s’utilitza per 

anomenar els descendents d’una de les branques dels Vallès.

“Jaume Vallés Chico”. Riqueza ..., 1846, pàg. 53 (AHV).

“231. Vallés (a) Chico José”. Amillarament, 1861 (AMV).

“... en debida forma cítese a D. José Vallés (a) Chico”. Judici de Faltes, 31-7-1887 (AMV).

Ximenes

Cognom que tan sols trobem documentat al segle XVIII.

“... Josephus Ximenes sutoriejusdem villa et Candia Ximenes et Roca conjugibus ...”. 14-11-1750, 

Albinyana, s.t. 444, pàg. 146 v (AHT).

Xiprers, el mas dels

Era tocant al passeig de xiprers de l’ermita. En els anys 70 del segle XX hi posaren una torradora de 

fruits secs, sobretot cacauets. Ara ja no hi és, forma part del recinte de l’empresa Ravago Plásticos.

Xon, cal

Era la primera casa del carrer del Calvari, fent xamfrà amb la plaça de la Creu. Abans de la Guerra 

Civil hi havia un bar que regentaven Salvador Cabré i Maria de Vinyes (Maria Fortuny Queralt). 

Després el va tenir Pep de Llagost i la seva dona Montserrat. Més tard van comprar la casa uns que 

treballaven en la construcció de la carretera d’Alcover, al voltant de 1930, i el 1939 la va comprar 

Josepet de Vinyes (Josep Fortuny Queralt).

Al bar s’hi posava una vela que tapava tot el carrer. S’hi feien espectacles i s’hi jugava a les bitlles 

o al “tiro” de colom. 

Xuflé

Tan sols l’hem trobat en la llista dels Miquelets i en documentació del segle XIX.

“Josef Xuflé, 53 años, casado, labrador. Juan Xuflé, 47 años, casado, labrador”. Miquelets, 1795 

(AHT).

“Seguidamente ha sido llamada María Roig y Matheu acompanyada de su marido Juan Chuflé 

Vallés ...”. Judici de Faltes, 4-8-1884 (AMV).

Zaragoza

Llinatge que només trobem en el darrer terç del segle XX.
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4. Agraïments

Hem de començar l’apartat d’agraïments donant les gràcies a la persona que ha fet possible aques-

ta publicació, el senyor Albert Manent Segimon. També li hem d’agrair els seus consells sobre la 

redacció i la manera de presentar el treball.

Però aquest recull de noms de lloc i de renoms, tant de cases com de persones, s’hauria basat tan 

sols en documents sense la valuosa col·laboració i l’entusiasme del Pau de Rosset (Pau Roig Guille-

mat), nat el 1913, que es coneix tots els noms de les cases del poble, això sí, només fins als anys 60 

del segle XX. És una de les memòries vives del poble. La seva coneixença del terme, sobretot del 

Carxol i de la Barraqueta, ens ha aclarit molts dubtes sobre la situació de noms de lloc que apareixien 

en els documents estudiats. 

Un altre col·laborador que cal destacar i al qual estem molt agraïts és Joan de Vinyes (Joan Fortuny 

Garreta), nat el 1931, el qual ens ha acompanyat per tot el terme, passant per camins, carrerades, 

carrerons i camps a través per tal de localitzar llocs que ignoràvem. 

També volem reconèixer la tasca del Pep del Cafè (Josep Barbarà Guiot), del baró (Josep M. de 

Magrinyà) i de Josep M. de ca la Càndia (Josep M. Alberich Fortuny), que s’han llegit l’inventari tot 

aportant-hi precisions i dades que ens havien passat per alt. 

No ens oblidem de totes aquelles persones que han ofert les seves vivències i coneixements del 

poble per a aclarir dubtes sobre alguns mots, llocs i persones: Cisquet del Tossut (Francesc Roig 

Fortuny), el Tresó (Josep Riera Vidal), Feló (Josep Folch Tell), la Cè (M. Mercè Alberich Barbarà), 

Barrusco (Josep Trenchs Roig), Joan d’Albinyana (Joan Mor Fortuny), la Rosita de ca la Ció (Rosita 

Roig Oriol), Ninyo (Josep Fortuny Español), la Maria de ca Tranquilón (Maria Fortuny Fortuny), 

Grauet (Josep Ollé Roig), la Pepita del Xec (Pepita Martí Montserrat), la Teresa del Xec (Teresa Martí 

Montserrat), i la Marineta (Marina Gomis Roig). També a Sara Llutart Peri i a M. Teresa Bové Just, 

que han tingut la paciència de fer una lectura amb esperit crític de la redacció inicial. 

No voldria oblidar el senyor Ramon Amigó i Anglès pel seu assessorament sobre la metodologia 

de l’ordenació dels noms.

Per acabar, volem fer constar la col·laboració de l’equip de persones (Pilar Alberich Fortuny, Sara 

Llutart Peri, Roser Roig Trenchs i Antonieta Riera Fortuny) que componen la Secció de Toponímia 

del Centre d’Estudis Dr. Pere Virgili, les quals varen fer un buidatge de cadastres per a esbrinar els 

límits de les partides del terme municipal.

Novament, gràcies a tots.
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