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Recerques sobre els diferents tipus
d'habitatge a les illes Balears
per Pierre DEFFONTAINES

L'arxipèlag de les Balears, amb les seves quatre illes: Mallorca, Menorca,
Eivissa, i Formentera, és, realment, el més insular del Mediterrani. Està situat
en un racó d'aquest mar on no hi ha n1és illes i on les costes d'altres terres
estan m olt allunyades: distanciades més de cent kilóme tres de les costes de
la Península Ibèrica, tres-cents de les costes d'Africa del Nord i tres-cents
de les costes de Sardenya. Són, al 1nateix temps, illes de poca extensió, si les
comparem amb Jes grans illes m editerrànies : Sardenya, Còrsega, Sicília, Creta,
Xipre; 3.625 kilòmetres quadrats per la més gran de les Balears, Mallorca,
i no gaires més de 5.000 km 2 de superfície en conjunt. L'aïllament de l'arxipèlag i la seva petitesa semblave n encaminar aquestes terres a una evolució
econòmica, social i demogràfica anàloga, i, en especial, a idèntiques formes de
tipus d'habitatge, sobretot tenint en compte que les condicions físiques eren
molt semblants entre les quatre illes.
,Pertot regna la pedra i especialment les calcàries. Són illes de roques blanques i <dares, no com la Còrsega, de roques fosques de pissarra o de granit.
Com a material de construcció només s'ha utilitzat la p edra i gairebé n1ai la
terra, ni al maó, ni a la tàpia.
Hi ha una p edra particularment adaptada a la construcció, el marès, pedra
lleugera i tendra, però que s'endureix en contacte an1b l'aire, es talla molt
fàcilment en peces que agafen una bonica pàtina en consolidar-se; es troba
en totes les illes en diversos estrats geològics recents, en pedrer es poc profondes, particularment en la gran plana central de Mallorca o sobre la plataforma meridional de Menorca.
Aquesta pedra dóna a les diferents construccions un aspecte monumental
i una durada excepcional, que explica la bona conservació de moltes antigues
resi dències. En totes les Balears, Les cases tenen una vida prolongada, p erò,
no més en el temps que en l'espai, no presenten variacions notables en els
seus 1naterials. Així, doncs, hi ha uniformitat en el material de construcció.
De tots els condicionaments físics, el que sen1bla haver pesat més durament
i amb major igualtat sobre l'habitatge de les Balears, és el proveïment d'aigua.1
No és que falti totalment la pluja; la mitjana de precipitació per a totes
les Balears és de 600 milímetres l'any, més del que plou a París; per altra
1. Per aquest problema de l'ai gua en les Balears, he recorregut a l'estudi manuscrit
fet per cinc arquitectes catalans: Anna Lledó Quetghis, Horaci de Eguía Salvà, Gabriel
Ferrer Rabassa, Xavier Massanet Moragas i Enric Serra Fontanilles, titulat: Dispositivos
para el agua en la arquitectura popular mallorquina. Barcelona, 1973.
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banda hi ha llocs dc pluviositat b astant més forta. Menorca 1·ecull més de
750 milímetres, i la costa de Tramuntana, a Mallorca, en alguns indrets sobrepassa el me tre; n o obstant hi ha zones on el promig descendeix p er sota dels
400 1nilímetr es : La Marina de Mallorca i també Eivissa i Formentera; el Cap
Blanc, a l'extrem ud de Mallorca, no arriba als 300 milímetres. Però sobretot
e l que passa és que les pluges estan mal repartides en e] llarg dc l'any : cauen
al principi o al final de la t en1porada freda, quan no n'hi ha necessitat, i, en
canvi, hi h a llargs espais de cin c o sis m esos gairebé completament privats
·de pluja, durant la temporada calorosa.
Les ai.gües corrents són excepcionals i en tots els llocs m.omentànies; no
existeix cap veritable curs d'aigua; les fonts són rares i localitzades sobretot
. en les zones rnun tanyose. ; hi ha regions totalment absentes de fonts, particularment al llarg del litoral del s ud-est de Mallorca, en la plataforma calcària del sud de Menorca, en el Mitjorn i en l'illa de Formentera.
Per altra banda les aigües subterrànies són molt sovint defectuoses : o bé
són massa calcàries i dipositen crostes calcàries, o bé són ma sa salades,
sobretot a l'estiu, quan la secada fa baixar el nivell de la capa freàtica d'ai gua
dolça , que és ree1nplaçacla per infiltracions d'aigua marina; també molt sovint
són massa profundes i exigeixen sondeigs costosos i una despesa d'energia
excessiva per a l'extracció, bé sigui per n1i ljà de ínies amb tracció animal o
eòl ica, bé sigui p er motor elèctric o de gasolina; a Menorca, en el Migjorn,
els pous tenen fins seixanta metres de profunditat.
També en aquests països secs, el nivell de l 'aigua no ha representat per
a la població el paper preen1inent que es podria s uposar; es prder eix l'aigu a
de pluja conservada en cisternes, que són a tot arreu la norma general; i les
cases, així com els pobles, resten, Ja major part, indepe ndents dc les fonts i
això explica la notable població disper sa en les zones sense aigua, com
Menorca. Fins i tot en les ciutats, la cisterna és molt utilitzada; a Palma, e l
gran castell de B ellver, amb la seva forma circular, no és m.és que un ca tell
cisterna, una gran cis terna fortificada.
, Arreu dc les B alears, les cist ernes constitueixen un element essencial de
la casa i m olt sovint la part m és dispendiosa i la que r equereix m és atencions;
i és per aquí per on es comença Ja con strucció d'un habitat ge. Són r eves tides
d'un ciment esp ecial, particularment impermeable, el trespol. En moltes ocasions són múltiples, p er a més seguretat; unes r eb en l'aigua per a b eure, que
ha esta t recollida durant l'hivern, després dc les grans pluges de la tardor que
han netejat les teulades de la pols acumulada p er la secada de l'estiu; les
altres cis ternes, en general més gr ans i m e nys ateses, acum ulen les aigües de
cuinar i p er a Ja neteja, són els t..ljubs, que es caracteritzen per ten ir els pous
fora de la casa, aprop del safareig, m cntres que la cisterna de l'aigua per
beure està sota la casa i té el brocal de p edra dins la p eça principal, amb una
bonica politja que constitueix un motiu ornamental; eslà voltada de bancs
de pedra per als càntirs d'aigua, es banc gerrer.
Es diu que la millor aigua per a beure és Ja que cau m entre un raig dc sol
dóna sob re el teulat; sen1bla com si fós una mica r adiactiva.
Existeixen també cisternes públiques que són o bé pro pieta t dc l'església
(Santa Eulària del Riu , a Eivissa), o bé de la comuni tat (Marratxí, a Mallorca);
serveixen com a últhnes reserves.
Les cisternes aprofiten l'aigua de les t eulades, cob ertes totes elles amb teules acanalades de bon de guàs i fàcil instaHació, anomenades en les Balears
teules àrabs. Les teulades es tan proveïdes dc canaleres amb conductes d 'obra
o de teules; quan hi han vàries cis ternes, es posa una bifurcació amb tanca
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per a dirigir les aigües a la cister na convenient. Arriba a donar-se el cas que la
superfície de les teulades no és suficient p er aprovisionar la cisterna p er a tot
l'any, sobretot a les rt!gions més seques. A Eivissa i a La Marina de Mallorca
es con centra, p er reguers, l'aigua de s uperfícies circum dants in1permeabilitzades : són els caps de r ec; a vegades fin s s'utilitza l'aigua dels camins asfaltats :
a Llucmajor caLla veí t é dret a ln n1c·!~ al del car rer del davan t dc casa seva,
l'altre meitat està reservada pel vei"na t d'enfront; és a ells a qui correspon
de mantenir la ne teja del terra que els pe rtany i que comunica amb llur cisterna per mitjà d'un conducte que passa per sota la vorera.
Malgrat les precaucions, s'ha dona t el cas alguns anys dc pluj a escassa,
d' haver d'abandonar les cases per fa i ta d 'aigua; això es produí a Formentera
e n 1943. També, en altres llocs, es pot comprar aigua p er reomplir les cist ernes; hi h a tot un COITierç de l'aigua, esp ecialment a Palma, arnb els camionscisterna que van a proveïr-se a les fonts veïnes; els nous h otels de Pahna es
veuen obligats freqüentment a r ecórr er a aquest sist en1a, sobretot en ple estiu .
A Menorca, l'illa de la cria bovina, són necessàries cisternes en els camps
per a abeurar les bèsties; per això es construeixen , a cada prat, estables de
grans teulades a dues vessant s amb cisterna.
Aquesta aigu a, necessària per a l'al imentació de persones i d'animals, requereix una meticulosa cura dels teulats; a Eivissa es passa, vàdes vegades
l'any, calç p els t eulats en terrassa ; a Menorca són les mateixes t eules que es
blanquejen sovint; la preocupació p er la cura de les teulades és la raó per la
qu al s'ha prohibit a les Balears la presència dels colmns ; llurs excrem ents
en els teulats contaminarien les aigües.
J a en la cisterna, aqu esta aigua conservada p er a la b eguda n ecessita atencions especials. Fa falta blanquejar la cisterna de tant en tant, cada set o vuit
anys. A vegades s'hi criava un peixet esp ecial encarregat de menjar-se les larves, i antigam ent hi havia en el mercat de Palma un lloc on es poclia comprar
aquest s pei.xos de cisterna.
Es curiós notar que ~1 règin1 de p luges ha imposat en els habitatges de les
Balears .una sèrie de servituds que es troben uniformement en totes les illes.
La calor de l'atmosfera i la Jluminositat són dos altres factors del clima
que també han condicionat molt les disposicions adoptades pels habitants de
les Balears envers llur residència.
L'esclatant color blanc que llueïxcn t otes les construccions és un mitjà
per a defensar-se dc Ja calor; no sols es blanquegen amb calç les parets dc
les cases vàries vegades l'any, i , en alguns casos, tots els m esos, sinó que
tamb é, com ja h em dit, es passa calç p er les teulades; l'afecció pel blanc és
tal que fins i tot eh; petits murs dc les t anques dels camps «zebren» sovint Ja
terra amb les seves ratlles blanques, especialment a Menorca.
Per a protegir-se de Ja llum excessiva i també de les mosques han adoptat,
dins les cases, un ambient de p enombra; les finest res són escasses i estretes
i proveïdes p er la part interior de pesats contravents d e fusta massissa, que
tamb é a vegades doblen Jcs portes per t al d'obtenir aquesta quasi total obscurita t en la qual són submergits els interiors, fins i tot a l'hivern. En la casa
cúbica d'Eivissa gairebé no hi ha fin estres i el vidre ha estat, durant molt
temps, poc utilitzat: es posava un fi enreixat de fusta; aquí l'enemic és la I1um,
no l'aire. En canvi, a Menorca la m ajor part de les finestres són de guillotina ,
seguint un costum que els anglesos devien haver aportat durant la seva ocupació de l'illa.
La lluita contra la calor i la llum ja existia antigament, sobretot en l'habitat troglodític. Es troba freqüentment , al llarg dels abruptes vessants calcaris
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de les petites valls, gran quantitat de cavitats naturals, o, més sovint encara,
excavades per la mà de l'home, que havien servit d'antics habitacles com, per
exemple, les «Coves del Bon», aprop de Felanitx, i també les coves molt nmnbroses excavades al llarg dels barrancs (valls estretes) de la regió de Maó. Les
antigues urbs prehistòriques dels temps dels talaiots estaven poblades d'habitatges semi-subterranis, amb grans pilars de pedra que sostenien les pesades
lloses.
Actualment per a protegir-se de la llum excessiva, les façanes o, si més no,
e ls davants de ]a porta, estan freqüentment proveïts de pòrtics o simplement
protegits amb branques, l'enramada; a Menorca són belles porxades de pedra
anomenades així: porxades.
En les cases urbanes, la lluita contra la calor es du a cap gràcies al pati;
no el «patio» andalús, on es passen les hores de calor al voltant d'un sortidor,
sinó un pati que té una escala monumental i al voltant del qual s'obren l'atri
i les finestres a la manera florentina.
P el que fa referència a la llar, les cases de les Balears presenten disposicions diferents; a Mallorca i Menor ca la casa rural encara posseeix, en general, la gran xemeneia central de campana en la mateixa peça-xemeneia quadrada, amb bancs perifèrics,2 però Eivissa i Formentera, més m eridionals,
s'acont enten amb els brasers dc carbó de llenya, de closca d'ametlla o de
pinyols d'oliva; la casa en aquest cas no està proveïda de xemeneia, ni en les
parets ni en el sostre; el braser no és m és que un 1noble portàtil que sovint
s'instal:la a J'exterior; veritablement, aleshores la casa deixa de ser una llar.
Aquests són els imperatius físics que es presenten en l'habitatge a totes les
Balears, més o menys uniformement. Scn1bla que, tenint el mateix punt de
partida natural, s'hauria hagut d'orientar el tipus de casa de les diferents illes
vers formes anàlogues. Però, amb certa sorpresa, es descobreix que cada una
de les illes h a elaborat un tipus d'habitatge ben propi i que difereix essencialment dels de la terra veïna. Acabem d'examinar-ho i hem comprovat la submissió dc l'estatge a les causes físiques; però ara cal fer-hi intervenir les causes humanes qu e conserven tota llur autonomia. L'exemple dels habitatges
de les illes Balears és una prova manifesta d'independència.
Comencem per la casa de can1p 1nenorquina, que presenta una façana
baixa àn1pliament oberta sota el frontó d'una teulada de dues vessants molt
allargades; freqüentment queda sota cobert, però té un pòrtic sorth1t anomenat la porxada, com ja h em indicat anterionnent, i que comunica amb
l'exterior per dues o tres belles arcades de pedra; ocupa la part central de la
gran façana. Aquesta porxada és una de les parts essencials de la construcció;
da.m unt d'eUa s'obren totes les peces de l'habitatge: és una cniilla, un lloc
de reunió.
A m és, aquesta casa menorquina comporta sempre edificis anexes; mai
no s'utilitza e] 1not casa en singular, s'anomena sen1pre en plural ses cases
de lloc; hi han varis edificis de pedra construïts al voltant d'un barri, n1és
o 1nenys tancat per una porta, a vegades n1onun1ental. Tots aquests diversos
edi.fici s tenen també el frontó de la teulada sobre la façana; hi ha e l bou.er,
estable de vaques, a vegades doble; hi ha el formatgedor, on es fabrica i conserva el famós forn1atge de Maó: el maonès; hi ha el forn del pa, la cis terna i,
en un racó, l'era, l'espai per a batre, enllosada amb belles pedres planes.
A vegades l'explotació agrícola comporta edificacions exteriors totalment
2. Violant y Simorra: Características tradicionales antiguas y evolucionadas clel lugar
doméstico popular e 11 Catalw1a. «Revista de Dialectología y Tradicioncs populares», tom VI,
1950, p. 430-495.
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F ic. 2.- Casa de camp de Menorca, al peu de la muntanya del Toro. Construcció
tipus de la Catalunya Oriental, amb teulada a dues vessants i porxada central a la
façana.
Dibuix de Pierre Deffontaines
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separades i construïdes dins el tancats o prats envoltat de p etits n1urs.
Aquests són estables anexes, els bouerats o ports; són sen1pre de teulat a dues
vessants, fent frontó sobre la façana i, com és de suposar, estan proveïts de
canaleres que condueixen l'aigua a una cisterna on el bestiar pot abeurar dur an t el temps de pastura; són tant cisterna com estable. En general cada
explotació té varis bouerats, gairebé tants com tancats, ja que el ramat es
tran sporta de tancat en tancat, d'acord amb l'extinció de l'he rbatge i l'assecament dc les cisternes, per una mena de petita transhumància de cisterna en
cisterna; això explica que els can1ps m enorquins estiguin sembrats de nomb roses edificacions aïllades.
Alguns d'aquests bouerats són extr aor dinàr ie con stru ccions en pedra seca,
formanl volta a l'intcrjor i piràmide de piso a l'exterior; sc les anomena
barraques; és un dels misteris dc Menorca el fet d'aquestes construccions,
que r ecorden les civilitzacions prehis tòriques dels talaiots, bé que sabem que
moltes d'aquestes barraqu es h an estat edificades fa menys d'un segle. És ben
cert que a Menor ca es multipliquen les constru ccions, siguin parets, o cabanyes, o també cases, n o p er necessitat d'ocupar-les, sinó únicament per a
despedregar les t erres i desfer-se dc les pedres. També hi ha bouerat s que
són en cara més primitius, simples aixoplucs per a les b èsties, aparellats en un
mur que fa d'abric i r ecob erts sols per una vegetació hirsuta, descr estada p el
vent, en forma de cúpula vegeta 1 protectora.
A Mallorca la casa rural és completament diferent; és en general una casa
de poble, car aquí la població, en gran majoria, està agrupada en carrers; la
casa és petita, estr eta, sovint amb parets mitgeres, t é un pis i. a vegades, dos;
guanya en alçada el que perd en llargada. La gran diferència amb Menorca
és que aquí la façana està sempre sota el pendent de la teulada, i no sota el
frontó. i també molt sovint el teulat és d'una sola vessant; es r edueix el més
possible el sost re i els bastiments, al revés dc Menorca . La casa és, aquí, bastant m és una obra dc paletes, men tres que en les cases n1cnorquines les grans
teulades de doble vessant amb frontó sobre la facana ex.igeix una in1portant
armadura de fus ta. A més, a Mallorca, la casa, al n1enys la de la gent humil,
és d'un sol edifici; r es d'anexes. L'habitatge dels grans terratinents, a Mallorca, està aï11at al mig dc la propietat: s'agrupa al voltant d 'un p ati , generalment, tan cat; l'estada del propietari està situada al primer pis i s'hi accedeix
per un a gran escalinata. Els treballadors ocupen la planta baixa; un gran edifici conté el molí d'oli, Ja tafona, amb cargol de fusta i a m és, hi han varis ma!!atzems p er a guardar l'oli, el vi, les ametlles, els grans. Les teulades, donada
l'amplada dels edificis, són , generalment, de dues vessants, sempre sot a el
pendent de les aigües.
A Eivissa Ja casa p ertany a un tipus encar a m és particular. Si a Mallorca
s'in ten ta reduir el teulat conservant un sol vessant. els eivissencs, p er regla
general, han suprimit completam ent la t eulada i l'han r eemplaçada p er un
terrat. Les cases n o tenen armadura de teulada, ni graner i ni , generalment,
xemeneia. Això es relaciona amb la gran abundància de galeries obertes on
són conservades, a l'ombra i a l'aire, les diferents collites. Aquests terrats de
les cascs d'Eiv.issa són fets amb t erres argiloses, mesclades amb carbó de fusta
i algues, esmicolades i amassades, i després b en apretades, .i a sigui a1nb els
peu s o amb un corró de pedra . Però la impermeabilitat és b en lluny de ser
perfecta, i sovint hi han goter es. També s'emblanquina amb freqüènc ia llur
superficie amb calç, a l'hivern cada mes.
El més cu riós d'aquests terrats eivissencs és que són 1nolt poc utilitzats,
a Ja inversa dels d'Orient o de] Nord d 'Àfrica, on són un dels llocs essencials
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Fre. 3. - El conjunt de la gran masia ramadera, la façana de la qual és dibuixada
a la fig. 2. Són ben visibles l'era circular i les construccions auxiliars d 'es bouer i les
de la fabricació del formatge de Maó.
Dibuix de Pierre Deffontaines
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dc la casa, ja sigui per l'assecatge de productes o pel treball de les dones.
A Eivissa 1noltes vegades no hi ha n i escala per a pujar-hi; tot passa com si
s'hagués p erdut e l costum dc serv ir-sc dc la superfície plana del terrat.
Actualment a les noves cascs d'E ivissa s'han posat dc moda els teulats de
teules acanalades que s'anon1cncn, per allra banda, te ulades mallorquines.
Cada eivissenc té sovint dues cascs, ja que la m ajor part són al mateix
temps pagesos i hon1es de mar, sigu i per la pesca, el contraban o l'extracció
de la sal. A vegades, a més d'una casa de pagès, caseriu, terra endins, en tenen
una altra a la co ta, en una petita cala. És un ed ifici més petit, prop de la
barca i voltat de xarxes; sovint només té una peça amb una porta i sense
finestra. Naturalment, té un sostre amb t errat i p resenta un cub perfecte,
mnb una cis terna lateral.
La casa del camp, a l contrari, és més gran, amb un pis a vegades, p erò no
sempre té cisterna.
L'illa d'Eivi ssa, n1algrat que és la m enys plujosa (menys de 400 milímctrcs, contra els 750 dc Mallorca), és la que té més fo nts, a causa del seu
relleu molt trencat, que deixa al descobert capes impermeables amb punts
d'aigua.
Ai xís les quatre illes veïnes d'aquest peti t arxipèlag dc les Balears, sotmeses a condicions de sòl i dc clii11a m olt semblants, han conquerit cada una
d'elles uns tipus d'habitatges molt d iferents. La natura semblava predisposarles a una uniformitat, però els ho mes ho han resolt d'a ltra manera. Ens interessa cercar-nc les raons.
La casa de Menorca amb gran teulada de dues vessants, oberta sobre el
fr ontó, i an1b son pòrtic o porxada, encreuat en el cen tre dc la façan a, és, de
fet, ben sorprenent . És una casa dc tipus muntanyenc, ex traviada en zona
mediterrània; recorda la casa basca, la casa de l'A lt Jura, dc l'Alta Savoia o
de la Selva Negra. A muntanya, la coberta amb gra n armadura i d'escassa
p endent, p ern1ct de guardar llarg temps la n eu; p erò a Menorca té l'avantatge de proveir dc més aigua les c is te rn es . Amb el vestíbul central en zona
muntanyosa, hom es cmnunica sense por de p luja o neu (eskaratze basc o
balet gascó); aquí serveix per a refugiar-se del sol, dc Ja llum, de la calor .i
sobretot del vent.
Però, com expl icar que semblant habitatge hagi estat escollit p els insulars
mediterranis? Hem de pensar que la Catalunya oriental, aquesta Catalunya
humida i for estal del Montseny i de la Costa Brava, posseeix un tipus dc casa
anàleg, la masia, am b gran façana sota el frontó dc la teulada, i vestíbul central, que s'anom ena l'entrada. Pel que sembla, el repoblament de Menorca,
després de la Reconquesta als moros, va ser portat a term.e pels pagesos vinguts sobretot d'aquesta Catalunya; el dialecte català menorquí és, sembla,
molt veí de l de l'Empordà.
Caldria, sens dubte, explicar e l perquè també la Ca talunya oriental ha utilitzat una forn1a d'hab itatge de tipus muntanyenc, però això està fora del
nostre tema (veure el nostre estuc! i sobre La grande Masia de la Catalogne humide et forestière). El que ens interessa, és de reconèixer que els m enorqu ins
han trobat en aquest tipus de casa r ural una forn1a que, amb algunes modificacions, s'adapta bé al seu gènere d'explotació principa l, la cria de bovins de
cara a la llet i el for matge.
Les seves construccions només es diferencien de la gran masia catalana de
l'est en alguns detalls. La gran teul ada, a Catalunya, so brepassa àmpliament
els murs; a Menorca el teulat s'acaba just al cantell de la pare t, sen s dubte
a cau sa de la violència excepciona l de les ratxades en aquesta illa, veri tab le
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terra dc vent (on els noms del país són noms dc vents: Tramuntana i
Migjorn). La casa catalana és, en general, més alta amb un o, fins i tot, dos
pisos; a vegades el segon pis és n1enys ample que el primer i el gran teulat està
tallat per un sorlin t que dóna a Ja façana un aspecte de cap ella i li ha valgut
el sobreno1n dc casa basílical a aquest tipus d'habitatge; a més, con1 que les
pluges en aquesta Catalunya hum1da són n1és abundants que a Menorca i els
sòls de roca cristaHina són impermeables, les fonts són bastant més freqüents
i les cisternes més escasses que a Menorca; però l'essència de la casa muntanyenca hi és conservada.
Pel que fa referència a la p etita casa mallorquina, resulta ésser anàloga a
les cascs dels gran p obl es agrupats dc la Catalunya central, la més seca ('l'arragona i Penedès). Les recolonitzacions successives, després de la R econques ta
cns Liana, han es tat portades a cap en gran 1najor.ia, sens dubte, p els catalans
d 'aquestes comarques. Els teulats d'un sol vessant són també abundants tant
en un lloc com en l'altre; les cisternes i els brasers deurien ser freqüents antigament. Actualment, els dipòsits d'aigua i l'ús del gas butà s'han multiplica t
més ràpidan1ent a Catalunya.
Les grans explotacions organitzade a l voltant d'un pali més o menys tancat, les trobe1n a Catalunya Idèntiques a les de Mallorca, però són ubicades
sobretot en les zones litorals, més exposades als atacs dels berberiscs.
A .Eivissa i Fon11entera, la casa cubica amb terrat és sens dubte un cas
de supervivència d'una fonna antiga dc casa que es r etroba en racons bastant
dispersos per les regions 1neditcrrànies i del Mig Orien t, on s'ha mantingut
per diferents raons.
A Espanya, Sern1ct ;; ha estudiat les cobertes de terrassa de la regió d'Almeria i na demostrat que estan en relació amb la presència d'una terra especial, la launa, espècie de filita triàsica que fa efervescència en contacte an1b
l'aigua i csclevé 1n1permeable. Però, en general són les interessants utilitzacions de la terrassa les que han afavorit el seu manteniment; un vessant dc
l ~ulada és un espai perdut. La t errassa és un lloc per assecar-hi qualsevol
cosa; a les nits molt calu.roses hom hi jeu a la fresca i en e ls països musulmans, sobre tot, és el don1ini de les clones. Aquests terrats són sens dubte
n1oll antics; era el tipus de coberta dels fenicis i de Cartago i hom sap que
els cartaginesos havien fet d'Eivissa, aquesta illa occidental més propera de
ponent, el reialme dels n1orts, una espècie de colònia sepulcral per a llurs
difunts. Altrament en el continent ibèric, en front d'Eivissa, es troben al llarg
de la costa algun llocs que han estat colònies cartagineses i posseeixen encara cases amb terrat. Es el cas dc Peníscola,·t que era anomenada Tyriche,
la petita Tyr.
Així per a c01nprendrc les formes dc l'hab.ilatge d'aquest p etit arxipèlag
balcar, no solament s'han de tenir en compte ]es condicions físiques, sinó
també hem de fer-lli intervenir e ls factors històrics -àdhuc els més antics- ,
els gèneres de vida, les recolonitzacion . Aquestes quatre illes isolades al mig
de la Mediterrània occidental, la mé marinera, cons titueixen un cas molt
curiós de la geog rafia d'aquest << mar interior», que s'han desenvolupat sens
dubte en llocs bellíssims, però en condicions pcrmancn tment difícils, tant
3. Sermet, J.: Les loits du St~.d de I'Espagvw. Congrès Intcrnal iona l Géographie. Lisboa, 1951, t.IIJ, p. 141.
Vegeu M. P . Torres Luno.: Bayarqu e (Aimerí(ll. Contribución al estudio geogrdfico del
valle del Almanzora. «Libro hornenajc a J. M. Casas Torres». - Zaragoza, 1972, p. 374.
4. Pérez Puchal, P.: La casa popular de Peiiíscola (Castelló11 ). <<Cuadernos de Geografía. Universidad dc Valcncia». - 1966-67, pügs. 199-209.
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pc1· la naturalesa mateixa com per les aventures humanes que no han cessat
d'envair-les j que continuen en els nostres dies amb una ocupació sense precedents pels tur i les nacionals i sobretot pe ls estrangers.

*

*

RESUM. - L'arxipèlag balcar, amb les quatre illes: Mallorca, Menorca, Eivissa
i Formentera, és el més insular del Mediterrani. Hi predominen les roques calcàrics, blanques i clares; en la construcció s'utilitza mo lt una pedra anomenada

marès. Malgrat que la pluja no escasseja (uns 600 mm anuals), el proveïment
d'aigua és difícil per manca dc corrents superficials i per defectes dc les aigües
subterrànies (massa calcàries o bé massa salades). Les cis ternes són una solució:
.recullen l'aigua que cau sobre les teulades. Les cases es pinten de blanc per a
defensar-se de la calor; Hurs interiors són en penombra, per tal d'evitar la llum
excessiva i d'all w1yar les mosques, i per això tenen poques finest res, ben estretes.
E l pati fa aquestes funcions a les cases urbanes.
Hi ha notables diferències entre els tipus d'habitatges a cada una de les illes:
la casa de camp menorquina és la unitat coneguda per cases de lloc, i en l'edifici
principal i habitatge, de façana àmpliament oberta sota el frontó d'una teulada de
ducs vessants, hi trobem la característica porxada, i en altres construccions anexes
dintre del tancat, hi ha el forn de pa, el formatgedor, l'era i els estables anomenats
bouerars. Ben distinta és la casa rural de Mallorca, situada al poble, sovint entre
pare ts mitgeres i sempre amb la façana sota el pendent de Ja teu lada, i sense
anexes; al camp hi ha l 'estada dels grans terrat inents. A Eivissa les cascs t enen
terrats, que són poc utilitzats; els eivissencs po seixen sovint dues cascs: el caseriu,
terra endins, p er les feines de pagès, i un estatge més reduït, en una caleta, per les
fe ines dc mar.
A Menorca la casa de camp és de tipus muntanyenc; recorda la casa basca, la
de l'Alt Jura, la de )'Alta Savoia, la de la Selva Negra i també la masia catalana,
car no en va el repoblament, després de la Reconquesta al s moros, fou portat pels
pagesos de la Catalunya humida, principalment de La Selva i de l'Empordà. En
canvi, la pelita casa mallorquina és anàloga a la dels grans pobles de la Catalunya
seca, principalment de les terres de Tarragona i del Penedès, d'on procedien els
repobladors.

RESUMEN.- El archipiélago balear, con sus cuatro islas: Mallorca, Menorca,
Eivissa (Ibi za) y Formentera, es el mas insula r del Mecliterranco. Preclominan en él
las rocas calcareas, blancas y claras; en la construcción es muy utilizada una piedra
de cste tipo, denominada «marés». A pesar dc que la lluvia no escasea (unos 600 mm
anua les) el abastecimiento dc agua resulta difícil, ya que (altan corrientes superficia les y los caudales subterraneos son de mala calidacl (demasiado cargados dc cal
o de sal marina). Las cisternas constituycn una solución, mediante la recogída y
aprovechamiento de toda el agua que cae sob re los tejados. Las casas, para defenclerse del calor, aparecen pintadas de blanca, y sus in tcriores, para evitar la
luz excesiva y a lejar las moscas, se hallan en una permancnte penumbra, para lo
cual tienen pocas y estrechas ventanas. En las ca sas urbanas el patio realiza funciones scmejantes.
Existen difcrcncias notables entre los diversos tipos de viv ienda en cada una
de las islas: la casa de campo menorquina constituye una unidad conocida por
cases de lloc, en la que el edificio principal y vivienda, dc fachada ampliamente
abierta bajo el frontón de un tcjado a doble vertiente, dispone de la característica
porxada (varios pórticos) y en otras construcciones ancjas siluadas dcntro del
tancat (cercado) se hallan el horno del pan, una dependencia (el fonnatgedor) para
la elaboración del queso, la era y los estables denominades bouerars. En Mallorca,
Ja casa rural es muy distinta: es ta situada dcntro de una población, entre paredes
mcdianeras, con la fachada bajo la vertientc del tejado y no disponc de anejos;
los grandes Lerratcnientes viven en casas de campo. En Eivissa las casas tienen
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azot eas (terrats), poco utilizadas; Jos e tv1ssencs (ibicenco ) dis ponen, en general,
de dos casas : el caseriu (casa de labor), en el interior, p ara vivienda y trabajos propios dc la agricullura, y otra vivienda mucho mas reducicla, en una caleta, para
los trabaj os de l mar.
En Menorca la casa de cam po es dc carac terísticas propias de la montaña;
recuerda la casa vasca, la de l All o Jura, Ja dc la Alta Saboya, la de la Selva Negra y
también la masía catalana; esta última no es de cx trañ ar, pues no en vano el repoblamicnto, después de la Reconquista a los moros, fue rcalizado por los pagesos
{payeses) de la Catalunya húmeda, princ ipalmentc de las comarcas de La Selva y
de l'Empordà. En cambio, la pcqueña casa mallorquina r esulta ser analoga a la de
los grandes pueblos de la Catalunya seca, principalmente de las comarcas dc Tarragona y del Pencdés, de cuyos Jugares procedían los repobladores.

SUMMARY. - The Balearic archipielago with its four islands: Mallorca, Minarca, Eivissa (I biza) and Formentera, is the most ins ular of thc Mediterranean. They
arc mainly composed of calcareous rocks; a stone of this type, known as marés is
much u sed in building. Although the rainfall is not low (about 600 mm annually)
the water supply is difficult, beca use of thc lack of s urface water and becausc the
underground sources are of poor quality, (as thcy contain too much chalk or sea
salt). A solution is the use of tanks which receive all the rain fall iog on the roof.
The houses are painted white bccause of the b eat and their interiors arc permanently dark because th ey bave only a few narrow windows, in orde r to avoi s excessive li ght and discourage inseets. In town h ouses the patio serves these functions.
Thcrc are notable differenccs betwccn the diverse types of dwellings on each
of the islands: the Minorcan rural house is part o:E a w1it known as cases d e lloc
in wh ic h the principal buiding, the dwcUing, has an opcn facadc undernca th the
pediment of a double pitched roof, and has thc charac teristk porxada (various
porches), with other buildings, annexes siluated within the tancat (the fenced enclosurc), containing thc bread oven, a room for making c hcese (the format gedor),
the threshing floor and the s tablcs which are known as bouerars. Im Mallorca the
rural ho use is much dife rent; it is situated in the village, between walls, with the
facade under th e slope of the roof and without annexes; the bjg landwoners live
in coun.try houses. In Eivissa th c houscs have te rrace roofs (terrats) which are
little used; tbc E ivissencs (I bizans) u sually have two houscs : the caseriu (farm
house) in the in lerior o[ lhe island, used as a dwclling and for a gricultura! purposes, and another, much smaller dwelling, jn a bay, u sed for work connected with
the sea.
In Minorca the rural house has ball the characteri stics of mountain houses ;
iL brings to m ind the Basque house, that of thc Upper Jura and o( Uppcr Savoy,
of of tbc Black Forest, even tbc Catalan masia: this !ast example should not appear
strange, since the R econquista was carried out by pagesos (pcasants) from the wet
areas o( Catalonia, mainl y the comarca s of La Selva and the Empordà. On thc other
hand the small Mallorcan housc resembles that o( the large town s of dry Ca talonia,
especially thosc of thc comarcas of Tarragona and Penedés, wherc the colonizer s
cam e from.

209

Structures agraïres et habitat rural
aux Pitiüses (Eivissa, Formentera)
par Jéan BISSON
(Institut de Géographie, Univer sité dc TOURS ).

Les paysages de Forn1entera et d'Eivissa n'évoquent guère unc em prlse de
la grande propriété; nulle part, on n e trouve ces linposanles dcmeures parfois agrémentécs d'une tour d'allure toscane -à moins qu'eJle n'imite la tour
du pressoir de la hacienda andalouse?- qui sont si fréqucntes à Majorquc - ou
plus précisém ent il n'en existe qu'un scul exemplaire, au dl:meurant fort
n1odestc, Can Carrasca, qui ful la propriété d'un évêqu e de l'ilc ... D'autre part
les b elles demcures dc la hautc ville d'Eivissa - Dalt Vila- font bicn pàlc
ftgure, comparées aux somptucux palais de Palma (Ma jorquc) ou Ciutadella
(Minorque).
En r evanchc, ni Eivissa ni Formenter a ne sont tombées dans cette extrê1ne
pulvérisation des finages qui caractérisc Majorque, et cc, pour une raison bien
simple : c'est qu'il n'y avait pas -ou il n'y avait plus- lors du maximum démographique, ici très tardlf, de grandes proprié tés à clépecer. 1

LE

CADASTRE: U

SURPRE ANT PU ZZLE

Un trait géographique cmcien: la prépondérance de la moyenne et de la petite

propriété
L 'étudc de l'évolution de la propriété présente quclques difficultés à E ivissa; en cffet, les documents du siècle passé, souvent complets dans les autres
lles, ou bien n'ont jamais existé -ce qui parait bien être lc cas des plans
caclastraux des années 1860- ou bien sont actucllement dans un tel état, qu'ils
sont difficilem ent exploitables : c'est le cas des matrices cadastrales, encor e
fa ut-il avou· la chance dc nlettre la m ain dessus !
For ce a done été de se limiter à deux exemples, celui de l'ílc de Formentera,
que l'on p eu t considérer con1m e une annexe d'E ivissa s ur le p lan dc La géographie ruralc, et celui de la commune de Sant Josep de sa TaJaia à Eivissa.
On s'en consolcra en pensant que l'ile d'Eivissa présentc une tclle homogénéité
humainc et physique que Je fait de n c pouvoir étayer une démonstration que
sur l'exemple d'une seule commune, nc présentc pas les mêmes inconvé nients
que dans une ile de la taille de Maj orquc, ou les différcnces régionalcs sont
sen sibles; au den1euran t l'échantillon retenu est très significatif, étant donné
1. Cctt e étudc s'inscrit clans lc cadre d'une tbèse de Doctorat d'Éta t consacrée à La
et l'hom me aux lles Baléares (1974) .
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sa taille, puisque la commune dc Sant J osep est la plus grande de l'ile :
154 km 2 , soit 28 '5 % de la su per ficie insulaire.
Comment se présentait la propriété à Sant J osep de sa Talaia en 1879, date
de la confection du registre dc l'Amillaramiento ?
La compara ison de l'histogramme de Sant Josep de sa Talaia (Figure 1) et
de ceux de Majorque ou Minorque 2 établis pour la même époque m e t en évidence une profonde différence : le profil de l'histogramme de Sant Josep est
en effet b eaucoup plus aplati, car la proportion des très petits propriétaires
-moins de S h ectares- est très ncttement plus fa ible que clans les lles voi-
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sines, voire n1ême inférieure dc moitié puisqu'atteignant à p einc 38'7 % du
nombre des propriétaires, alors qu'elle dépasse fréquen1ment à Majorque et
Minorque 70, 80 e t m.ême 90 % ; cette faible propor tion ne surprend pas si
l'on se rappelle que clans les deux lles de Majorquc et Minorque cette classe
des très pe tits propriétaircs é tai t formée par les ouvriers agrícoles des lati-·
fundia (Minorque) et les petits paysans qui, par un lent grignotage, avaient
r éussi à acquérir une micro-prop riété (Majorquc).
A l'autre extrémité de l'échelle, la très grande propriété est faiblcm cnt représentée: à Sant Josep de sa Talaia, en 1879 un seul propriétaire, l'alcalde,
possédait plus de 1000 hectares, soit 8'8 % de la superficie communalc, chiffre
bien faible à còté des 35'6 % que contròlaient alors les très grands proprjé2. Pour les comparaisons avec Ma jorque et Minorquc cf.:
- J ean BISSON: La tierra y el hombre en M e11orca. Bolctín de la Camara Oficia l de
Comercio, Industria y Navcgación de Palma de Mallorca n.0 655 et 656 (abril-junjo e t juliosepticmbre de 1967).
- Jean BISSON: Orige11 )' decadencia de la gran propiedad en Mallorca, m êmc Bole tín ,
n.0 665, octubre-diciembre de 1969.
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TABLEAU 1: Répartition de la propriété à Sant Josep de sa Talaia

1879
Hectares

1958
Superficie

Propriétaires

Propriétaires

- -Superficie

0-5

307

38'7%

497'35

3'1%

971

58'5%

1661'72

12,2 %

5-10

127

16'0

953'47

6'0

270

16'1

1155'31

8'5

10-20

132

16'6

1909'89

12'1

225

13'5

3103'17

22'9

20-30

77

9'7

1886'57

12

100

6'0

2453'80

18'1

30-50

75

9'4

2809'29

17'9

71

4'2

2672'86

19'7

50-70

36

4'5

2153'56

13'7

15

0'9

860'84

6'3

70-100

19

2'3

1513'39

9'9

11

0'6

859'35

6'3

100-150

1l

1,3

1338'02

8'5

3

0'1

357'54

2'6

150-300

7

0'8

11 93'12

7'6

2

0'1

393'09

2'9

300-500

l (a)

0'1

1

0'1

355'43 (a)

500-1000

> 1000

8'8

1385'04
Totaux

99'6

99'5 %

793

1093'97(a)
1668

100

%

13517'68

99'5 %

TABLEAU 2: Répartition de la propriété à Formentera

1879
Hectares

Propriétaires

0-5

1.97

5-10

47

1957
Superficie

Propriét aires

Superficie

52'6%

338'57

6'1 %

782 (e) 71'2%

12'5

337'64

6'1

140

12'7

997'53

14'3

10-20

44(a) 11'4

659'45

11'9

105

9'5

1435'79

20'5

20-30

33

8'8

788'16

14'3

36

3'2

884,45

12'6

30-50

33

8'8

1280'28

23'2

21

834'91

11'9

50-70

10

2'6

569'57

10'3

8

468'32

6'7

70-100

4

l'O

343'53

6'2

3

1'9
0'7
0'2

242'27

3'4

101-150

3

0'8

308'53

5'6

2

0'1

287'22

4'1

150-300

2

0'5

376'68

6'8

1(d)

495 '83

9'0

1

300-500

0'2

1394'82

19'9%

244'49 (d )
0'09

426'41

6'1

--

Totau x

374

99'2

5498'24 (b ) 99'5%

1098(d) 99'5%

6971'72

99'5%

Y compris le «Servicc des Pharcs».
Avcc les Sali nes: 6309'16 hectarcs.
(e) Dont 292 dc moins de un bectare.
(d) Salines exclues.

(a)

(b)
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taires de la commune de Mercadal, des 39'3% de Sant Cristòfol (Minorque)
ou encar e des 47'7 % de Vilafranca de Bonany ou des 66'3 % de Calvià (Majorque). Notons qu 'à Formentera la faiblesse de la grande propriété était du
n1ên1e ordre puisque le plus granel propriétaire de l'ile ne possédait que 495
h ectares, soit 9 % de la superficie insulaire.
La conclusion de ceci, c'est que Ja tranche la mieux représenté du point
de vue de la superficie était celle de 30-50 hectares, qui occupait 17,9 % de !a
comn1une de Sant Josep et 23'2 % de l'He de Formentera, alors que cette
tranche était généralement très écrasée à la n1ê.m e époque à Minorque et
Majorque.
C'est en effet le gabarit de la «grande» cxploitation -en 1nên1e temps que
proprié té- d'Eivissa, comme l'arcbiduc Louis-Salvador l'avait noté, 3 puisqu'il signalait que la «grande finca» d'Eivissa mesurait quelque 500 tornais
carrés, soit environ 30 hectares (un tornay = 550 m 2 ; 18 tornais = 0 ,99 h ectarcs ). Notons qu'à Minorque le gabarit de la propriété (ou exploitation )-type
était netten1ent supérieur puisque s'inscrivant clans la tranche 70-100 h ectares
tant clans le Migjorn que clans la Tra1nuntana.
Au total la tranche 10-70 hectares groupait, en 1879, 55'7% de la superficie
communale de Sant Josep de sa Talaia, et ]es 2/3 de la commune appartenaient
à des propriétaires de n1oins de 70 hectares (64'8 % ); aujourd'hui, ce sont près
des 9/lOèine de la commune (87'7 %) qui appa:rtiennent à des propr:iétaires de
1noins de 70 h ectares.
La prépondérance de la petite et de Ja moyenne propriété dès la première
moitié du XIXèmc siècle est encore attestée par les conclusions que l 'on peut
tirer de la Jecture eles listes électorales de 1840: celles-ci montrent en effet
à Eivissa une écrasante majorité de «propriétaires d'un attelage» 4 -plus rarement deux- alars qu'exception faite de ]a partie orientale de Minorque et du
Pla de Majorque -OLl, clans les deux cas les grandes propriétés furent très
précocernent alloties- ce sont en r evanche Jes fermiers et les métayers qui
l'ernportaient en non1bre clans les deux autres lles, ce qui est lc corollaire de
l'importance de la grande p:ropriété.
On ne reprendra pas ici les arguments qw attestent de la précocité d'une
propriété paysanne,5 n1ais un fait est certain, c'est que ce repli sur soi, et
cettc évolution en vase clos qui ont caractérisé Eivissa jusqu'à une date toute
récente ont eu pour con séquence, sur le plan agraire, un amenuisement progressif des propriétés, sans cependant aboutir à une pulvérisation du sol semblable à celle que connait Majorque: aujourd'hui, en effet, la tranche 0-5 hectares n'occupe que 12'2 % du sol à Sant Josep et 12'7 % à Santa Eulàlia del Riu
alars qu e les pourcentages sont à Majorque de 47'9% pour Vilafranca de
Bonany, 49'5 % pour la con1mune voisine de Sant Joan de Sineu, 37'9 % pour
Felani tx ou encore 32'4 % pour Selva. Mais si Eivissa n e connait pas l'intense
parcellement de Majorque, en revanche, la propriété est d'unc façon générale,
«disloquée» : il est en effet fréq uent qu'une propriété, même de petite dimension, soj t faite de morceaux dispersés aux quatre coins d'une section cadastral e; ce caractère est l'aboutissem ent d'une longue suite de partage des hé-

3. Archicluque Luis-Salvador de Austria: Las Pil yusas, torne I. - Palma, 1888, tome li,
1890.
4. C'est ainsi qu'il faut lraduire Je mot de «yuntero», qui a une autre signification dans
la Péninsule.
5. Cf. le chapitre intitulé La lente progression de la paysannerie ibicenca dans La terre
et l'homme aux íles Baléares.

214

--

< 6 h.,
5 - 10
10 -20

111111
c::J
CJGIJ
c::J

20- 30
30 - 50
50- 70

I

70 - 100

E'ZZJ

100- 150

E::2j

150- 300

ca
v

E:

o....._

300 - 500

/

1 500 -1000
71> 1000
1km

FIG. 2.

215

ritages, et n e semble que rarement la traduction d'une conquête tcnace du
sol, parcelle après parcelle.
Con.séquence de la «legitima»: w1 cadastre très morcelé

Lorsque l'on anal yse la répartitlon spatiaJe de la propriété dans le cadre
d'unc cornmune eivissenca (figure 2), on constate qu'il est très fréquent qu'un
propri étairc possède plusieurs parcelles di tantes de quelques centaines de
rnètres, voire parfois mêmc de plusieurs kilornè trcs: le cas extr éme cst cclui
de ces propriétés dont lc noyau, formé par unc ou deux parcelles de p ctite
dirnen sion, se situe vers le centre du fina ge - I'u nc dc ces parcelles porte la
ma i.son d'habitation-, tandis que l'autre partie de la propriété, bien groupéc,
·cs t rcportée en bordure du littoral, à l'cxtrémi té de ces longs glacis encroütés
si carac téristiques d'Eivissa ; dans le cas précis de Can Guin1o, l'une eles
gran des propriétés de Sant J osep de sa Talaia, la dis tance de la maison-mère
à la parcellc litlorale - dite «paisse», e l qui porte une maison temporairement
habitéc !ors des travaux agrícoles- attdnl plus de six kilomètres à vol d'oiseau!
Un exe mple choisi à Sant Josep dc sa Tal a ia clans une catégorie bien r cprésentée, celle des 20-30 hectarcs, montrera combien la propriété es t di sloquée : sur les 30 propriétés de cette ca tégorie que compte la com1nune de Sant
Josep, 3 seulement sont composées d'unc sculc parcelle, 10 en ont deux, S trois
e t 12 de quatre à sept. Dans le cas des propriétés de six et sept parcelles, chaque parcelle couvre en moyenne de 3'5 à 4 hectares, taille relativement élevée;
ceci confirme l'impression donnée par le cadastre: cc sont des parcelles dc
dimension moycnne qui l'emportent à Eivissa, grand e différence avec Majo rque ou lc dépècem ent des grandes proprié tés a abouti fréquemment à des
parcelles d'une quarterada, c'est-à-dire 71 ares. On pourrait en décluire que
s ur le plan de la n1écanisation Eivissa est plus ravorisée que sa voisine, Majorque: il n'en est n1alhreuresen1ent ri en, car chacu ne de ces parcel.lcs sc décompose en un escaJier de terrasses qui rend difficile 1'évolution des cngins.
• Par ailleurs l'examen du cadastre 1110n trc qu'il n e se des sine aucune localisation préférentielle du p etit parcelJaire -alors que la très petite propriété
s'inscrit en un mince liseré autour du village à Minorque, et en une la rge auréole à Majorque- pour la raison très simple qu'il n'exisle pas r éellemcnt dc
noyau villageois à Eivissa: le village est p lutót un groupem ent làche de quclques maisons vaguement alignécs le long d'une route: encore cette disposition es t-elle r écente, depuis que des constructions neuves comblent les vides
de cc que les cadastres nomment pon1peu sement l'«en ceinte urbaine» («casco
urbano»).
L'imprcssion d'ensemble est, au total, cellc d'un très granel désordre clans
Lcqucl il es t apparemn1ent difficile de trouver un fil conducteur; et pourtant
l'exam en des fichiers cadastraux, complété par l'enquête directe sur le t crrain
va nous m ettre sur la voie.
En e ffe t, on constate d'abord que clans un c mên1e section cadastrale, cc
sont toujours les 1nêmes patronymes qui reviennent: c'est l'indice d'un morcellcm ent des propriétés à la s uite des héritages, ce qui explique que les contours des pm·celles soient si géom étriques : on a taillé clans les h éritages e n
s uivanl des murettes ou plus souvent des é lém ents de la topographie (talweg,
som met dc versant ... ), généralement a llongés clans le sens de la plus gran de
pe n te - cl'oü parfois cette disposition en éventail des parcelles localisées s ur
un versant de colline- et on a traché les propriétés à hauteur du rebord des
terrasses.
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ca ·n Pep Pa rot

ca·n Mi gue l d 'en Sane

300 rn
jb

Ftc. 3. - Morcellerncnt dc la propicté à Eivissa, par lc jeu de la Legitima. Exemple
dc Can Pep Paro t. (Cornmunc de Sant Joan dc Labritja, ou Baptista.)

Mais alors une question sc pose: pourquoi, dans cctte ile ou la coutun1e
de l'« hcrcu» est si olidcmcnt ancrée, a-t-on pu aboutir à une tclle dispersion dc la propriété, un tel morce llement du cadastre, alors que l'on s'attendrait à J'inverse, comn1e l'a montré J'exen1plc de Minorque? 6
Un exe mple concr et, cette fois choisi sur la co1n1nune de Sant Joan d'Eivissa, dans la zone dc collines qui don1inent Cala Portinatx, pcrmettra de conlprendre con1m ent on a pu abou tir à la situation présente.
A l'origine (figure 3) une propriété, Can Pep Parot, dont la tradition orale
situe l'origine vers 1800, et qui cst ce que le propriétaire nomme la matriz 1
c'est-à-dire la cellulc-mère; de Can Pep Parot est «Sortie» une premièrc l egítima 8 Can Fluxa: la position de cellc-ci, excentriquc par rapport à la «Inatr iu»
apparait Jogique, car c'est évidemmcnt le secteur périphériquc de Ja prop r iété
initia1c q ui a été le premier amputé. Puis une scconde legítima est «SOrtic» de
Can Pep Parot: Can Vicenç Parot, qui n'existc p lus sous cc nom aujourd'hui,
et dont Ja majson est actuellemcnt en ruïnes, mais qui, avan t de disparaitre a
donné à son tour une autre l egítima, Can Ballet, minuscule propriété de n1oins
de trois hectares . En rm une dernière legítilna est «sortie» de Can Pep Parot,
Can J oan Par ot, qui n'est plus connu sous ce nom aujourd'hui, car ce Can
J oan Parot a fusionné -à la suite d'un achat- avcc Can Vicenç Parot, pour
donner une propriété dite Can Miquel d'En Sanç, du nom de l'acquéreur.
6. Cf. le chapltre La estabilidad de l marco agrario in La lierra y el hombre en M enorca.
7. Mot savant du cadastre officicl, en languc castillane; en ca ta lan, «matriu».
8. «Legíti ma» = la «réserve» du droit français, c'cst-à-dir e la portion d'héritagc qu i
rcvicnt aux cadets. La l egitima consiste en un tiers de l'h éritage s i lc nombre d'hériticrs
cst infél"ieur à quatre, e t la moitié s i cc nombre cs t s upér ieur à quatre; ajoutons que
l'here u a droit à une part de la l egíti111a, si bien que clans une famille comptant trois hériliers il héritera des 2/ 3 de la propriété, plus 1/ 3 de la legítima, soit les 7/ 9 de l'héritage.

217

Le schéma ci-joint résume l'evolution ici décrite:
«matriz» Can Pep Parot (vers 1800)
(aujourd'bui: 18,41 h ectares)

I

I

<< legítima» I
Can Fluxa
(auj.: 9,77 hectares)

~

«legítima» de II
Can Ballet
(auj.: 2,98 hectares)

I

I

«legítima» II
Can Vicenç Parot
:....-1
-

-

.

« legítüna»

III
Can J oan Parot
-

-

-

'

·

par r egro upcmenl
Can Miquel d'En Sanç
(auj.: 12,59 hectares)

Finalement, par amcnuisements succéssifs, la propriété initiale, Can Pep
Parot ne couv:re plus que 18,41 hectares, en det.Lx parcelles, tandi::> que la propriété dite Can Miquel d'En Sanç, qui r egroupe en réalité deux legítimas,
dont l'une amputée de Can Ballet, ne couvre que 12,59 hectares. Can Fluxa
-dont une partie (une legítiwta?) a été intégrée dans la propriété voisine Can
Vicenç Miquelet- compte 8,77 h ectares, et Can Ballet, legítima issue de la
legítima Can Vicenç Parot, seulement 2,98 hectarcs.
C'est done un processus de division par lc jeu de la legítima -corrigé clans
le cas présent par le regroupement de deux legítimas, probablement parce
qu'ellcs étaient peu viables- qui est responsable de la création de ces propriétés de moyenne ou petite dimensions, si typique de la campagne d'Eivissa.
Pourquoi doncs ici l'application systématique de la legítima, alors que
cettc procédurc cst si raren1ent concrétisés sur Je terrain à Minorgue oil le
principe de l'héritier préférentiel («s'h ereu») s'est également maintenu jusqu'à nos jo urs? Pour une raison sin1ple: c'est qu'à Minorque la portion de
l'héritage accordée à titre de legítima aux frères et sceurs est habituellen1ent
composée de 1naisons en ville, de mobilier, de bijoux, de numéraire ... si bien
~quç la propriété rurale passe nonnalement en totalité au x 1nains de J'héritier
préférentiel. Mais ce qui était concevable à Minorque oil, depuis le XVIIIèrne
siècle, se sont accumulées des richesses en biens divers, l'était difficilen1ent
clans 1.m e ile comme Eivissa, seulement r iche de sa terre: pour accorder aux
cadets la part qui leur revenait, il fallait bien a1nputer le patrimoine foncier,
car il n'était pas m ême question de les dédommager en argent, tellement le
numéra·i re faisait défaut clans une ile qui n'avait pas granel chose à exporter,
sinon l'écorce et le charbon de bois de ses forêts de pins d'Alep! On comprend que l'amenuisen1cnt progressif des propriétés ait entrainé une émigration des cadets, car à la longue les legítimas s'avéraient peu viables, comme
l'a montré l'exemple analysé (figure 3 ).
Ainsi, dans le cas de Minorque, la balance a p enché en faveur de l'hereu,
clans le cas d'Eivissa, en faveur de la legítima: l'application d'un n1ên1e principe juridique dans un contexte éconmnique opposé -économie ouverte à
Minorque, quasi-autarci e à Eivissa- et à cleux types de sociétés très différents -propriétaires bourgeois citadins à Minorque propriétaires-paysans à
Eivissa 9 - a pu aboutir à un résultat rigourcusement inverse.
L'évolution si originale des structures agraïres explique mieux que toute
considération d'ordre physique ( topographie accidentée, sources nonlbreuses .. . ) l'habitat rural des Pitiüses.
9. Jean BISSON: La propiedad ciudadana en las islas Baleares. Boletín Camara Oficial
de Comercio, Industria y Navegación de Palma de Mallorca. - n.0 674, encro-marzo de 1972.
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L'HABITAT RURAL: UNE ÉTONNANTE OJ SPERS lON

C'e t un type d'habitat totalcmcnt différent de ccJui des autres Baléares
qu'offrent les Pitiüses (figure 4 ), puisque la dispersion de la population attcint
ici de urprenantes proportions: en effet, à l'exccp tion de la commune d'Eivissa (99,7 % dc population agglom éréc clans les limites communales de 1950),
toutcs les comm unes présentent des pourccntages très élevés de population
di pcrsée: 111 79'6% à Sant Antoni dc Portmany, 89'6 % à Santa Eulàlia de l
Riu, 91 % à Sant Josep de sa Talaia, e t 95'5 % à Sant Joan d'Eivissa (1950).

Une conséquence du type de propriété
Cctte dispcrsion presquc totale s'explique par la pulvérisation de la proprié té et plus encore par lc type de fa ire-valoir: ch actm est en effet exploitant
d ircct, et a construït sa n1aison au milie u dc l'une de ses parcelles; on a pu
vo ir avec l'exemple de l'évolution d'un scctcur de Sant Joan d'Eivissa que
chacun e des legítimas issues de la grandc propriété initiale (Can Pep Parot)
portait un e maison d'habitation, même l'un c des propriétés de moins de trois
hectarcs (Can Ballet).
Ain i analysé et replacé clans lc contcxte des structures agraïres, l'habitat
intégralemcnt dispersé de l'lle d'Eivissa n'apparait plus comme paradoxal ,
malgré l'absence d'eaux superfici ellcs ou la défi.cience pluviométrique.

L'échec des gouverneurs «éclairés» du XV//lème siècle
Les Pitiüses n'ant jamais connu un régime latifundiaire semblablc à celui
dc Majorque ou Minorque : aussi n'y-a-t-il jamais eu l'implantation de gros
bourgs agricoles abritant la main d'oeuvrc que nécessitait la marche de grandes cxploitation s. Faute de n 'avoir pas compris que le type de rapport entre
l'hommc et la terre était fondamentaJement d i[fércnt à Eivissa de ce qu'il
· é tait à Majorquc ou clans b ien des p rovinces de Ja Péninsule, les gouverneurs
«étlairés» de la fin du XVIIIèm,e s ièclc, clans leur tentative de regroupement
de la population selon tme trame judicic uscment planifiée que révèle l'actuelle
répartition des églises et des paroisses corrcspondantes (figure 5 ), o nt essuyé
un éch ec inévitable: chaquc propriétaire-exploitant est resté sur ses terres;
commc chacun tenait à produire d'abord pour sa consommation familiale, et,
sous ce climat déjà aride, n'avait guèrc d'excédents qui auraient pu être commcrciaH és, on voit mal quelles raisons auraient pu justifier la création de
bourgades qui auraient pu être, à la rigucur, des lieux d'échange; qu'aurait-on
pu y échanger, alors que le troc a longtcmps été la seule manière d'avoir cc
que l'on ne pouvait pas soi-mêm e produire? Ainsi les vieillards se souviennent
encore de l'époque oü pour se vêtir, on s'adressait à un voisin qui possédait
un métier à tisser, et qui acceptait en guise de règlement un certain nombre
dc kilogrammcs de poromes de ter re ... En fait les seuls échanges se pratiquaicnt à Eivissa-ville, c'est-à-dire au scul point de contact avec l'extérieur, et
c'cst bic.n cc que souligne le réseau des voies dc communication, rayonnant
à partir d'Eiv issa-villc, sans aucune bretelle dc raccordement entre les paroisscs.
Cette dispersion de l'habitat, à peinc a ltérée par l'évolution récente· qui a
vu l'étoffement de deux bourgades, Santa Eulàlia del Riu et Sant Antoni de
10. B. BARCEJ.ó P ONS: Evolución r ecienle y es tructura actual de la población en las
is/as Balear es. Consejo Superior de Invcstigacion cs Científicas, 1970, tableau 18, page 271.
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Fre. 5. - Répartition des églises e t des paroisses correspondantes à Eivissa.

Portmany, nées principalement du tourisme, a done ici eles racines très ancienne~ et s'explique par uns stru cture agrairc originale, sans équivalent
ailleurs aux Baléares.
Quant au peuplement clispersé de l'ile de Formentera dont on sait qu'il
s'est n1is en place à partir du XVII1è1ne s iècle, 11 il ne r equiert aucune explication particulière, car son origine et son évolution sont en tous points semblables à celles d'Eivissa: tout au plus peut-on préciser que les bénéfices tirés
de l'émigration temporairc comme marin au long cours ont simplcn1ent accéléré la tendance à la clispcrsion, car chaque retour de navigation s'est acconlpagné de la construction cl'une petite maison élén1entaire isolée au centre
d'une minuscule exploitation-retraite, batie sur une parcelle de la propriété des
parents.
En conclusion, on ne saurait trop souligner combien Eivissa et Formentera
présentent une grande originalité clans le cadre des lles Baléares : moyenne
et petite propriétés don1inantes, cadastre pulvérisé en parcelles géométriques
de superficie 1noycnne, habitat rural totalement dispcrsé, tels sont les caractères qui les différencient très nettement de leurs voisines.
La distinction que faisaient -déjà- les Anciens entre Baléares et Pitiüses
demeure valable, malgré l'uniformisation que tcnd à introduire aujourd'hui à
un ryth1ne accéléré le tourisn1e de n1asse.
l.l. I. MACABTCH : Formentera .in «Hispania», 1952, n. 0 XLIX, Consejo Superior de Invcstigaciones Científicas, et J. VILA VALENTf: Formentera: Estudio de Geografia Humana, in
«Estudios Geograficos», XI, Madrid , 1950.
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RESUM.- E ls paisatges d'Eivissa no evoquen pas l'organització de la gran
propietat: a l'illa, Ics dues terceres parts corresponen a explotacions agràries conreades directament per llurs propietaris, en finques de menys de SO hectàr ees (en
les qua ls s'hi compten les pinedes), amb una dispersió ext raord inària dc les parcclles respectives.
Com podem explicar-nos aq uest trossejament del cadastre? Resulta això com
a conseqüència de l'aplicació a Ja t erra del p rincipi dc la «legít ima », que a cada
heretament amputa una part dels terrenys de la finca atribtüda a !'«hereu». Ai xí
es compr èn que L'habitat rural esdevingui totalment dispers, per les successives
segregacions.
Per aquesta causa les estructures agràries d'Eivissa ofereixen una gran originalitat dintre del conjunt de les illes Balears.
RESUMEN. - Los paisajes de Ei vissa (I b.iza) no evocan Ja organización de la
gran propiedad: las dos tcrceras partes de la isla corresponden a cxplotaciones
agrarias cultivadas directamcntc por su s propietarios, en fincas menores dc 50 hecUtreas (piuares incluiclos), y con su s parcelas extraordinariam ente cli sper sas.
¿Cómo puede explicarse scmejante troceami ento del catastro ? Se observa que
ha sid o debido a la aplicación sobre la t ierra del principio dc la «legít ima», que
en cada h credamie nto amputa una p arte de los te rrenos dc Ja fu1ca atribuïda al
«hereu» (h eredero). Así resu lta lógico que, por cstas succsivas scgregacioncs, el
habitat r ural sea disperso en su totali dad.
P or es ta causa las estruc turas agrarias de Eivissa presen tau una gran orjginalidad en el con j unto de las .islas Ba lear-es.
RESUME. - Les paysages d'Eivissa n 'évoqucnt gu ère une empr ise de la grande
propriété: de fait les 2/ 3 de l'ilc sont propriété de petits e t moyens explo itants d irects cultivant moins de 50 hectares (p·i nèdes comprises), sous form e de parcelles
ex traordlnairemen t dispersécs.
Comment expliquer un tel morcellcment du cadastre? C'csl une conséquence
- de I'application s ur le terra in du principe dc la «legí tima» (Ja «réserve» ), amp utant
loi-s de chaque h éritage la propriété attribuée à !'« hereu ». Dc là r ésulte un habitat
rural totalement dlsp ersé.
Au total les s tr uctures agraïres d'Eivissa préscntent unc très grande originalité dans le cadre des iles Ba léares.
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La casa rural i l'arquitectura
tr~dicional menorquina
per Tomàs VIDAL BEND ITO

La casa rural, com habitatge i centre d'explotació agrana, és un refug i
del medi ambient i un instrument adaptat a unes activitats econòmiques agràries predeterminades en gran part pel n1ateix ambient. La casa és també un
conjunt de fets històrics, cultural s i socials de base geogràfica.
Primera part

1.1.

«SES CASES»: DEFINICIÓ

An1b el nom de ses cases hom coneix a Menorca les construccions rurals
on hi viuen i treballen les famílies camperoles que tenen un lloc (explotació
n1itjana o gran de 10 a 250 h ectàr ees), explotat en règiln d'aparceria. Cada lloc
té les cases constitui"cles per l'habitatge i p er les dependències.
1.2.

SITUACIÓ, EMPLAÇAMENT I OR1ENTACIÓ DE «SES CASES»

A la Tramuntana els llocs són de gran extensió (més de 200 ha.) i an1b un
gran p ercentatge de terra sense conrear. A la Mitjania hi ha abundància de
llocs mitjans, i a l Migjorn hon1 hi troba grans llocs de 1nés de 100 ha. amb llocs
mitjans (50-100 ha.) i petits ( 10-50 ha.).
Aquesta diferència ve donada per fadors físics (relleu i sòls) i p er fets
històrics; a la Tramuntana hi predominava la propietat senyorial.
La situació de ses cases ve condicionada per la conjugació d'avantatges
1nàxin1S des del punt de vista climàtic (resguard del vent), sanitari (prevenció
de la Inalària) i econòmic (proxin1itat a les vies de comunicació).
La subdivisió dels segles XVIII i XIX, més destacada a la costa su d, donà lloc
a la construcció de noves cases als sectors costaners, diferenciant ses cases
noves o de baix, de les de l'interior, ses cases velles o de dalt.
La n1anca d'aigües superficials i de torrents no ha influït a la situació de
les cases, tota vegada que hom ha obtingut l'aigua mitjançant pous, aljubs i
cisternes. La casa està construïda damunt un tossal per a prevenir la Inalària,
evitar despeses supèrflues de fonament i estalviar espai conreable.
La façana principal de la casa està orientada cap el S., SE o SW. , per a
defensar-se de la tran1untana. Té grans porxos, finestr es i terrasses, contràriament a la façana N., la qual no presenta quasi obertures.
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1.3.

«SES CASES»: DESCRIPClÓ DE CO. J U NT

Estan constituïdes per vàries edificacions: la casa habitatge o es casat, amb
dependènci es de caràcter domèstic; es pali, en front dc la façana sud; la
cotxeria i es forn; i edificacions de caràcter agrad: es bouer an1b el pati (quintana des bouer), el femer, Ja pallisa, els estables, es pou, sa beurada i s'aljub.
Darrera o al voltant, una parceHa (es figueral) an1b els galliners i solls. Prop dc
ses cases hi ha s'era. De ses cases surten varis camins enn1arcats per sòl ides
parets de pedra, que van als pobles més pròxims. Lc tanques divideixen els
camps en parceHes.
1.4.

LA CASA JIAB.LTATGE O «ES CASAT»

És una casa bloc, de vuit per vuit metres, amb dependències de du cs plantes i amb coberta a dos vessan ls, l'eix de la qual (caYenat) és normalment
perpendicular a la façana. No hi manquen però, e ls casats de carenat paraHel.
Quatre peces a ambdues plantes constitueixen el casat bloc; les de la
planta baixa (de tres metres d'alt) estan destinades a l'habitatge i Jes de la
planta alta o porxos (de tres metres d'aJt, a l centre i d'un metre i nlig a ls extrems) a graner. Molts casats han estat ampliats p els laterals o prolongats pel
sostre central o de la p orxada.
La superfície mitjana és dc seixanta metres quadrats per planta i l'allura
màxima dc sis metres. Amb els anexes, la s uperfície és doble. Els ancxcs són
destinats a cuina-menjador, dormitori dels treballadors, forn, cotxera o magatzem.
1.5.

PECES DEL «CASAT»

La porxada és de forn1a rectangular, oberta a la façana sud mitjançant tres
amplis arcs que dóncn a un pati exterior. A la porxada tenen accés les habitacions de Ja p lanta baixa. És un clement decoratiu o un lloc d'esbargiment
i poques són les funcions útils (assecatge de la roba a l'hivern, conservació de
tomàquets de bolla o de penjar).
El sos tre, de color blanc, és el típic de la construcció tradicional rural i
urbana dc l'illa amb bigues de fusta. Les parets són sempre blanques i el
pis és pavimentat amb pedres mesclades i recobertes amb morter de calç i de
ciment, de color rogenc. Darrera Ja gelosia hi ha el brocal de la cisterna i a
l'exterior una escaleta o cualcador.
Sa cuina es troba a la dreta dc la porxada, a l'ancx occidental del bloc ori- .
ginari. Sembla ésser que l'antiga cuina era de foc centra l, quadrat, d'uns tres
metres de costat. El sostre era una xen1eneia formada p er un gran embut
tronco-piramidal. Un altre tipus dc cuina antiga era la foganya, xemeneia coltocada a un angle de l'habitació consistent en una campana de pedra coberta
de morter. La xemeneia exterior, quadrada, sobresur t un metre; és protegida de la pluja i del vent mitjançant quatre t eul es àrabs coHocades dc forma
piran1idal.
Actuahncnt la cuina és encas tada, de carbó en una primera etapa, i de gas
modernament. Hom ja no u sa, doncs, la carbonera ni el llenyer, i e.l gibrell és
substituït pels escuradors encastats.
El rebost és una petita peça anexa a la cuina. El centre de la cuina està
ocupat per una gran taula rectangular, rústica, construïda per un arader (ar224

tesà que fabrica l'utilJatge agrícola dc fusta), a l volla nt dc la qua l hi ha quatre
bancs llargs.
La cu ina és en rea li tat una cuina-menjador-habitació d'estar.
El forn és un petit ed ifici cobert p er una volta de mig canó que cobre ix
el forn pròpiament dit, el qual es troba generalment separat de la casa. Hom
l'encenia tan sols un cop a la setmana, en e l dia de coure el pa, les coques,
els cresp ell s, les formatjades, etc.
El menjador es tà al cos tat de la c uina. ÉS l'habitació més inútil del casat,
però alhora una de les més significatives, car està ben decorada p er a ésser
n1ostrada als de fora; hom la utilitzava comptades vegades . Amb freqüèn c ia
sol ésser ta mbé l'habi t ació de costura.
E l' formatgedor o formatgera està pròxim a la cuina, a la part oest de la
casa. És on hom elabora el principal producte del lloc i de l'agricultura insular.
Hi h a una taula forrada de zenc, unes prem ses (palanques de ferro s ubjectes
a Ja paret) i unes fogasses. La producció del form a tge a la m anera tradicional
cons is teix en fer la colada de la llet , la qual es passa després p er un a tela porosa o fogasser que r eté e ls gru molls de la colada i deixa e l xerigo t a l'alfàbia;
la pasta recollida en el fogasse r s'envolta a mb aquest i s'esprém damunt el
cavall colocat prèviament sobre l'alfàbia, dc manera que e l xerigot caigui dintre d'ella. S'esprém desp rés la bossa i amb un lligam es posa a la prem sa p er
a que agaf1 Ja forma, d'on es tre u al cap de dos o tres dics. Després passa a
la sa ladura.
Els estudis són habitacions-dormitori, entre les quals hi destaquen sa sala
i sa caseta. Sa sala és el dormitori de matrimoni de l'amo i madona, i sa caseta
és e l dels missatges i inc lús els dels fil ls varons.
Sa bugaderia té una foganya, un anex (cossi) i vàries p iles dc pedra p er a
ren tar. Antigan1c:nt hom la utilitzava per a fer bugada i com habilació dc
bany; avui solame nt té aques ta última finalitat.
Els porxos o sa cambra són vàries p eccs que solen ésser una prolongació
de Jes centrals de la planta baixa. D'altura no superior a un metre, són utilitzades -com a graner i maga tzem de l lloc on hom guarda el gra, el formatge
i els embotits.
1.6.

LES CONSIR CCIONS COMPLEME t TÀRl ES DE CARÀCTER AGRARI DE «SES CASES»

Es pati és una p arceHa de dimensions semblants a les del casat, que s'obre
en front dc la façana principa l. És vorejat per un 1nur dc pedra seca, unida
amb ciment a la part superior, en e l qual s'obren les portellades amb Jes scves corresponents barreres. Les fun cions del pati són: accés al casat i altres
dependències, i jardí. En ell hi ha la cotxeria j el forn .
Es bouer, de cons trucció r elativam ent r ecent, té gran importància a l'actualitat. E ls precedents sembla que er en les barraques o pont s. É s una gran nau
rectangular a1nb sostre a dos vessants d 'eix perpendicular o paraHel a la façana. Els murs són gruixuts i amb poques finestres. El procés evolutiu seguit
pel bouer h a esta t en relació amb el canvi d'actitud experimentat p er la rainaderia insular, representat pel p as d'un règim de ramat lliure a un altre de
quas i total estabu lació. E n front del bouer hi ha la quintana on pot haver-hi
l'abeurada, i pròxim el fel1ler.
Els antics estables estaven prop del casat m entre sa soll i es galliner a l
figueral, darrera el casat.
El pou és típi c dels llocs dc la Me norca calcària, on s'obtenien cabals n otables a profunditats de 30 a 50 m. E l torn, mogut per força an imal, er a l'ins225

trun1ent utilitzat p er a l 'obtenció de l'aigua. E ls pous dc Tramuntana i Mitjania
són 1nolt diferents; són dc poca profunditat i poc cabal, i l 'extracció es fa p er
mitjà d'una petita galleda, una corda i una corriola. Un altre tipus de pou és
el de sínia; h01n el troba als sectors h ortícoles on hi abunda l'aigua.
L'aigua de pluja es recull per mitjà de cisternes i aljubs (d ipòsit rectangular construït sobre el nivell del sòl destinat a gu ardar l'aigua que cau en
cJ propi terrat o pr ocedent de construccions veïnes).
S'abeurada és situada a la vora de l. pou o de s'aljub. És una sèrie de quatre
o més piles de p edra contigües, comunicades p er u n p etit canal obert a llurs
parets divisòries.
S'era és una plataforma circular pavin1entada amb p edres i vorejada d'una
barana de pedra de poca a lçada, on es r ealitzen les la bors de la batuda, actualment fetes m ecànicament.
La pallissa és un edifici d'una sola nau de notables dhnensions an1b coberta a una o dues vessants i tancat amb una gran porta. En l'actualitat ha perdut la seva funció i resulta insuficient p er a lc· n oves orientacion s ramaderes.

Segona part
CONSTRUCCIONS DEL « LLOC» INDEPENDENTS DE «SES CASES»

Tanques, parets, barreres i salLadors. La pare t h a per mès, en un particular
« bocage» n1editerrani, una ra1naderia sense pastor i un racional aprofitament
dels pobres pastos de la ïlla. Tot el camp m enorquí és dividit en compartiments closos, tanques, que no corresponen a unita ts de propietat sinó que
són tan sols parts d'aquesta. Cada lloc és format p er nombroses tanques i una
tanca de lloc té una extensió que osciHa entre 0,25 i 2 h ectàrees. Cada tanca
té un o dos portells o portellades, tancats per una barrera. Les parets extc. riors dels llocs són n1és sòlides i sense cap portell; són les parets mitgeres.
Cada lloc és dividit en tres sementeres constituïdes per vàries tanques. La
paret serveix també de protecció als arbres, car són vorejats p er un mur
circular (corral) i per a frenar l'erosió dels vessants (encadenats). Hom sosté
les feixes mitjançant paret s, consist ents en un mur de pedra seca de 1,25 m ctres d'altura, de secció trapezoidal (base inferior: 90 centímetres ; base superior: 80 centímetres); són construïdes p el paredador, artesà dc l'obra en
sec. Les coberteres i les cantonades són rematades amb p edres n1és grans que
el reste del mur.
Els salladors són unes p etites escales de tres o quatre p edres que sobr.esurten de la paret i que p ermeten a les p ersones p assar sense haver d'obrir
els portells.
Bourets, barraques i ponts. Els bourets són p etits bouers situats a cada
una de les sem enteres. L'antecedent del bouret és la barraca o el pont. La
barraca és una espaiosa cons trucció de pedra seca consistent en una gran n au
circular coberta amb falsa cúpula; l'exte rior es presenta en una sèrie de
cercles concèntrics a la m anera del «zigurat» m eso potàmic. Les dimensions
són variables. Hom troba els millors exempl es al NW. dc la illa, i sembla resu ltar que foren construïts a les darreries del segle XIX. Els ponts, m és petits
que les barraques, són dc nau allargada.
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Tercera part

ELS MATERIALS I LES TÈCNIQUES
3.1.

D UES ARQUITECTURES SOTA EL SIG E ÚN IC DE LA PEDRA

Una és la basada en la tècnica dels aparedadors o paredadors ja esn1entats: la de la pedra seca, que hom destina des d'un començament a les construccions de parets i barraques, no a l'h abitacle humà. L'altra és la que té
com a tècnica dc construcció la p edra picada de marès (calcària extre ta de
pedreres a cel obert escampades per la Menorca calcària, especialment al
Migjorn miocè i també a la Mitjania mesozoica). La p edra picada 1nestr a és
la rodona (paraHclepípcd de 30 X 40 X 70 centímetres), a partir de la qual
s'obten en el reste: cantó, terç de cantó, pedra de pam, terç de tres, quart
quint; cadascuna té una missió especial en la construcció de la casa.
3.2.

ALGUNES VARI1\

TS DE «CASES» 1 «CASATS»

Als voltants de Sant Lluís hi han vàries cases de casolans (casolanies) constituïdes per cases aïllades amb p etit can1ps, insuficients p er a la manutenció
familiar, arnb funció estrictament residencial.
Molt llocs, especialment els de la costa, han estat escollits pels senyors
com a residència d 'estiu, amb la conseqüent transformació del casat tradicional mitjançant una segona planta entr e la baixa i els porxos. La decoració exterior és d'estil colonial anglès, m en tre l 'interior conserva el tradicional.
Hi h an casats que t enen m1cs torres, considerades del segle xrv, que constituïen un r efugi t c1nporal p er a la família camperola en cas d'alguna invasió.
Actualn1cnt les poques torres existe nts són un apèndix residencial o un magatzein.

Quarta part
ELS PROBLEMES DE L'ORÍGEN DE L'ARQUITECTURA TRADiCIONAL MENORQUINA
l DE LA SEVA RELACIÓ AMB ELS PAISOS MEDITERRANIS PROPERS

L'arquitectura menorquina és el conjunt d'element s d'invenció local o, si
més no, el r esulta t d'una p ersonalissima r econversió dels elem ents importats.
Hi han imilit uds an1b la casa de la Catalunya hllll1ida, sobretot en el tipus
de teulades a dos vessants i els espais perxats; el nombre de diferències és,
p erò, n1és gran. El fet més sorpren ent de tots és la poca sembla nça entre el
casat m enorquí i les cases r ura ls dc Mallorca i d'Eivissa.

Conclusió : Present i futur de la casa rural menorquina

L'agricultura i la societat agr ària m enorqui na exp erimenten actualmen t
un a profunda crisi. El desenvolupament econòmic de la indústria i dels serveis ha provocat m1 intens èxode rural. Cada vegada són 1nés els llocs abandonats, a excepció dels més grans, els quals estan en un procés de transform ació. El tm·isn1e, l'anglès principaln1ent, representa el n1i tjà de conservacjó
de les ca es típiquc , al convertir-les en cascs d'estiueig.
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RESUM.- A Menorca la casa rural és athora un habitatge i unes dependències
separades i ulililzades per l'explotació agrària: el conjunt es coneix per ses cases
que aprofiten una extensió de terreny rural la superfície del qual varia entre les
200 ha. a Tramuntana, per a les més grans, :i de 10 a 50 ha. a Mi gjorn, per a les m és
petites. Els [actors topogràfics, climatològics, sanitaris i econòmics són fonamentals
en l.a situació de es casat o edifici d'habitatge, i de les construccions complementàries per a usos agrícoles i ramaders. Cal, a més, esmentar altres obres interessants,
com són J.es tanques, les parets, les barreres i els saltadors, elements que formen
part dels compartiments closos que parceHen tot e l camp menorquí, i li permeten
djsposar d'una ramaderia especial, sense pastor. El material emprat arreu és Ja
pedra: les pa rets i barraques es fan de pedra seca, i els habitatges es construeixen
amb pedra p icada, Ja calissa anomenada marès.

RESUMEN. - En Menorca la casa rural es al mismo tiempo una vivienda y
unas dependencias destinadas a explotación agraria: el conjunto se denomina ses
cases y aprovecha una extensión de lerreno rural o lloc, cuya s uperficie varía entre
200 ha. en la región de Tramuntana, para las mayores, y de 10 a 50 ha. en la de
Migjorn (parte sur de la isla), para las mas pequeñas. Los factores topogràficos,
climatológicos, sanitarios y económ.icos son fundamentales en la si tuación de
es casat (el cdificio de vivienda), y dc las construcciones complementarias para usos
agrícolas y ganaderos. Hay oti·as construcciones y obras de fabrica que interesa
conocer, como por ejemplo las tanques (cercas), las parets (paredes), las barreres
( barreras) y los saltadors (saJtacleros), elementos que forman parte de los compartim.ientos cerraclos que parcelao todo el campo menorquín, y le permiten disponer
de una ganadería que no requierc pastor. En todas partes el material utilizado es
la piedra: las paredes y barracas se conslruyen de mampostería en seca, y las viviendas se edifican con bloques o sHlares de piedra caliza labrada, e l «marès».

SUMMARY. - In Minorca th e rural house consists of a dwelling and outhouses
which are u sed for agricultura! purposes: lhe buildings as a whole are known as
ses cases and occupy an area of rural land known as a lloc, the size ot which varies
. from the largest of 200 ha. in the region of Tramuntana to the smallest of 10-50 ha.
in the Migjorn (in lhe soulh of the island). The fundamen tal factors determining
the location of the es casat ( thc dwelling) and the complernentary constructions
used for agricultural work and for farm animals are topographical, c.Iímatological,
economic and those relating to hcalthiness. There arc other constructions worth
noting, for example the tanques (enclosures), the parets (walls), the barreres (gates)
and th.e saltadors (stiles), which are all components of the dosed compartments
parcelling out the land, a characteristic feature of the Minorcan landscape, ancl
which al.low flocks to be kepl, without the need o[ sh epherds. Everywhere, the
material used is stone: the wa lls ancl lcan-to shelters are made from rubble, while
the houses are built with blocks of worked dry-stone, the marès.
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Toponímia del planejament territorial
a Catalunya
per Josep

M. ~.

PUCHADES

Introducció
E l repartiment geogràfic dc la poblac ió en e l terri tor i dc Ca talunya, ha cxperünentat en els darrer s quaranta anys transformac ions t an extraordinàries
que la fesomia demogràfica actual ha p erdut quasi del tot la scn1blança amb
la q ue tenia en les pri m eres dècades del segle present. I n o cal dir que aquest
repartim ent queda totalment desfigura t s i, reculant en el temps, el con1parem
amb el que fe ia exclamar fa tres segles a un dels predecessors en la Geog ra rta
de la nos tra terra: «Toda Catalunya e un a gran Ciudad ».
El desequilibr i en aquesta dis tribució ha ocasionat do fe ts importants, que
cada dia són es tudiats amb més inter ès pels nos tres es pecialis tes: l'èxode en
e l m edi rural, i per tant l 'abandona ment, en molts llocs a bsolut, de mas ies i
de p.obles i, e n canvi, el creixem en L des1nesurat d'alguns territoris, princ ipa lm ent les comarques litorals i pre litor als, sobre les qua ls ins istirem n1és endavant.
Aquest problema que afecta p rofund a me nt Catalunya i capg ira les tra dicion alm ent asse nyades proporcions de l seu desen vo lupa m ent compassat e n
el decurs dc la his tòria, ha provocat en alguns ind ret uns avantatges de tipus
econòmic, pero no cal negar qu e, par aHelamen t, ha esta t causa d'inconve nie nts,
un dels qual s és la degradació de la naturalesa, que e ns posen en evidència els
ecòlegs, i un altre la densificació gegantesca dc les ciutats, preocupació pròpia
dc sociòlegs i urb anis tes.
En aques tes ratlles ens proposem de tractar, encara que s igui breume nt,
d'una pèrdua de valors que, si bé són imma terials, afecte n en canvi profundament el nostre patr imoni espirituaL Ens rcfer in1 a l'empobrim ent i al desgavell qu e la nos tra toponímia en gener at i en particula r la u r bana, està experimentant p er culpa d 'aquest s trasb a l am ents .
Efectivament: q uan les llars dc muntan ya deixen de fum ejar definitivam ent
i quan del poblament dispers en fuge n fin s els habitants de les pairalies més
importants, no queda ningú qu e perpetuï, en el paisatge ara emmud:it, la designació dels paratges i de tots llurs accidents geogràfics amb els non1s qu e els
caracteritzen popularment i tradicional. En aquests casos, sort t en im dels m apes i de les guies excurs io nistes p er a mantenir amorosame nt viva una toponimia que ja hauria desaparegut; per ò, i és dc doldre, sempre quedaran indrets o racons on el nom d'un reguerol, d'un sender , d 'una font, d'un pra t o
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d'un arbre que fa molts d'anys serviren p er a batejar un lloc, restaran ignorats
per sempre més, si no som a temps encara a salvar-los.
Quan aqu ests pobladors rurals s'estableixen a les terres baixes, ho fan a
costa de la creació d'e·i xamples u rbans. Aquesta den1anda d'espai ve encara
fabulosament incrementada per l'assentament de les extraordinàries aportacions humanes degudes a la immigració procedent d 'altres terres peninsulars:
habitatges, indústries i vies de con1tmicació ocupen grans extensions de sòl
rústec. Per si això no fos prou, l'aspiració general de posseir una segona residència, la dc temporada, fa sacrificar encara més extensions de conreu s i de
boscos.
Es trenca així una harmonia entre la terra i l'hmne. La naturalesa és engolida per la voracitat urbanística: damunt d'aquell torrent que s'havia conegut
per un non1 popular i que ara discorre pel subsòl sense p ersonalitat i anònimament h1tegrat en la xarxa de col·lectores, ara hi ha una avinguda o un carrer
que no el recorda, tota vegada que l'Ajuntament o els veïns h an batejat la
nova via amb un non1 insubstancial. D'aquell turonet que les excavadores han
eliminat físicament del terreny, ja no en queda memòria. La font que ha deixat
de rajar, el pou que ara ha quedat cegat sota el paviment de la plaça, l'antic
can1í ral, l'arbre singular, el rec del molí, la creu de terme: tot ha estat escmnbrat com a indesitjable deixalla per a fer pas a la parceHa, al solar, a la casa,
a la fàbrica, a l'equipament. Aquells elements geogràfics del paisatge senzill
i humà que ens era casolà i familiar per constituir el nostre encontorn i que
també estigueren presents en la vida de les generacions anteriors, han caigut,
quasi sempre oblidats; de llur repertori de topònims, en general, pocs es mantenen vius, i els que queden moltes vegades han estat adulterats.
Encara, p erò, el problema té més gravetat si ens fixem que, no solament
no volen evocar-se aquests noms autèntica1nent fills del poble, sinó que per a
denon1inar aquelles promocions urbanístiques de nova creació són escollides
expressions que, si bé poden tenir llur reclam cmnercial, constitueixen en canvi un aten1ptat al bon gust i a la dignitat de la llengua; mai no podran constar
en la cartografia noms exòtics que són inadequats o, pitjor, noms que la enlletgeixin.
En aquest estudi donen1, doncs, una ullada ràpida als problemes que planteja el refús d'aquesta toponünia inacceptable, i la conservació de la que en s
llegaren els avantpassats, que a més del seu valor cultural, constitueix un instrument de total necessitat en els treballs del planejainent territorial de
Catalunya, que tanta falta fan i són imprescindibles p er a un bon desenvolupament del país. Dividim aquestes notes en tres aspectes fonamentals.
En primer lloc ens referim a les denominacions dels nostres municipis i
de les entitats de població que els constitueixen. Iniciahnent pot semblar un .
problema en gran part r esolt, però darreran1ent han sorgit greus con1plicacions, per efecte de fusions i alteracions en el nombre d'ajuntan1ents de Catalunya.
El segon tema correspon al de les noves actuacions urbanístiqu es -unes
dues 111il- , que han aparegut en aquests darrers vint-i-cinc anys; més d'un noranta per cent són promogudes an1b noms inadn1isibles.
I , finalment, en el tercer lloc fen1 uns comentaris fonamentals sobre la conveniència d'adoptar noves i definitives solucions a la forn1a amb la qual fins
ara s'ha procedit a designar els noms dels nostres carrers i places, o sigui, la
toponímia de la vialitat u rbana.
Passem doncs a estudiar, per separat, cada una d'aquestes grans divisions
del tema.
230

Capítol I

Toponímia municipal
ANTECEDENTS

Hem aplegat pels nostres estudis el recull de totes les entitats de població
constituïdes per nuclis urbans dc tota mena d'i1nportància, des de la gran ciutat fins al més insignificant llogaret. En resulta un inventari que ofereix prop
de 5.000 topònims . Si hi afegim els de les actuacions urbanístiques, més de
2.000, i també el dels altres clements importants del poblament, com és ara
els castells, convents aillats, masies o pairalies importants (per exemple, les
que ten en capella pròpia), les parròquies i demés temples i ermitatges isolats,
i altres formes pern1anents o estacionals de l'habitat (com poden ésser establiments d'acampada turística), i encara hi posem els llocs desapareguts o
despoblats des d'un segle enrera, arribem a les 15.000 unitats, que són les que
consten al nostre arxiu en igual nombre de fitxes .
No es tracta pas, ara, de treballar amb aqu est 1natcrial exhaustiu, sinó solament dc seleccionar-hi i fer unes consideracions sobre el nom correcte dels
termes dels nostres mun icipis, deixant per un altre dia les entitats de població
que es trob en dintre de llurs jurisdiccions respectives. La ordenació del t erritori exigeix, dc bell antuvi, la ordenació dels noms que l'identifiquen i el representen .
La primera part d'aquesta tasca fonamental quedava pràcticament resolta
l'any 1933, amb la publicació, per la Generalitat de Catalunya, de la Llista de
noms dels Municipis de Catalunya dreçada per la Secció Filològica de l'Institut
d'Estudis Catalans amb la coZ.Zaboració de la Ponència de la Divisió Territorial.
Aquesta Llista fou també la utilitzada en el llibre, suara reimprès, sobre La
Divisió Territorial de Catalunya, publicat també per la Generalitat l'any 1937.
Amb molt poques esmenes que hi creiem necessàrjes, és vàlida en el moment
actual; són en nombre d'una cinqu antena els m unic ipis que, d'acord amb
aquesta Llista, mitjançant un llarg expedient administratiu, h an recuperat o
estan e n camí de fer-ho, llur denominació correcta, o sigui l'atorgada l'any
1. 933. I cal que ben aviat s'hi adaptin tots.
En relació aJnb la segona part, podem dir que es treballa intensament. El
Diccionari Nomenclàtor de Pobles i Poblats d e Catalunya, del Centre Excursionis ta de Catalunya, rec ull, en la seva segona edició (any 1964 ), un total de
3.527 n txes descriptives cl'enthats de població; Ja Gran Enciclopèdia Catalana
és una altra font abl}ndosa de topònims dels llocs h abitats de Catalunya, i
àdhuc dels despoblats. Entre aquest es dues obres cabdals hi ha, però, divergèn cies en alguns non1s dc lloc, p els quals no ha estat dita encara la darrera
paraula; amb tot i això, aquestes diferències són mínimes, i creiem que és
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ben proper el dia que els topònims de les nostres poblacions, grans i petites,
siguin escrits an1b un criteri totalment unificat.
Cal. reconèixer, abans que tot, la immensa labor realitzada per a totes les
terres catalanes, en la recollida onon1àstica i en l'anàlisi etimològica i fonètica, que durant molts anys ha portat a terme el nostre gran filòleg Joan Coron1ines. Si algun dia podem disposar de la seva obra n1onum.ental Onomasticon Cataloniae, encara inèdita, n1olts problemes que presenta la toponímia de
Catalunya hauran quedat resolts definitivan1ent.
Per altra banda, a les nostres Universitats Central i Autònoma, a moltes
entitats excu rsionistes i a altres centres culturals, així com també entre els
erudits locals, cada dia és més conreada aquesta parcella de la toponímia com
a preferida entre les del camp de la lingüística, de la història i de la geografia
de la nostra terra. Són molt notables els estudis que s 'hi dediquen i es refer eixen a un aspecte determinat, però, sobre tot, el que fa goig és de veure
com contínuament hi ha n1és localitats que posseeixen el recull de llur toponín1ia en una monografia especial, elaborada segons una n1etodologia moderna
i se1npre amb caràcter molt complet i pràctic. Sabe1n que hi ha Ajuntan1ents
que com el de Lloret de Mar, es proposen b en aviat sotm etre oficialn1ent a infonnació pública el Catàleg Toponomàs tic de la vila i del seu terme; aquesta
labor hauria d'ésser un objectiu de les futures Corporacions Municipals, ara
que són a punt de renovar-se.
Cal ésser, doncs, optimista: en aquest moment Catalunya ja disposa d'uns
equips d'afeccionats o d'especialistes que, desde fa uns anys, realitzen aquesta
gran obra. Des del punt de vista també oficial, recordarem que Espanya ha
signat dos acords de caràcter internadonal, pels quals es con1promet a utilitzar
els topònims de totes les llengües peninsulars amb la transcripció més correcta que els entesos determinin; així doncs, podem sentir-nos b en satisfets
de veure que la cartografia estatal ja segueix aquestes normes. En aquesta feina
tots hi podem participar; les ratlles que segueixen desitgen aportarhi una petita contribució, a la qual podem afegir per part nostra la creació del Premi
aJ;lyal «Josep Iglésies», que en dues convocatòries ha obtingut quatre monografies de toponímia local.
D'antuvi poden1 considerar que, en iniciar aquest es tudi, observem l'existència d'uns àn1bits de gran exten sió i d'uns accidents geogràfics fonamentals
que donen origen a topònims de la major importància perquè són els que defineixen l'estructura física i humana del país. Això passa amb les trenta-vuit
comarques de Ja nostra Divisió Territorial, quasi totes elles conformades com
a unitats naturals i moltes a1nb profundes arrels històriques; també passa
en algunes subcomarques, com és ara El Lluçanès :i Les Guilleries, i esdevé
igualment an1b les grans serralades, els eixos fluvials que formen el tronc i
la brancada dels nostres arbres hidrogràfics, les grans planes, el litoral i altres ·
elements geogràfics essencials, com són les poblacions de més anomenada per
llur cens, emplaçan1ent, interès arqueològic, turístic, comercial o industrial.
Agruparíen1 en aquesta llista inicial tots aquells noms que, en una enquesta
primària, resultaríeu més coneguts pel poble. Podríem dir-ne que són els
«macrotopònin1s» o els de primer ordre dintre el conjunt dels noms de lloc
de Catalunya: la seva toponímia major.
Ningú no ignora, doncs, l'exis tència de la ciutat de Lleida, tothom ha senti t
a parlar de Montserrat com a muntanya i com a santuari, i són en 1nolt petita
proporció els catalans que no saben que el riu Ebre passa per Catahmya i hi
arriba al n1ar. Però és ja molt m.és reduït e] nm11bre de p ersones que, a casa
nostra, coneixen de no1n o de fet el poble de Sant Pere de Riudebitlles, la
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Serra la Llena o el riu Gaià. Ens trobem amb uns topòniins de difusió mitjana, que h aurien d'ésser coneguts de la majoria dels catalans, però malauradament no ho són. ÉS la toponímia que anomenem de segon ordre.
I no cal dir que si d'aquest nivel1 normal ens endinsem en la toponímia de
detall, la majoria de la gent no tindrà cap notícia sobr e el nom d'un petit
afluent, d'un estrep de muntanya o d'un humil llogaret. Solament l'home que
en un indret depèn directament dc la terra, o el que la trepitja per satisfer la
seva dèria d'excursionista, de caçador o de boletaire, podrà identificar p er llur
designació nom inal un paratge, una font, una masia, un corriol o un bosc.
Arribem a la que podríem anomenar «microtoponín1ia», que si b é sobre els
plànols correspon a un domini puntual o dc red uïda extensió, és, en canvi,
la que· ofereix una 1najor quantitat de non1s. És la t op onÍlnia menor, o de
tercer ordre: per analogia amb les triangulacions geodèsiques i topogràfiques,
direm que és la que ens dóna més «Coordenades toponímiques» en una r ep resentac ió cartogràfica.
Tots aquests noms i llu r conjunt són els que ens p e rm eten de llegir en el
llibre obert de la Naturalesa i identificar-hi no sols els elements de la seva
pròpia obra, sinó també c1s que li ha aportat l'home. Qualsevol fet de l'espai
geogràfic va irnbiòticament unit a un nom que el precisa i el representa.
D'aquí ve la importància que una bona informació toponímica significa per a
lotc le act ivi tats humanes que s'exerceixen directament relacionades amb un
territori, gran o petit: agilitza el coneixement i la descripció del terreny i evita
confu ion i errors, tota vegada que la determinació i la p ermanència d'un
topòn im sobre el mapa és més assegurada que la d'altres formes d'expressió
cartogràfica d'un l1oc. En donarem exemples: sovint en un mateix sector
m un tanyenc hi ha dos o més cims, molt propers entre ells, que t enen igual
co la. A quin e ns referim, si volem citar-los i no tene n nom? Igualment, veiem
que els geòlegs ens descriuen els estrats visibles en un desmun t del kmt. 24,350
dc la carretera X., però si aq uesta carretera es modernitza i es suprimeixen
revolts-, i per tant, es varia el kilometratge, ¿com identifiquem, entre altres,
aquell desmunt? El no m de] li oc és la única forma d'evitar dubtes j equivocacions.
Tots aquests non1s així recoll its i revisats han de formar part, algun dia,
d 'un Cat àleg, Corpus o Diccionari Toponímic de Catalunya, i h an d'ésser r econegu ts amb validesa oficial com a eina de treball o com a llenguatge comú
per a tothom que hagi de referir-se a qual sevol indret de la nostra terra. Així
recuperarem un patrimoni cultural que en part quasi ja és perdut o va en
camí de perdre's, i la seva 1naterialització dam unt dels mapes ens n'assegurarà la continuïtat. Efectivament, l'assenyalament dels topònims a la cartografia, fa rev iure els noms de lloc; ho podem afirmar des de que en 1946 publ icàrem la primera edició d'un mapa excursionista dels Cingles de Bertí, gràcies al qual no solament es desbrossaren i rehab ilitaren a lguns grau s que
restaven oblidats, sinó que en poc temps es va «ressuscitar» la toponímia local, que en molts indre ts havia fugi t de la m emòria dels propis habitants. Una
fe ina positiva semblant h an fet totes les guies i els mapes muntanyencs de
Catalunya, b ibliografia ben nombrosa, certament.
A la nostra t erra hi havia ara fa uns v in t anys, 1.058 m.unicipis, segons el
Diccion ari Non1enclàtor del Centre Excursionista de Catalun ya, anteriorment
esmenta t. A efectes toponí.mics els considerem subsistents tots, i, encara, n'hi
h e m d'a fegir tres dc nous, segregat s recentment del de Tortosa; són Delta
d'Ebre, Camarles i L'Enveja. En la relació que donem tot seguit veiem que
hi han 19 monografies toponüniqucs dc termes municipals p ublicades, i 10
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d'jnèdites; en total 29, o sigui solament el 2,7 % d'ajuntaments de Catalunya
poden vanar-sc d'un coneixement correcte de llur jurisdicció territorial. Queela, doncs, molta feina per fer, i amb caràcter u rgent; el ritme actual és de
dos estudis monogràfics complet s cada any: si no incre1nentem aquesta producció, l'obr a n'o estarà lle ta fins dintre mig miHenni! Els noms de lloc s'hauran perdut.
Tant de b o que aquestes reflexion s encoratgin els treballadors actuals i
futurs en les activitats b en fruitoses de la nostra toponímia i estimulin els
Ajuntaments a promoure la investigació d'aq uesta riquesa cultu ral que p ertany a llurs ciutadans i vetllin per la seva defensa i conservació! Una forma
d'actuar immediatament en aquest sentH seria la d'incorporar d 'ara endavant
els topònims correct es a la gestió pública, disposant, per exemple, que els
diferents serveis municipals fessin constar en els clocLnnent s a dmi nistratius i
e n els plànols i projectes tècnics, els noms de lloc locals amb tota correcció
i autenticitat. Als nostres pobles i a les nostres comarques hi ha p rou nombre
d'estudiosos p er a assessorar-los eficaçment.
A contin uació oferim la lli sta de les monografies toponímiques d'un terme
municipal que h an est at publicades fin s al momen t de la redacció definitiva
d'aqu estes notes.
L'ALEI XAR. - Toponímia de L'Aleixar i del seu terme, per Albert Manen t. Tarragona, 1962, 93 p., 3 làm, ., 1 mapa.
ARBOLí.- Toponímia del terme municipal d'Arbolí, amb un apèndix onomàstic, p er J oan Prats Sobrepere. «Revista Catalana de Geografia», núm. 3,
,iuliol-agost 1978.
CALDES DE MONTBUI. - La R odalia de Caldes de Montbui. R epertori històric de noms de lloc i de noms de persona, per Enric Moreu-Rey. Barcelona,
1962, 304 p., 8 làms., plànols i fotogr. I també L'ALBIOL.
CASTELLVELL DEL CAMP i ALMOSTER. - Toponímia dels termes municipals i nuclis de població de Castellvell del Camp i d'Almoster, per Ramón
· Amigó Anglés. Reu s. CoHccció Rosa dc Reu s, 1968, 134 p., 8 làms. fo togr. i
plànols.
CONSTANT!. - Els topònims del terme municipal i d el poble de Constantí,
per Ramon Amigó Anglés. Tarragona, 1968, 137 p., 1 p lànol.
LA FEBRó. - Toponímia del terme municipal de La Febró, p er Albert Man ent. Sep arata del «Bol. Arqueológico de Tarragona» , any Il, 1973-1974,
p. 163-192, 1 plànoL
GANDESA. - Toponímia de Gandesa i el seu terme nnmicipal, per Anton Monn er E stopiñà. Tarragona, 1976, 199 p.
MASPUJOLS. - Toponímia de Maspujols i el seu terme, p er Albert Manent. .
Extret del «Bol. Arqueológico de Tarragona», any J966, p. 23 1-246, 1 p lànol.
LA MUSSARA. - Els topònims del term e municipal i del poble d e La Mussara,
per Ramon Amigó Anglés. Tarragona, 1963, 123 p., 1 plànol.
PASSA NANT. - Topònims de l'antic terme de Passanant, per Enric MoreuRey. «Revi ta Catalana de Geografi a», núm. 3, iuliol-setem . 1978. Aquest
tr eball pot ésser complementat pel de J osep Maria Marimon: Noms de
casa de Passanant. «Butlletí Interior dels Seminaris dc la DEC», Barcelona,
any 13, ma ig-.iu1iol 1978.
LA POBLA DE CLARAMUNT. - Topon:mia de La Pobla de Claramunt i del
seu terme, per J osep Riba Gabarró. Centre d'Estudis Comarcals d'I gualada,
1960.
REUS. -Els topònims de la ciutat i del terme de R eus, per Ramon Amigó An234

glés. Reus. Edicions Rosa de Reus, 1957 (i en 1958, la mateixa edició sota
el Patronatge de la Societat Catalana de Geografia, amb el títol: Els noms
de lloc de les terres catalanes. - lli. R eus), 140 p., 6 làms. fotogr., 2 mapes.
LA RIBA. - Els noms de lloc de les terres catalanes. - I. La Riba (Termes
municipal i Parroquial), per J o ep Iglésies. Barcelona, 1953, 88 p.
RIUDOMS. - Toponíl1lia del terme municipal de R iudoms, per Eugeni Perca.
«Revista Catalana de Geografia», núm. 2, abril-juny 1978.
SANT PERE DE RIUDEBITLLES. -Els noms de lloc de les terres catalanes.
li. Sant Pere de Riudebitlles, per Enri.c Ribas Virgili. Barcelona, 1935.
TARADELL. - Taradell i la seva toponímia. En curs de publicació. «Taradell.
Rev ~ sta m ensual», a partir del gener 1979.
VILALLONGA DE TER. - Toponímia del terme municipal cle Vilallonga de
Ter, per Ramon An1igó Anglés. Barcelona, 1979, 405 p ., 1 plànol.
VILAPLANA DEL CAMP. - Topo11ínúa de Vilaplana i del seu terme, per Alb ert Manent. Barcelona, 1970. Separata del «Bolctín de la Real Academia dc
Bucnas Letras», XXXIII, p. 77-106.
VILA-SECA DE SOLCINA. - Toponímia de Vila-seca de Solcina, per Ra mon
Amlgó. Abadia de Poblet, 1978, 191 p., 12 làms.
Lc monografies dels termes municipal egüents són inèdite , però tenim
confiança en llur pròxima publicació: J osep Llobera Ramos, CORNELLÀ DE
LLOBREGAT; Rafael etc la Torre, SANTA MARIA DE MERLÈS i BARRUERA; Antoni Noguera Massa, LA VALL D'EN BAS; Ferran Jover H ortoncda,
LES BORGES DEL CAMP; Carmel Biarnès, ASCO; Joan Baptista Espa a,
CORNUDELLA; A. Bladé Desun1bila, BENISSANET, j, al País Valencià, la de
CULLERA, per F. Giner Palau. A la ilnpremta hi h a TREMP, de Jordi Mir.
A les institucions que treballen en la recollida i en l'estudi dc la Toponímia
catalana cal afegir-hi el Servei Cartogràfic de la Diputació cie Barcelona, gue
en el centenar de plànols l de mapes a escales 1/ 2.000; 1/5.000 i 1/ 10.000 que
ha cfcetuat en els vuit anys darrers, d'ençà la creació del seu Gabinet dc Fotogrametria: ha cleterll'llnat i fuat 111i ler s de topònims, i, creie1n gue p er primera vegada al nostre país, i potser arreu, està aplicant a aquesta infonnació fonamen tal un tractament per ordenador.
En aquest moment les entitats excursionistes de Catalunya estan fent un
gran esforç p er a recolli r i posar correctament els non1s de lloc dels mapes
del Pirineu, cartografia gue, sobre tot a la ve , ant francesa es caracteritza per
una toponímia veritablement desa trosa, molt poc acurada a la nació veïna.
S 'ha publi cat un mapa del sector oriental de la serralada, imprès per l'Institut
Geogràfic Nacional, a Madrid, que en tots aspectes és una obra cxceHent, fTuit
d'un magnífic esperit dc coHaborac ió. Sabe1n també quelcon1 d'una altra realització immediata: el Centre Excursionista de Catalunya va a editar Ja traducció catalana d'una obra fonamen tal per a conèixer totes aq uelles munta nyc : «Travessia del Pirineu: del Cantàbric al Mediterrani », dc Georgcs Vcron. Els 62 mapes que la iHustren tindran, con1 a cosa introdu1"da pel Centre,
la primeríssima novetat que en e l ector basc, en la vessant occitana (Vall
d'Aran inclosa), en el sector aragonès i en el català, la toponímia serà respectivament la correcta i original de cada una de les quatre lle ngües correspon ents.
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LA «LLISTA DELS NOMS DELS MUNTCTPJS DE CATALUNYA)>

Tal com ja queda indicat anteriorment, hem_ de partir d'aquesta «Llista»,
publicada en 1933, amb la qual es definien en forma o.ficial els topònims corresponents als 1064 n1Lmicipis que aleshores corresponien al nombre d'ajuntaments del nostre país. La Generalitat havia encarregat aquest treball a la
Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans per decret del 20 d'abril de
1931, el qual non1enà per a aquesta feina una ponència fonnada pels senyors
Pompeu Fabra, Josep M.a de Casacuberta i Joan Coron1ines. Els noms foren
revisats i canviats de dues n1aneres: els que requerien senzilles rectificacions
ortogràfiques o bé la n1odifi.cació de formes castellanitzades, per una banda,
i per l'a1tra, els que havien d'ésser objecte d'un afegitó determinatiu (per exen1plc, els dos Siurana existents es distingiren, per un, am.b l'additament de la
comarca respectiva, Siurada d'Empordà, i per l'altre, amb el del n1assís muntanyenc on es troba, Siurana de Prades), i també en alguns casos foren modificats per tal d'acostar el nom oficial a la denominació popular. En aquesta
segona part intervingué ta1nbé la Ponència de la Divisió Territorial de Catalunya.
La feina fou ben reeixida, encara que no acceptada amb absoluta unanimitat. Per exemple, a Caldetes es produí una reacció contrària, en proposar que
aquest non1 substituís l'oficial de «Caldas de Estrach». Com hom pot veure
en el manifest que rcproduhn en facsímil, una bona part de la localitat, amb
l'alcalde al seu davant, volgué mantenir el nom, certament antic, però erudit
i impopular de «Caldes d'Estrach», amb la h i tot; però Pau Vila 1 demostrà
la improcedència d'aquest criteri i, respectuós amb el que podia ésser una
voluntat popular originada seguran1ent per hostilitat al diminutiu, diu que
«Dc tota n1anera malgrat b generalització reconegu da del nom modern, estès
p er tot Catalunya, i el desconeixement actual del nom antic, si els veïns demanen unànime1nent que sigui mantingut, oficialment, el nom antic de Caldes
d'Estrac, potser sí qu e cal accedir a llurs desigs. Per la nostra part hauren1
f~t totes les observacions adequades: al capdavall, el divorci entre el nom
popular i l'oficial, amb les confusions o el desconeixement que motivi, no
pot perjudicar sinó els peticionaris ».
Algun altre ajuntament tan1bé va manifestar la seva disconforn1itat amb
el non1 que li havia estat assignat. El 28 d'octubre del 1933, la C01nissió Gestora del de Sant Pere de Vilamajor es dirige:L-x a la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans fent observar que La denominació proposada de «La
Força» no és pas l'adequada, tota vegada que aquest topònim solament «C0111prenia l'edifici o torre del que és avui campanar de l'església parroquial i cases feudals del casc del poble, però el mot La Força no de.finja tota l'extensió.
del seu terme municipal». Aquest terme en el fogatge de 1365-1370 s'anmnenava Vilamajor, però ara an1b aquest sol nom es coneix m.é s aviat el municipi
de «Vilanova de Vilamajor» o «Sant Antoni de Vilanova de Vilan1ajor», creat
per segregació del de Sant Pere de Vilamajor l'any 1823. Avui, en llenguatge
local Sant Pere de Vilamajor és «San t Pere» i Sant Antoni de Vilamajor és
«V ilamajor», p erò els noms oficials caldrà que conservin els hagiotopònims
respecti us per a diferenciar-los.
Han passat quaranta-cinc anys i aquesta «Lli sta», dreçada amb tan bon
1. Pau Vila: De Caldetes a Caldes d'Estrac? «La Publicitat», 2l selembre 1933. Reproduït a Pau Vila: Visions Geogràtü1ues de Catalu:nya, vol. li, p. 80, i a Pau Vila: La Divisió
T erritorial de Catalunya. Selecció d'escrit s de Geografia, 1977; p. 301.
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A l'opinió

de la vila
de Caldes d'Estrach

La Ponència de la divisió territorial de la Genera litat com a resum
del seu treball, h a publicat un llibre que demostra una competènc ia indisc uti ble per al treball que li ha esta t asignat. Malgrat, pe rò, la seva reconeguda
co mpetèn cia , hem d e remarcar un fL·t que posem •t la c on~id L· ra c ió dc tot s e ls
ve"ir1s de la nost ra vila.

r es:
Que en el nom e nclàtor del llib re publicat, e::; proposa su b s tituir el nom
oftcial, ge nè ri c, tradicional 1 ca talaní s::;im de Caldes d'Estra c h. amb el diminu tiu, importat i e xòti c d e Ca !cl e tes .
L'Alcalde , d'acord amb els Preside nts d e les Socie tat s «Centre R e pu blicà», «C e ntre Català R e publicú", (( Associac ió de Salvame n t d e Nàufregs>J i
«Germandat d c Sta . Llúc ia », amb un accrt precursor d c l'è xit, d e ixant a part
tendèn cies polítiques i amb la sob aspiració d e co nse rvar ~w l no s tre pobl e
t.ot allò de tradicionalment ca tal à (jU L' conté, han clc •.:idit co n:-ult <u· per mitjú
d'un plcbi ~H.: it, la teva vo lun tat d c poble cata lit co nsc ient per <l que a mb b més
co mpleta llibe rtat, puguis dir yu1nd ~s . e n aquest al'e r , la 11..:\·a vo luntat.
L'eufonia d e l nom Caldes d'E.strach, ya né ixe r fa ::-.et l'l' nt s anys, d e l
doll d'aigua càlida, que és riquesa natu1·al del no ~ tre poble.
E l nom Caldes d'Estrac h , és un nom qu e ha viscut se t ce nts anys p erquè ha mdre scul se mpre el respe c te d c les generac io ns dels nostres ascendent s.
El nom Ca lde s d'E strach , és la p<u·aub jus ta que vo l dir: aigua càlid a
en el lloc d ' Estrac h.
Caldctes, és un barbarisme cul'o ni c sobm c nt p e ls qu e no han pogut h a bi t uar la se va parla a la nostra p arla .
Caldetes, és e l nom que empre n fa uns ce nt anys, aquells qu e no s' han
compen e trat prou bé e ncara, amb l'es p e rit del nos tre pobl~.
Ciutadà de Caldes d' Estrach! O c la teva vo lu ntat d epèn el conservar
un nom que és tan nos tre com la vila que anomena.
Ciutadà dc C a ldes d'Estrac h! P el bon nom del teu poble, s igna la
protesta.
Caldes d'Es trac h,

de Maig d e '933.

2
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encert, continua essent la carta fonamental dels nom · n1w1icipals cic Catalunya.
Si poques impugnacions varen poder ésser-li fetes en la seva aparició l'any
1933, ben poques igualment se li en poden fer ara. Cal, però, revisar-la amb
n1inuciosi tat per a assegurar la seva permanència, i a leshores serà el n101nenl
d'observar que algunes noves aportacions dels estudis històrics i etimològics
hi demanen a lgunes rectificacions. Per exc1nple, de l municipi de Sant Martí
del Bas caldrà dir-ne Sant Martí d'Albars~ nom que ügura sen1pre en la docuInentació n1és bàsica del poble; 2 Santa Llogaia d'Algama haurà de passar a
ésser Santa Llogaia d'Àlguel1la; 3 Sant Jaume de Frontanyà exigirà millor la
grafia Sant Jaume de Frontenyà, • i poca cosa més. Creiem que també serà necessari, encara que segurament raons d'origen del mol ho justifiquen, unificar
l'escriptura del topònim Gurb, que figura amb b a Gurb de la Plana i amb p
a Gurp de la Conca, diferència que ocasiona dubtes i errors. I tan1bé Lliçà
de Munt passarà a ésser Lliçà d'Amunt; Granyanella a Cranyenella; Lliçà de
Vall a Lliçà d'Avall, etc. I Arenys de Munt serà Areny d'Amunt?
TOPÒNIMS A~IB DETEIThllNATl U

L'afegimen t d'un determinatiu que, en general, correspon al no1n d 'una comarca, un du, una muntanya o un atribut qualsevol, no va portar pas problemes a la confecció dc la «Llista». Aixi, h0111 pogu~ diferenciar perfectament
Corbera de Terra Alta de Corbera de Llobregat, i Fígols d'Organyà de Fígols
de les Mines. Algunes vegades aquest detenninatiu semblava sobrer: per
exen1ple, a La Morera de Montsant~ tota vegada que no hi ha cap altre «La
Morera»; a Catalunya; la Ponència, amb molt bon encert, no va suprin1ir el
nom de la muntanya al r edós de la qual està aquest poble, tota vegada que a
Espanya hi h a altres entitats de població i un m unicipi que porten aquest no1n.
Aquest principi ha estat, en forma no oficial, aplicat darrerament al conjunt de noms dels pobles de les t erres de parla catalana. Així, a lguns ajuntan;ents h an vist a la «Gran Enciclopèdia Catalana» i a altres publicacions, que
llur topòniJn era completat amb un distintiu afegit al nom principal. D'acord
amb això, l'ajunta1nent de Fórnol s (prescindint de l'actua l unió a1nb La Vansa)
passa a anon1enar-se Fórnols de Cadí, tota vegada que hi ha altres dos Fórnols : un al Conilent i l'altre al Matarranya, a la Catalunya francesa i a la Catalunya aragonesa, respectivamenl. I gualn1ent p assa an1b altres municipis:
per exempl e, Polinyà, que ara s'anon1ena del Vallès p er distingir-lo de Polinyà
de Xúquer, al País Valencià. Aquestes innovacions han portal protestes: Sallent, de Ja con1arca de Bages, no està pas d'acord amb que sc li afegeixi del
Llobregat, car creu que té prou ln1portància per a que no se'l confongui amb
els altres Sallent (de Santa Pau, d'Organyà, de Castellbò, d'El Pinell de Sol- ·
sonès, i àdhuc an1b Sallent de Gàllego, a l'Aragó). Potser que tingui tota la
raó en voler quedar denon1inat simplem ent Sallent, tota vegada que si fossin
imposa ts sempre aquests determinatius, haurícn1 de pensar en anomenar Barcelona de Besós al cap i casa l de CataJunya, per a diferenciar-lo de les a ltres
Barcelona que hi ha al món.
2. Antoni Pladevall: El monestir d e Santa Maria d e Lluçà. Guia lzistòrico-turíslica.
GranoUers; Edj Lorial Montbla11c-Marli n; 1969.
3. Gran Enciclopèdia Catalana, vo l. J, p. 594.
4. F. Martínez Solsona: Sanr Jaum e d e Fro11teny à. Mil a11ys d 'història i geografia . Granollers; EdiLorial MonLblanc-Martin; 1967.
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De totes 1naneres cal destacar, però, que si Sallent no accepla que el riu
Llobregat faci costat al topònin1 principal, en canvi aques t n1ateix riu, n1algrat la n1alvesta t de les inw1dacions, és adrnès per Cornellà de Llobregat, com
elemen t de diferenciació arnb Cornellà del Terri. I això que el primer riu és
molt n1és important que el segon, i la p rimera població té setanta vegades
més d'habitants que la segona!

LA

lNDEP.ENDÈNCIA MUNICIPAL

Durant molt temps els ajuntaments que estaven prop d'un altre tern1c
municipal n1olt important li acceptaven un lligam top ontmic: Sant Pere de
Terrassa, Cabrera de Mataró, Artesa de Lleida, Va llfogon a de Balaguer, Freixen et de Camprodo n, La Figuera de Falset, etc. E ls convenia no solarnent per a
diferenciar-se d'un allre rnunicipi (Ar tesa de Lleida i Artesa de Segre) sinó
també p er a gaudir l'avantatge d'una n1illor localització gràcies a la major
difusió geogràlica (Camprodon és moll més conegut que Freixenet).
Darrerament aqu es ta dependència toponín1ica sembla que va en camí dc
desaparèixer. La tendència va iniciar-sc j a l'any 1933, quan la «Llista» tantes
vegades csn1entada, va assenyalar el canvi de nom de Cabrera d'Igualada per
Cabrera d'Anoia, Belln1unt de Siurana p er Bellmunt del Priorat, Benavent
d e Lleida p er Benavent de Segrià, Siurana de Tarragona p er Siurana de Prades,
La Guàrdia de T remp per La Guàrdia de Noguera, Montbrió de Tarragona per
Montbrió del Camp, Montoliu de Cervera per Montoliu de Segarra, etc. I en el
n1oment present Cabrera de Ma taró ja s'anon1cna oficialment Cab rera de Mar,
i algun altre rnunicipi es proposa d'efectuar un canvi en aquest sentit, cosa
que també volen fer fins i tot alguns agregats. Efectivament, Sant Antoni de
Calonge, del municipi de Calonge de les Gavarres, vol anomenar-se Sant Antoni de Mar i ésser independent; igualment vol fer Vilanova cie la R oca, que
es proposa de segregar-sc de Monto rnès del Vall ès i dc La Roca del Vallès, i
adoptar per non1 Vilanova del V allès.
En aquest procés dc canvi de non1 d'un mw1icipi p er substitució del seu
detern1inatiu, resulta interessant de conèixer el cas de Sant Quirze de Terrassa,
que ara fa uns cinc anys passà a denominar-se ofi.cialmenl Sant Quirze del
Vallès. E ls antecedent d 'aquesta variació són molt antics: des del segle Xl
s'esmenta el poble dc Sant Quirze de T errassa tan1bé amb el nom de Sant
Quirze de Galliners. La primera designació és deguda a que el lloc pertanyia
al terme dc Terrassa, i la segona a que es trobava en la serra de Galliners.
L'any 1848, en obtenir la independència municipal, l'ajuntament preferí lligar
el seu n om al de Terrassa, segu rament p er a realçar el del propi municipi.;,
Ara l'ajuntarnent h a volgut deslligarse d'aquesta unió toponímica, i, en conseqüència, sembla que hauria estat millor de recórrer a l'an tic norn de SanL
Quirze de Galliners, b en lligat a la topografia local. Raons degudes segurament
al nom «Galliners», q ue hauria p ogut ésser causa de brome i acudits enutjosos p el habitants, determinaren possiblement que la Corporació Municipal
rebutgés aquest topònin1, qu e en aquest cas no té res a ve ure amb l'indret on
5. J oan Montllor Puj al: Sa11t Q~lirze de Galliners. «Diari de Sabadell», reproduït a
<<La Publlcllat», 24 agost 1924.
S. Cardús: Antigor del nom de Sant Quirze de Terrassa. «Butlletí del Club Pirinenc».
Terrassa, juliol-agost 1927.
S. Cardús : Sant Quirze de Terrassa. «Butlletí del Club Pirinenc>>. Terrassa, setembreoctubre 1927.
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es cria 1'aviran1, sinó que etimològicam ent equival a «lloc on hi ha n1oltes
pedres o palets (galls)».
Per la seva proximitat a Sabadell hom hauria també pogut anon1enar-lo
Sant Quirze de Sabadell. Durant un temps se'n digué Sant Quirze de la Serra,
instrument que figura en el segell 1111.micipal parlant. L'ajuntament no elegí
cap d'aquestes quatre denominacions: va decidir-sc per Sant Quirze del Vallès.
Per la nostra part hen1 de considerar que no resulta del tot encertada, tota
vegada que al Vallès hi ha un altre municipi santquirzenc: Sant Quirze Safaja.
Vol dir això que aquestes cinc variants no satisfan plenament a ningú: tal
vegada la n1és recomanable hauria estat Sant Quirze de la Serra.
Veien1 com és doncs, de difícil el con1plaure tots els gustos i satisfer totes
les opinions quan es tracta d'afegir un determinatiu al topònün principal d'una
localitat. Aquesta preocupació ja l'experimentà Ja Ponència que va redactar
la «Llista» de l'any 1933: fou, per .exemple, criticada perquè «no es comprèn
que s'hagi donat a La Bisbal el nom de La Bisbal de Falset, car no hi ha raons
històrjques que ho determinin, i, si és pel partit judicial, a:ixú no és històric
ni molt menys»; en conseqüència, hauria estat n1olt n1illor dir-ne La Bisbal
de Montsant. 6
Encara cal tenir en c01nple un altre factor ben actual: els canvis de nom
provocats pel turisme i per la segona residència. Hi ha ajuntaments que han
modificat llur respectiu topònim p er tal d'evitar u na segregació de part del seu
municipi i crear-ne així un de nou; en posare1n dos exemples. Molta gen t
ignora on és Vila-seca de Solcina i on es troba Castell d'Aro, però toth01n sap
on para Salou i a quin indret de la Costa Brava hi ha la Platja d'Aro; un i altre són els nuclis 1nés populosos de la ten1porada estival a Catalunya, i es
troben, rcspectivan1ent, als dos termes municipals indicats anteriorment. Per
a frenar les inquietuds d'independència n1unicipal de Salou i de La Platja
d'Aro, que, indubtablement, tenen entitat suficient per a obtenir-la d'acord
amb la Llei vigent, Vila-seca de Solcina ara s'anmnena Vila-seca-Salou, i Castell d'Aro es denomina Castell-Platja d'Aro, an1bdós des de fa aproximadament
' u¡1 any. Raons anàlogues han fet que Montellà de Cadí ara s'anomeni MontellàMartinet.
També farem esn1ent d'altres casos sc.m blants, que donen idea d'aquest
afany d'independència d'uns pobles respecte als altres: per exemple, el municipi de La Parròquia de Besalú no vo lgué, ara fa uns cinquan ta anys, continuar lligat toponímicament amb la vila com tal, i passà a anon1enarse Sant
Ferriol. En aquest cas es fugí, fins i tot, d'una vinculació que, peJ nom, sen1blava ésser exclusivament eclesiàstica.

D ESACORDS ENTR E EL TOPÒNIM DEL MlJNIClP[ l Li\ COMARCA RESPECTTVA

En confeccionar la «Llista» tantes vegades refedda, ja he1n indicat que
es tingueren tan1bé en compte e ls treballs de la Ponència de la Divisió Territm·ial de Catalunya. En repassar el determinaüu comarcal d'alguns noms i la
comarca a la qual fou assignat el municipi respectiu, hom comprova que es
presenten mo ltes discrepàncies, la primera de les quals, p er ordre a lfabètic,
va ésser solucionada, però no així les restants. Efectivament, Aguilm- de Segarra no fou inclòs a Ja Segarra, sü1ó a la con1arca el' Anoia; per a evitar aques6. Un bisbalenc: Els nous noms d els municipis garriguencs. «Clarí»; Gnmadella, 11 sc·
tembre 1934.
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ta manca de concordància, fou proposat el nom d'Aguilar de Baixadors, dc
l'antic castell del seu terme, i així tot quedà b en rcsoJt.
Però, incomprensiblement, res més no es feu respecte els demés casos anàlegs, i així hon1 pot parlar d'incongruència en el fet que Bellcaire d'Urgell i
Bellmunt d'Urgell pertanyin a la comarca dc La Noguera i no a la d'Urgell;
Calonge de Segarra sigui de la d'Anoia; Caçà de la Selva i Fornells de la Selva
formin part del Gironès; Montornès de Segarra consti a l 'Urgell; e tc. Indubtablement, ací rau una font de confusions, encara més agreujades per la coincidència de certs topònims amb els noms dc con1arques: així El Port de la
Selva no és a La Selva sinó a l'Alt Empordà, i igualment passa quan el nom
de la comarca coincideix arnb el d'un riu: Palau de Noguera i Rialb de Noguera no sòn a Ja comarca de La Nogue ra, sinó a la vora de la corrent fluvial de
la Noguera Pallaresa, a les cmnarques del Pallars Jussà i del Pallars Sobirà,
respectivament. I Sant Sadurní d'Anoia deu el nom al riu, no a la comarca
d'Anoia, tota vegada que figura a l'Alt Penedès. Les interpretacions errònies,
fruit d'aquestes complicades divergències, poden sorgir fàcilment: ara mateix
molta gent ignora que el problemàtic i discutit embassament anomenat de
Rialb s'ha projectat al riu Segre i a la comarca de La Noguera, en terme municipal de La Baronia de Rialb, i, en canvi, 1nolts pensen que s'ha de construir
al riu Noguera Pallaresa, en terme de Rialb de Noguera, comarca del Pallars
Sobirà.
Igua lment cal remarcar la possibilitat d'interpretar que CasLeHar de la Ribera correspon a les terres dc l'Ebre, a la comarca de La Ribera; si se'n digués Castellar de la R ibera Salada no hi hauria cap dubte sobre la seva pertinença al Solsonès. També a la comarca de Les Garrigues i molt pròxims entre ells hi ha els clos n1unicipis de Granadella i de La Pobleta de La Granadella; però aquesta identitat del topònim principal no prejutja pas que scinpre sigui així: per exemple, L'Armentera és a l'Alt Empordà, i El Pont d 'Armentera és ben lluny, a l'Alt Camp. Perquè a l prin1er municipi, per a impedir
possiblçs lapsus, no se'l denomina L'Arment era d'Empordà?
Cal clo:Bcs, adaptar a definicions més precises alguns dels topònims que
figuren a la «Llista dels noms dels Municipis de Catalunya», dc l'a ny 1933.

TOPÒNIMS POC ESCAIENTS

Cal reconèixer que algun dels nostres 1nunicipis ha estat designat amb un
nom ben poc atraient, i més aviat diríem repulsiu. No ens estranya que, ja
l'any 1917, l'ajuntan1ent dc Puigfinyós canviés el nom del municipi p el de
Montferri. El Pla de Cabra l'any 1954 passa a denominar-se El Pla de Santa
Maria; no és solament a casa nos t ra on el nom d'aquella ruminant no és grat
als edils del n1Ltni cipi, tota vegada que l'ajuntament canari dc Puerto de Cabras passa a anomenar-sc Puerto del Rosaria, però en canvi, a l'Alt Camp subsisteix amb el seu topònim Cabra del Camp. Per raons anàlogu es Sant Joan de
Vilatorrada va canviar e l nom, l'any 1963, pel de Sant Joan d e Torroella; segons el Diccionari Fabra el mot «torrat» és, familiarment, sinònim d'«cmbriac». Encara, del municipi de Castellnou de Seana, a l'Urgell, se'n va segregar després dc l'any 1931 l'agregat d'Utxafava; el nou municipi s'anomenà Vilasana. <<E l motiu del canvi dc nom, cgons es deia, era degut a que abans el
terme del nou municipi havia estal un focus de paludis me, a causa de l'cstabHmcnt del regatge amb el canal d'Urgell, i com fos que ara ja s'havien alliberat d'aquella endèm ia, hom volgué celebrar-ho amb el canvi de nom del
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poble. Sens dubte, sota aquesta raó oficial n'hi h avia una altra que hon1 mnagava, i era el creure que el non1 tradicional d'Utxafava era propens a1nb la seva
expressió a interpretacions r idícules i n1olestes, donada la idiosincràsia pueril
de les interpretacions a què donen lloc certes rivalitats o antagonismes de
veïnatge, veritable supervivència de l'iberisn1e t.ribal». 7
Aquest afany de pregon ar n1itjançant el n0111 les condicions salutíferes de
Vila-sana, ha ocorregut també fa poc temps en forma que sembla anecdòtica al
municipi empordanès de Colera. L'any 1971 van exp erin1entarse a Europa
alguns brots de còlera: els francesos i altres turis tes entrats p er la frontera
de Portbou, que és a sis kn1ts., llegien el topònim de la p oblació de COLERA
amb lletres majúscules als indicadors de la carretera i, alguns, int erpretaven
malament el non1 i probablen1ent agraïen l'avís oficial que en aquell lloc hi
havia arrelat aquella contagiosa enferm e tat, i se'n tornaren. Per això no és
d'estranyar que l'alcalde propugnés pel canvi de n01n: opinava que en lloc de
Colera calia donar al 1nunicipi el nom de San t Miqu el de Mar («El CmTeo
Catalan », B arcelona, 2 juliol 1972).
Així doncs, no ens estranyarà que el municipi de L'Enveja o Sant Jaume de
L'Enveja, segregat fa un any del de Tortosa, vulgui alliberar-se algun dia d'aquest n0111 de p ecat capital. I tan1poc ens ha de sorprendre la insis tèn cia amb
la qua l l'ajuntament i el p oble de Caçà de la S elva vol la grafia amb ss, tota
vegada que en la pronúncia castellana la e trencada es fa amb so de e, i ocasiona un mot repellent; si la gent ho demana i a més s'addueixen raons històriques i etirnològiques,8 en opinió p ersonal no veie111 pas un inconvenient greu
en accedir a escriure Cassà. Oi m és quan a quest problema no estava resolt
l'any 1936 i, encara actualment sembla ésser una aspiració general del poble
(veure «Avui», 31 gen er 1978), on aquest afer no ha estat polititzat com ho
foren ara fa pocs anys la supressió de la h de « Vich» i l'anteposició de l'article El a «Vendrell».
Finalment , encara trob e111 altres raons de molt poca transcendència, però
que poden haver estat, en tot o en part, la cau sa d 'alguns canvis de non1. És
~1 cas de Palau-solità, topònün dota t d'un qualificatiu propi de «lloc desert o
despoblat», que no agradava a la corporació municipal poc abans de l'any
1940, i el mudà p el de Palau de Plegamans. I gualment, als h abit ants del m unicipi de Capsec, a La Garr otxa, no els devia plaure qu e essent terra de clima
tan plujós i de vegetació t an ge1uada, el topònil11 del municipi pogués don ar
una imatge d'aridesa i d'eixut; poc abans de l 'any 1920 el canviaren p el m és
suggestiu de La V all de Bianya. I així podríem p osar encara altres exemples més.

LLIGAMS ECONÒMICS DE LA TOPONÍMIA MUNICIPAL

De b ell antuvi hom podrà creure que aquest capítol del nostre treball és
fruit d'unes hipòtesis n1ancades de base, tota vegada que sembla una senzilla
ficció el fet que el topònim d'un municipi o d'un territori qualsevol pugui
tenir un valor material elevat. I , no obstant, és així: ningú no dubta que a
França, i a tot el món, la denominació Vichy p er a una aigua n1ineral i la de
Cognac p er a una b eguda derivada del vi, i a Suïssa la de Gruyère p er un for7. Pau Vila: Preocupacions toponomàstiques. Qüestió de principi. «La Pub licitat»; Bar··
celona, 7 març 1937.
8. Joan Gener Roca: Apunts d'His lòria de Cassà de la Selva. 1970; p. 20.
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matge, i d'altres a n1olts altres llocs, corresponen a noms d'origen que són
objecte d'una proteció oficial i d'una elevada cotització.
A Espanya podem posar ací dos exemples: el vi de Jerez (Xerès), topònim
que ara no considerem, i el xan1pany de Sant Sadurní de Noya. Hem escrit
expressan1ent Noya p er tal de parlar sobre les discussions que, per raons econòmiques, han estat debatudes en relació an1b la fonna i l'ús d'aquest topònim. Tothon1 sap que la seva expressió correcta, Sant Sadurní d'Anoia, és la
que figura en l'esn1entada «Llista» i que segueix fent seva la Seció Filològica
de l'Institut d'Estudis Catalans.
Però de Noia i de Noya també tenen n1olts partidaris, encara avui, principalnlent p er causa d'interessos dels productors de vins escumosos, interessos
ben legítims per cert. Vegem un exemple del grup de partidaris de la i llatina
i un altre de la y .
Jaun1e Rossell, al diari de Barcelona «El MatÍ», an1b el títol de «El problema del nom» deia el 29 de novembre de 1935 referint-se a Sant Sadurní de
Noia: << La vila de Sant Sadurní de Noya, així tal com ho acabem d'escriure,
és, 1nés que el nom d\ma població, una marca de garantia dels vins que les
nostres terres produeixen». I més endavant segueix: «No volem creure que
els senyors que propugnen el canvi pel d'Anoia n1esuressin la transcendència
d'aquest canvi i els p erjudicis econòn1ics que representa p er aquesta industriosa comarca». I acaba proposant que el nom que s'adopti sigui el de «Noia».
Un altre autor 9 diu el1naig del present any (1978): «Al conocimiento general dentro de Catalunya del nombre de nuestra Villa como Sant Sadurní de
Noya, hay que añadir como caso especial para ella, el hecho indiscutible del
conocimiento universal de su nmnbre debido a las masivas exportaciones de
nuestros productos autóctonos (mostos, vinos especiales y vinos espu1nosos).
En efecto, nuestras bodegas exportan por lo menos a 86 naciones extranjeras, ubicadas en los cinco continentes, con el nombre de San Sadurní de Noya
prestigiando a Catalunya y a España. Los 86 países estim situados en territorios cop1prendidos des de la República Sudafricana, al Senegal y a E tiopía, en
Africa; de.sde Argentina al Canada, en toda América; des de el J apón a Iran,
pasando por la India, en Asia; desde Australia y la Polinesia basta Filipinas,
en Oceanía, y desd e Chipre a Inglaterra y Noruega, en toda Europa». Més
endavant, amb proves documentals i amb arguments propis de l'autor, justifica la seva plena acceptació del topònim «Noya».
Ens sembla que existeix una solució senzilla per aquest problema. La producció destinada al 1nercat interior, podria, sense cap inconvenient, portar
la denmninació «Sant Sadurní d'Anoia», d'acord amb el topònim que figura
a la «Llista». En canvi, t enint en cmnpte les possibilitats de la incorporació
del nostre país al M.ercat Comú Europeu, i les pèrdues que es podrien ocasionar a l'alterar el topònin1 «San Sadurní de Noya» en la producció destinada
a l'exportació a aquells països que s'han anomenat anteriorment, aquesta
forma seguiria en les etiquetes de les ampolles, però sota de la matei.""<a i amb
un tipus de lletra de cos 1nolt tnés petit i, entre parèntesis, hi figuraria també
el nom correcte «Sant Sadurní d'Anoia». Amb els anys, aquest cos de lletra
es faria m és gran i el de «San Sadurní de Noya» 1nés petit, els parèntesis canviarien de nom, i el nom de dalt passaria a sota; així el canvi s'hauria realitzat
9. Narcís Viader Font: San t Sadurní de Noya? Esta monografía co11.stituye la revisió11
y notable ampliación cte una primera escrita en 1974, titulada: Por qué nuestra Vila se denomina San Sadurní de Noya y no Sant Sadurní d'Anoia? Contribución a su estudio. Sant
Sadurní de Noya, mayo de 1978. 41 p .
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per etapes lentes, pausadmnent, i acabar ia essent ben efectiu el dia que es
legalitzés la denon1inació en la forn1a correcta de «Sant Sadurní d'Anoia» .
El procés s'haur ia desen volupat sen se ocasionar cap trauma econòmic.
Hi ha encar a altres face tes r elacionades amb les repercussions econòtniques que pot portar un canvi de nOJn. Ens li:m ite1n a apuntar-ne una: l'augn1cnt de l 'atracció turístico-residencial deguda a Ja incorporació del determ inatiu de Mar als non1s d'algun s pobles del nostre litoral. Malgrat i Pineda són
avui M'algrat de Mar i Pineda de Mar; de Calella, en forma no oficial, tan1bé
se'n diu Calella de la Costa, potser p er distingir-la de Calella de Palafruge ll.
I ja hen1 vist anteriorn1ent cmn ara tan1bé Cabrera de Mataró és Cabrera d e
Mar; co1u Colera vol ésser Sant Antoni de Mar. Per a cloure aquests exemples,
di guem que la «Llista» ja va p reveure aquesta afecció pel mar, i així establí
els nmns de Cambrils de Mar, Creixell de Mar i Tamarit de Mar, aquest darrer
incorporat avui a Tarragona. Més endavant parlen1 àmpliament de la participació del mot «mar» en la denominació de n1oltes urbanitzacions.
I , p er acabar, r ecordem que vers l'any 1936, la 1najor propaganda d'una
aigua en1botellada fou la causa principal del canvi de nmn de Sant Vicenç
de Llavaneres pel de Sant Vicenç de Montall.
1

''

ELS HAGIOTOPÒNIMS ALS MUNICIPIS

Dels 1064 non1s de 1nunicipis qu e hi han a la «Llista», un centenar justos
porten el nmn de Sant o de Santa. A Catalunya la 1najor ia d'aquests non1s ha
arrelat tan profundamen t qu e, pe r exemple, hon1 pot considerar inunutable i
definitiva la designació Sant Pol per a la coneguda vila marinera del Maresm e:
Sant Pol de Mar concretan1ent p er a distingir-la dels a ltres tres poblats anom enats tan1bé Sant Pol.
E n altres casos, el no1n del Sant és l'elen1ent dc diferenciació: Sant Pere
de Torelló i Sant Vicenç de Torelló; Sant I scle de Vallalta i Sant Cebrià d e
Yallal ta; Sant Hipòlit de Voltregà i Santa Cecília de Voltregà; etc.
Durant els anys 1936 i 1937 foren canviats 89 d'aquests hagiotopònin1s 1l
per d'altres tan desafortunats, que cap d'ells ha p ersis tit ni ha estat ara r eivindicat. «Hom diria que els patrocinadors d'aquestes variacions toponomàstiques no han tingut en con1pt e la diferència que hi ha entre la s ubstit ució del
rètol advocatiu d'un hospital, d'un orfelinat o de qua lsevol altra institució
d 'aquesta índole, denmninacions recents j d'escassa irradiació, i els noms
de poblacion s, alguns miHenaris, tots multisecul ars, el coneixen1ent i ús dels
quals s'estén a tot el país»P
L'any 1933, però, p er raons úni cament geogr àtiques la «Llista » ja havia elinTinat alguns non1s dc san ts en la designació de municipis . El de Sant Antoni
de Vilanzajor passa a ésser Vilan1ajor; el de Sant Genís de Vilassar a Vilassar de Dalt; el de Sant Joan de Fàbregues a Rupit; el de Sant Martí de Riudeperes a Calldetenes; el de Santa Maria de Barberà a Barberà del Vallès; el
de Santa Maria de Corcó a L'Esquirol, el de Santa Cecília de Montserrat a Marganell; i el de Santa Maria de Ma:rtorelles de Dalt a Martor elles de Dalt. Però

10. Pau Vila: Sant Vicen ç de Montalt? «La Publicitat», Barcelona, 17 maig 1936.
11. Gener ali tat de Catalunya: Conselleria d'Economia: La. Divisió Territorial de Catalunya., p. 113-115. Barcelona 1937.
12. Pa u Vila: «Qüestions toponomàstiques. Hagi01zímia o toponímia». «La Publicilab>;
Barcelona, J4 març 1937.
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també ob ervem en la mateixa «Lli ta» l'operació contrària: s'afegeixen noms
de Sant a n1unicipis que no els portaven: Bas pas a a denominar- e Sant Esteve d'En Bas; Cladells a Sant Miquel de Cladells; Guardiola a Sant Salvador de
Guardiola; Salavin era a Sant P ere Sallavinera; Sobremunt a Sant Martí de
Sobremunt, i Vilatorta passa a denominar-se Sant Julià de Vilatorta. El fet de
convertir els noms indicats en hagiotopònims ens resulta inexplicable, tota
vegada que llevat pel mun icipi dc Guard .iola esmentat, no n'hi ha cap altre
que tingui idèntica denominació a la pròpia.

TOPONIMIA ARBITRARIA Y CAPRICHOSA

Fa poc temps que els indicadors d'arribada a Sant Llorenç dc Morunys per cada
una de les quatre carreteres que hi accedeixen, portaven una denominació diferent
per a la població; una sola era correcta. Cal depurar els topònims de la vialitat urbana i rural; és una feina urgent. (Fotogr. «Diario de Barcelona», 4 gener 1974.)

Altres vegades hmn veu amb certa curiositat i sorpresa el fe t de comprovar que m entres que la jurisdicció cjvil, per exemple, utilitza el nom de Sant
Joan de les Abadesses, l'arxiprestat del qual és capital la vila d'aquest n om és
anomenat per l'au toritat eclesiàstica «Arxiprestat d'Abad esses». Igualment fa
el de «Corcó», amb capi talitat a Santa Maria de Corcó (L'Esquirol), i amb el
dc «Sacalm », amb capitalitat a Sant Hilari Sacalm. En realitat, aques ta eliminació del Santoral, l'«Ordo» de l bisbal de Vic (tenim a Ja visla el de l'any
1958), la fa fins i tot amb la denmninadó de les parròquies: Sant Martí de
Sesgueioles és, simplement, Sesgueioles; Sant Pau cle Segúries és Segúries;
Santa Margarida de Montbui és Mon tbui, i Sant Quirze Safaja és, sünple ment,
Safaja.
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Subratlla, doncs, aquesta anoma1ia toponfn1ica entre la denominació eclesiàstica i la civil el fet que, per exemple, el terme municipal de Santa E ulàlia
de R iuprimer porti el nom de la Santa titular de la parròquia i aquesta, en
canvi, s'anon1eni simplement «Riuprimer». 13 O sigui que, com en aquest cas,
la eliminació dc l'advocació hagiogràfica es deu fer per a major concisió del
topònim, i p er aquest mateix motiu podria anomenar-se el municipi Riuprimer,
tota vegada que no existeix a Catalunya una denominació igual, i, a més, ja
havia portat aquest nom l'any 1937.
TOPÒNIMS DTIMINUTIUS

Als nostres municipis els diminutius són freqüent s i, algunes vegades es
troben dintre del mateix tern1e: així al de Barcelona hi ha la Barceloneta,
al de Pira hi ha clos barris a nome11ats Piroia i Pireta, etc. Alguns term es municipals tenen també llur diminutiu en el nom d'un altre t erme: els confrontants de Piera i Pierola, el d'Avinyó (Bages) i els dos Avinyonet (un a l'Alt Empordà i l'altre a l'Alt Penedès); els de La Granada (Alt Penedès) i La Granadella (Les Garrigues ); els dc Cabanes i de Cabanelles (ambdós a l'Alt Empordà);
els dc Terrassa (Vallès Occidental) i Terra ssola (Alt Penedès); els d'Olesa
(Baix Llobregat) i d'Oleseta (Garraf ); els de Girona (Gironès) i Gironella (Berguedà); els de Ripoll (Ripollès) i Ripollet (Vallès Occidental), etc.
D'altres vegades els diminutius són entre un n1unicipi i una localitat que
no ho és : Montblanc, Montblanquet; Vilanova, Vilanove ta; Llobera, Llob erola ; Sarroca, Sarroqueta; Figueres, Figueroles ; Terrades, Tcrradelles; Vilagrassa, Vilagrasseta; Almacelles, Almacelletes; etc. 14
La consideració del diminutiu, en aparèixer la «Llista» l'any 1933, ens féu
posar en dubte sobre la gra·fia que atribueix al municipi de Granyanella; pensàvem, i encara pensem, que si el mot procedeix del del municipi coHindant
Granyena, el topònim correcte del primer h a d'ésser Granyenella. Efectivament, el «Diccionari Català-Valencià-Balear», d'Akover i de Moll, al vol. VI,
p. 382, h o escriu així; p erò en canvi, a l volum 8 dc la «Gra n Enciclopèdia Catalana», p. 223, encara es descriu el poble com a Granyanella. Creiem que cal
r ectificar aquesta darrer a forma.
En general, el diminutiu del topònim no és massa b en vist per alguns h abitants del poble respectiu; ja hem citat el cas de Caldetes per Caldes d'Es trac.
Sembla que crea un sentiment d'inferiorita t i de subordinació però en general això només té un valor folklòric; així, La Pobleta de la Granadella
canvia el seu n om pel de «Bellaguarda», que no va arrelar, i segueix éssent
habitualment La Pobleta, com L'Hospitalet de Llobregat n1algrat ésser la segona ciutat de Catalunya segu eix essent L'Hospitalet . Així, en diminutiu.
MUNICIPIS DES APAREGUTS FfSICAMENT

La desaparició
amb la inundació
És b en actual, a
d'aquest nom no

física d'un t erme municipal, o d 'una seva gran part, ocorre
del t erritori per causa de la constru cció d'un embassament.
Catalunya, el cas del pantà dc La Baells: si el municipi
s 'hagués agregat a Cercs l'any 1944, ara hauria igualment

13. J airne Pladelasala, pbro.: Parroquias vicenses. Riuprimer. «Ausa»; Vic, 1954, núm. 9,
p. 390-496.

14. José M .a Puchades Benito: Cà/culo de la extensión superficial de la provincia cie
Lérida y sus términos municipales. Lleida; Separata de «<lerda»; 1944. 51 p.
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desaparegut per submersió de bona part del terme sota ]es a1gues del riu
Llobregat. En canvi, la creació d'aquest estany artificial perpetu arà e] nom
de La Baells, que ja es cita onze segles enrera en l'Acta de Consagració de la
Catedral d'Urgell.
Per Decret del 16 dc juliol de 1964, el Minister i de la Governació suprimeix
el municipi de Tragó de Noguera; el territori que queda després de la inundació que provocà eJ pantà de Santa Anna es reparteix entre Os de Balaguer i
!vars de Noguera. Més sort té Susqueda; si bé el petit nucli desaparegué fa
uns quinze anys sota les aigües del riu Ter p er l'embassament anomenat també de Susqueda, que recordarà sempre el sacrifici del que fou poblet pintoresc
al cor de Les Gu m eries, en canvi, el municipi es manté i té vitalitat gràcies
als seus· agregats : ara porta el nom de Susqueda-Sant Martí Sacalm.
Les esllavissades dc Puigcercós, del segle passat; l'amenaça actu al de destrucció per dcsprendiment dc roqu es a Ainet de Besan; les allaus, els terratrèmols, els incendis, les avingudes i altres flagells, han ocasionat a Catalunya
danys en moltes localitats. L'ímic mun icipi, p erò, que ha desaparegut per u na
d'aquestes cau ses ha estat, com h em dit, e] de Tragó de Noguera. Cal conservar, al menys, el seu topònim. T sempre, abans que un embassament cobreixi qualsevol racó o contrada, cal recollir-ne amb di1 igència els seus noms
de lloc ; no els deixem perdre pas ofegats tristament, víctim es d'una deixadesa
que pel bé de la n ostra cultura h em d'evitar.
LA GESTIÓ DEL CANVI DE NOM

D'acord amb e] Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Corporacions Locals, la facultat d'aprovar el canvi de nom d'un municipi corresponia al Consell dc Ministres; ara aquesta competència h a passat a la Generalitat de Catalunya. El camí per a designar els ajuntaments del nostre país
amb ll ur topònims correctes, s'ha fet molt més planer.
Efectiv~mcnt, durant molts anys poques gestions es podien realitzar en
aquest sentit. Un dels primers municipis que inicià la recuperació del seu
nom fou Vilafranca del P en edès, i ho féu en dues etapes, al com ençament de
la dècada presentY El pas preli m inar consistí en canviar Villafranca. per Vilafranca, i poc temps més tard, va aconseguir del Penedès en lloc de del Panadés.
En aquesta prin1era fase hi h an altres modificacions: Castelladral havia passat
a denominar-se Navm"s, encertadament; Castellar a Castellar del Vallès; Begudà a Sant Joan les Fonts; Vilanova d'Alpicat a Alpicat; Bellver, oficialment
passa a ésser Bellver cle Cerdanya; Sant Miquel de la Vall a Aransís; Eroles a
Fígols de la C011ca; Serradell a T oralla i S erradell; etc. E ls tres darrers m unicipis, per fusió amb altres, han desaparegut.
Un munidpi, p erò, modifica el seu nom escr it incorrectament, Llusd (nom
oficial) i obté l'aprovació legal de Llussà; ni una ni altra grafia són vàlides,
tota vegada que, per raon s etin1ològiques, cal escriure Lluçà. En canvi, semb len ésser acceptables les raons que han mogut l'ajuntament de Santa Perpètua de la. Moguda a canviar el seu nom pel de Santa Perpètua de la Mogoda,16
que és l'oficial des dc l'aprovació pel Consell de Ministres el 23 de juny de 1978.
15. El nom!Jre oficial d e Vilafranca del Penedès ell su cor recta grafía. «Penedès)). Suplcmento. Vilafranca; I mpr. Esteva; 1972. 64 p.
16. Grup pro Arqueologia i Història de Santa Perpètua de Mogoda: Estudi crític de la
paraula Moguda, com a terminació del nom del poble de Santa Perpètua. Mollet; Aster;
1973. 18 p.
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TOPONÍMIA DELS NOUS MUNICIPIS

En els darrers vint anys, i a imitació desafortunada d'altres pai"sos, l'Estat
espanyol ha seguit una política de reducció dràstica del nombre d 'ajuntaments .
Inconscientment i sense pensar que aquesta m esura podria contribuir enorm enlent a la despoblació del m edi rural i a la concentració en les grans urbs
de les àrees n1etropolitanes, ha afavorit amb disposicions legals i amb la concessió d'avantages a aquells municipis que d'una forma <<voluntària», voluntat
de la qual dubtem en la majoria dels casos, s'han resignat a desaparèixer del
m apa, integrats p er f-usió o per incorporació a altres municipis coHinda nts.
Ai xí, moltes localitats que abans tenien una vida pròpia i d'una certa pui. xança, ara han passat a ésser subu rbis que malden p er tornar a ésser indep endents; i, cmn sempre, d'un extren1 h em~ p assat sobtadament a l'altre :
T rem p, amb un t erme municipal que s'estenia solam ent sobre 0,76 kn1ts.2 i
comptant-hi Claret, agregat separat , totalitzava 8,33 kmts.2 , de. prés dc les
incorporacions «Volun tàries» en els anys 1970 i 1971 dels 1nunici pis de Fígols
d e la Con ca, Gurp de la Conca, Sa peira, Es pluga de S erra, Palau de Noguera,
Vilamitjana i Suterranya, i l'addició en 195 1 de 1,98 krnts. 2 presos a T alarn,
h a passat a engrandir-se dc la Noguera Pallaresa a la Noguera Ribagorçana
sobr e un total de 294,46 kmts. 2 , o sigui quasi quatre-centes vegades n1és de
superfície si considerem la dc l'antic municipi sense el seu agregat , i trentacinc vegades més considerant-lo! És, senzillament, un disbarat en l'ordenació
del territori de la comarca .
No són solament aquestes desproporcions les que contribuiran a aprofundi r els desequ ilib ris dintre d'una mateixa comarca: és tan1bé la n1anca dc
criteris geogràfics que ba presidit l'agrupament imposat d'aquest mtmicipis.
Per exemple, Altron i Llessui s'han incorporat a Sort, quan en realitat h avien
d'unir-sc a Rialb dc Noguera, capitalitat dc la Vall cl'Àssua, de la qual formen
p art els dos primers municipis; no val a dir que a quests estan lligats a Sort
p er carretera, tota vegada que n'hi ha un branc que també va a Rialb, que
'és. més a prop, p erò aquest branc és un catní municipal que h a estat oblidat
de sempre per les Obres Públiques provincial s i estatal s, en b enefici de la
ruta principal que condueix a Sor t.
Així, doncs, cre iem que s'imposa una r evisió dc totes aquest es alteracions
del mapa municipal de Catalunya, con1 a labor prèvia i fonamental per a endegar sota tots aspectes el nostre país ,amb una àmplia participació de professionals de la cultura i de Ja tècnica i, sobre tot, sen se oblidar els geògrafs
i els comarcalistes, bons coneixedors de les localitats dc casa nostra i de llurs
problemes.
Ara, però, h em de de ixar aquestes consideracions i estudiar, encara que
s igui breument, Jcs conseqüències lamentables que aques tes supressions de
municipis per agrupar-los en altres de nous, ha ocasiona t sobre Ja avui di ssortada toponímia de molts dels nostres ajuntan1ents. Diguem , d'a ntuvi, que els
malencerts afecten ún icamen t a com arques situades, en tot o en part, dintre
l'àrea dc les províncies dc Lleida i de Girona.

ABSORCIONS SENSE CANVT DE NOM

El cas més senzill, que no crea cap problema toponímic, és el de la fu sió
o incorporació d'un m unicipi, que perd totaln1ent el seu nom, a un altre que
el conserva amb la seva integritat. Així, Vilatenim desapareix en el nom (mic
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de Figueres; Vilallob ent es fon dins de Puigcerdà; Sant Daniel, Santa Eugè11Ía de Ter, Palau-Sacosta, Sal t i Sarrià de T er s'integr en i llurs noms s'esvaeixen com a barris de Girona; Tamarit de Mar, abans, i ara La Canonja són engolits p er Tarragona; Durro es p erd a Barruera; Anya i Tudela de Segre a
Artesa de Segre; Músser i Arànser a Lles; Llesp, Malpàs i Viu de Llevata
a Pont de Suert; Llanera a Torà de Riubregós ; Claravalls, La Figuerosa i El
Talladell a Tdrrega; Montanissell i Gavp.rra a Coll de Nargó ; Surp a Rialb de
Noguera; Enviny, Llessui i Altron a Sort; Mont-rós i La Pobleta de B ellveí a
La Torre de Cabdella ; Rocallaura a Vallbona de les Monges; Víllec i Estana
a Montellà-Martinet; El Tossal a Pon ts; Donzell d'Urgell a Agramun t ; Castellciutat a La Seu d'Urgell; E stac a Soriguera; La Prenyanosa a Cervera; Benés
a Sarroéa de B ellera; Riu del Pendís, Eller i Talltendre a B ellve r de Cerdanya ;
Cladells a Santa Coloma de Farners; Bassegoda a Albanyà; Batet de la Serra
a Olot; B eget i Freixenet de Camprodon a Cam prodon; Casavells a Corçà;
Castell d'Empordà a La Bisbal d'Empordà; Dosquers a Maià de Montcal; els
set que ja h em indicat: Fígols de la Conca, Gurp de la Conca, S apeira, Espluga
de Serra, Palau de Noguera, Vilamitjana 1 S uterranya, a Tremp; Medinyà a
Sant Julià de Ramis; Montbrió de la Marca a Sarral; Oix a Montagut de Fluvià; La Parròquia de Ripoll a Ripoll; Sant Andreu del T erri a Cornellà del
Terri; Sant Salvador de Bianya a La Vall de Bianya; La Valldan a B erga;
Les Llosses a Viladonja; Vilanova de la Muga a Peralada ; Siu.ran.a de Prades
a Cornudella; etc.
Hi h a, però, alguns d'aquests municipis que llur nom podrà continuar vivint: són a quells que han passat a la cat egoria d'Entitats Locals Menors en
la qual, dintre de llur lligan1 amb el municipi absorbent, tenen una certa independència p er a de tenninades competències administratives i tècniques,
per a les que conserven 11ur designació toponímica i llur personalitat. Per
exemple, Durro, que ara s'anomena Durro-Saraís ; Víllec i E s tana; Riu del
Pen dís; etc.

ELS NOMS COMPOSTOS

Una altra forma de r esoldre la denmninació d'un nou municipi r esultant
de la fusió o incorporació d'altres a un d'ells, és que el nou topòniJn sigui
const ituït p er la denominació successiva dels dos tennes, cas més freqüent,
que s'han unit en un de soL Així tenhn que la fusió de Pruit i de Rupit dóna
Rupit-Pruit; la de Josa de Cadí i de Tuixén s'anom ena Josa-Tuixén; la de Camarasa i de Fontllonga, Camarasa-Fontllonga; la de Les Avellanes i de Santa
Linya, Les Avellanes-Santa Linya; la de La V ansa i de Fórnols, La Vansa-Fórnols; la d'Aristot i de Toloriu , Aristot-Toloriu; la de Fígols d'Organyà i d'Alinya, Fígols i Alinyà; la d'Alàs i de Cerc, Alàs-Cerc; etc. Hi ha, encara, la
possibilitat d'ésser 1nés de dos els termes 1nunicipals que es fus·i onen: aquest
és el cas de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, pels quals l'ajuntam ent r esultant es denomina Cruïlles, Monells i Sant Sadurní. No s 'ha perdut
cap dels topònin1s prÏ111itius, però amb aquest m ètode els nom d'alguns municipis esdevindrien excessivament llargs; n 'hi ha prou en comprovar que, d'aquesta forn1a, el 1nonos.íHab Tremp passaria a t enir trenta-sis siHabes..
La gèn esi d'alguna d'aquestes fusions ha estat, certan1ent, labor iosa. Els
municipis de Castellbò i de La V all de Castellbò foren fusionats en un de sol
per acord de Ja Diputació de Lleida el 4 de 1naig de 1912; el municipi en
principi es denominava Castellbò, pero en ets darrers Nomenclàtors figurava
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amb el nom dc Vila i Vall de Castellbò. Per Decret del 23 d'abril de 1970,
aquest municipi es fusiona amb el d'Aravell, i passa a denominar-se MontferrerCastellbò; en lloc d'utilizar el nom d'Aravell, prefereix el dc Montferrer, poble
aturonat a tocar dc la carretera que va a la Seu i a Andorra, que és l'entitat
de major població del terme. Més tard, el 28 de març dc 1972 un altre Decret
incorpora a Mo11tferrer-Castellbò els dos municipi s de Guils del Cantó i de
Pallerols del Cantó, vells topònims que, junt amb el d'Aravell, h an desaparegut de la denominació del municipi. Creien1 encertada aquesta solució que
permet de recordar amb el nom de Castellbò un vescon1la t que tingué gran
importància històrica en les valls altes del Segre i de la Noguera Pallaresa.
Encara cal destacar una altra irregularitat que 'ha produït amb les fusions i agregacions incontrolades dels municipis. La incorporació de Beget,
que és de La Garrotxa, a Camprodon, que és del Ripollès, fa variar sense cap
lògica el s límits d'ambdues comarques. N'hi han altres casos.

NOMS DE COi\lARC

A

JQMS DE MU TCTPT

Amb re. ullats totalment dc astrosos, com era de preveure, s'h an batejat
darreram ent alguns dels nous municipis amb noms de comarca: per exemple, ara existeix l'ajuntament de Pallars Jussà, format p er la fusió de Claverol,
Aramunt, Tlorloneda de la Conca i Toralla-Serraclell, i tamhé existeix el de
Baix Pallars, per la fusió dc Gerri de la Sal, Montcortès de Pallars, Peranwa i
Baén. El Dicciona1'Í Fabra d iu b en clar que «ju ssà» vol dir inferior, és a dir,
resulta sinònim de «baix» (S. Pey: Diccionari de sinònims i antònims). Amb
ignorància absoluta d'aquesta equivalència, es dupliquen uns municipis denominant-los amb el mateix significat. Però, i aixó encara és més greu , l'autor o
autors d'aquest desgavell toponín1ic no saben en absolut que aquests quatre
mun icipi s que els force n a constHuir-se en ajuntament amb el nom dc Baix
Pallars, pertanyen geogràficament a l'Alt Pallars, o sigui al Pallars Sobirà. Tant
s·enzill com ha uria estat d'anomenar al primer El Pont de Claverol i al segon
conservar-li el vell topònim pre-romà de Gerri de la Sal!
També la formosa Vall d'Aran ha rebut les conseqüències toponímiques
de la mania persecutòria con tra e ls petits ajuntaments. Amb el nom dc ViellaMig Aran s'h an fusionat amb la capital de la comarca els municipis de Gausac,
Escunyau, Arròs i Vila, B etlan i Vilac; però en aque t cas, aquests cinc municipis subsis teixen com Entitats Locals Menors i, al contrari, encara no solament es conserven sinó que es guanyen topònims, tota vegada que Arròs i Vila,
Gausac i Vilac mantenen llur n0111, però Escunyau passa a ésser EscunyauCasarill, i B etlan passa a ésser Aubert, Betlan, Mont i Montcorbau.
La part sud de la Vall d'Aran, com a r esultat dc la fusió dels municipis
d'Arties, Salardú, Cessa, T1'edòs i Bagergue, pren el nom d'Alt Aran; d'aquests
municipis, passen a ésser Ent itats Locals Menors els d'Arties amb el nom d'Arties-Garós, Cessa, Tredòs i Bage rgue. Les propietats comunals de boscos i dc
pasturatges han assegurat, com veiem, la permanència en l'adn1inistració local d'una colla d'ex-municipis aranesos.
Creiem que per aquest municipi Alt Aran hauria estat millor dir-ne Salardú
L Alt Aran, en forma semblant a con1 s'ha denominat e] nou ajuntament d'lsona
i Conca de Dellà. Per a con stituir-lo, segons decret del 12 de setembre de 1970
foren fus ionats amb I sona els municipis de B enavent de la Conca, Conques,
Figuerola d'Orcau, Orcau i Sant Romà d'Abella, o sigui tot el sector NE de la
Conca de Tremp.
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Altres muntc1p1s s'han creat amb una denominació de basc hidrogràfica:
R ibera d'Ondara, Ribera de l'Urgellet, Plans del Sió, Valls de la Valira i Sant
Martí del Riu Corb. El primer resulta dc la ·rusió de Sant Pere dels A rqu ells
i Sant Antoli i Vilanova, a la capçalera del riu d'Ondara o dc Cerver a. L'ajuntament de Ribera d e l'Urgellet procedeix de la fusió dels dc El Pla de Sant
Tirs, Arfa, La Parròqu ia d'Hortó i Tost; hauria es tat m illor d'anomenar-lo
El Pla d e Sant Tirs, tota vegada que el term e Ribe;·a de l'Urgellet té un sentit
geogràfic més ampl i. La fusió dels municipis de Les Pallargues i de L'Aranyó
dóna origen al de Els Plans del Sió, que també pateix d'ind eterminació topogr àfica, tota vegada que els plans de lc riberes del Sió s'estenen també molt
m és ver s Agramunt, a ponent de La Segarra i ja d ins L'Urgell. La denominació
del mu.nicipi Les Valls de la Valira correspon al que ha resultat de la fus.ió
dels d'Anserall, Arcavell, Ars, B escaran i Civís; però no respon a una rigorosa
realitat geogràfLca, tota vegada que ni una sola gota d'aigua que caigui al t erme
de B escaran pot anar a la vall de la Valira, i aquest últiln municipi gair ebé
resta separa t dels primers p er la interposició del terme d'Estamariu, al qual ,
en tot ca , hauria d 'h aver -sc agregat, entre altres raons p er la proximitat d'un
nucli a l 'altre i la seva unió directa per carretera.
El municipi de Sa111 Martí de Riu Corb, cr eat per Decret d'll febrer dc
197 1, és una altra mostra dc la lleugeresa amb la qual s'h an tractat aquests
problemc . Resulta de la fusió dels ajuntam ents de Sant Martí d e Maldà i de
Rocafort de Vallbona, i podia haver continuat amb el nom dc Sant Martí de
Maldà., dc m és pes demogràfi c . No ob tant i això, es menysprcucn els dos topònim s antics i populars dels municipi s, per a imposar-ne un a ltre: Sant
Martí de Riucorb, que no es pot p osar al n1a pa perquè n o hi ba cap localita t
que porti aquest nom Y
També cal considerar altres municipis que han estat batejats amb el nom
d'una vall o d'unes vall : La Vall de Cardós, La Vall d'En Bas i Les Valls d'Aguilar. E l primer d'aquests tres ajuntaments ha r esultat de la fusió, en 1970,
dels municipis de Ribera de Cardós i d'Estaon; no en s sembla correcta Ja clenominacid p erquè a la vall dc la Noguera de Cardós hi ha també els municipis
d'Esterri de Cardós i dc Lladorre. A La Garrotxa s 'ha creat en 1968 el n1unicipi
de La V all d'En Bas, per fusió del ajuntaments de Sant Privat d'En Bas, Sm1t
Esteve d'Ell Bas, Joanetes i La Pinya, amb capitalitat en el primer, amb el
nom del qual creiem qu e hauria dc designar-sc el nou terme municipal. E l
municipi de Les Valls d'Aguilar és r es ultant de la fusió dels de Taús, La Guàrdia d'Ares, Castellàs i Noves de S egre ; Taús i Castellàs sembla que no formaren mai p ar t del territori d'aquestes valls, i t ambé per a major identificació del
lloc, seria n1olt millor designar aquest n1un icipi amb el nom de Noves de
S egre, b en conegut tan mateix.
L A HERÀLD[CA I LA TOPONfMTi\ DELS t\ .WN ICTPIS

El s excessos que s'han comès en la grafia dels noms dels nos tres m unicipis,
són del n1ateix nivell d 'ignorància, o aquesta per a molts encara és major,
17. Una prova de les con fusions que ocasionen l'ü s de lopònims com aqu est, l'ex posem a continuació. El «Bu tll e tí Oficial d c la Província dc Lle ida}>, del 28 de juny de 1973
porta un an unci dc l'Ajunta ment de Sant Martí de Riucorb que d iu: «Aprobado por el
Ayuntamienlo el P resupucsto Extraordinario formado pnra a tender el pago dc las obra s
del alcanlaril lado y urbanización de las ca lles de es ta loca lidad , el mismo es ta de mani fies to a l públko ... » A quina localitat es refereix? A S ant Martí de Maldà ? ¿a Rocafort de
Vallbona? Perquè és ben cert que no es pol localitzar cap nucli que tingui carrers i clavegueres i que s'anomeni Sant Martí de Riucorb.
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en l'heràldica de llurs escuts, que a vegades manquen absolutament d 'una justificació històrica i etimològica. Nmnés volem posar-ne un exemple, i ja n'hi
h aurà prou: l'ajuntament de Solivella té el seu blasó migpartit, amb el sol
a la dreta i la lluna en fase n1invant. o vella a l'esquera, sol i vella, 18 quan en
realitat el nom del poble r es ulta de la grafia aglutinada de s'olivella, del llatí
«ipsa olivella». 1 9 I així n1olts altres més que ara no és moment d'esmentar,
tota vegada que aquesta afició a expressar amb imatges els noms dels nlunicipis en Jlurs escuts parlants, no és pas d'ara; la m à del de Manlleu ja «ornava» el blasó n1unicipal l'any 1552.:w

TOPÒNIMS MUNICIPALS D' INVENCIÓ ABSURDA

El sentit comú ofereix moltes solucions en els casos d'h aver d'escollir un
nom per a varis municipis que es fusionen. Si, per no ferir susceptibilitats ni
mostrar preferències es vol actuar equitativament, cal determinar un nucli
que sigui b en situat i que tingui importància de1nogràfica superior, a ser possible, a tots els demés poblats del nou n1unicipi; aquest n ucli li dóna non1 i
n'és la capitalitat. Així ha ocorregut a1nb la fusió de Sant Salvador de Toló,
Sant Serni i Aransis, que constitueixen ara l'a juntament de Gavet de la Conca,
i també ha passat amb Ja fusió de .Jou, Escaló i Unarre, que ara formen el de
La Guingueta.
Això que sembla i és tan senzill, n o s'ha pas, maularadan1ent, resolt sempre d 'aquesta manera. En el cens de 1910 en cara figuren els pobles de Terrassola j de Lavit, ambdós de l'Alt Pen edès. En el cen s del 1920 ja hi consten fusionats amb la híbrida alteració Torrelavit. ¿A qui se li va ocórrer aquesta excentricitat toponímica? Sortosament, la «novetat» no va tenir imitadors.
Mig segle després, però, es tornen a fer innovacions semblants, potser encara n1és esgarrifoses. Efectivan1ent, poc abans de l'any 1960 el Consell de
Ministres havia autoritzat la creació a la província de Guadalajara del nou
m unicipi de Riotoví del Valle, format p er la fusió dc RJOsalido, TOrre de
Valdealmendra y Vlllacorza; així, per la unió de les pr imer es síHabes d'aquests
bonics topònims dels tres n11.micipis castellans, sor gia una monstruositat toponímica que, afortunadament, avui ja no perdura, car com totes les accions
que van contra la naturalesa de les coses, el nom de Riotoví del Valle desaparegué per Decret del 9 de setembre de 1969, en incorporar-se aquest municipi
al de Sigüenza.
A Catalunya aquest «invent» també l'han fe t altres «descobridors», b en
recentment. El 9 de 1narç de 1972 s'aprovà la fusió voluntària dels municipis
de Torrefeta i de Florejacs, a1nbdós de La Segarra, per a constituir-ne un de
sol que s'anomenarà Torreflo. Aquest bateig toponímic cal interpretar-lo com
un acte de summa ignorància, o, el que és pitjor, com un m enyspr eu p er la
nostra llengua i p er les velles i. arqueològiques localitats segarr enques. Si
aquesfa fusió ha de mantenir-se, que ho dubtem , cal exigir immediatament Ja
denominació de Torrefeta i Florejacs pel nou municipi.
Sen1bla que aquest nivell d'ineptitud toponín1ica no podria ésser superat,
pcro encara hi ha més. Efectivament, per Decret del 26 de desen1bre de 1975
18. Geografia G eneral de CaLalun. ya, dirigida p er Francesc Carreras Candi. Província
de Tarragona, per Emili Morera Llauradó, p. 586.
19. Alcover-Moll: Diccionari Catal à-Valencià-Balear, t. 9, p. 1080.
20. Esteve Gaja Molist: Història de Manlleu, p. 3] .
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s'aprovava la fusió voluntària dels muruc1p1s dc Vulpellac, Fonteta i Peratallada, en 1.m de sol que portarà el no:m de Forallac. El geni de l'autor d'aquest
nmn, va procedir amb equitat: posà els pobles per ordre alfabètic rigorós,
FOnteta, PeRAtallada i VulpeLLAC, i amb les dues lletres inicials del primer,
la segons siHaba del segon i la tercera síHaba del tercer, el nom va quedar
«perfecte»: FORALLAC !
La toponímia dels nostres ajuntmnents no consisteix en un passate1nps jeroglífic ni e n un joc dels disbarats. És lamentable que noms tan poc adients
a la nostra llengua, fi gurin com a propis de municipis de Catalunya; cal esp erar una ràpida depu rac ió.

TOPONÍMIA
DESFETA
A Mallorca es va desfent, amb una impunitat absoluta,
la toponímia tradicional. I si encara es desfés en nom
d'un cert bon gust ... Vull dir que, potser, és explicable
que els urbanitzadors de Cala Mosques trobin aquest nom
poc comercial -de cara, sobretot, als possibles compradors
forasters, sempre tan refinats- i el substitueixin pel dc
Cala Blava. (Fa temps, un dels primers urbanitzadors de·
la costa .mallorquina, don Josep Costa, més conegut pel
seu nom artístic de Picarol, amb el qual signava les cari
catures i els acudits que publicava a la premsa d'abans
de la guerra, ja va anomenar el conjunt de Cala Gran 'Ï
el Caló de ses Dones, amb l'afegitó de Cala Llonga, conegut també en el seu tot, si no vaig errat, per Ses Puntetes, a la costa¡ santanyinera, pel nom més poètic de Cala
d'Or.) Però que e,s prefereixin noms com els de P laya
T ro picana, Cala Romàntica o P orto Cristo Novo als de
S'Estany d 'en Mas, Cala Virgili, Cala Antena, Cala Domingos o Es Domingos. etc., em sembla abusiu. Ara. mateix m'he trobat que el lloc on sempre, des de petit. passava els estius, un llo c que es diu - encara- nomcuav:1
amb l'antiquíssim nom de Tacàritx, i li han clavat el
ridícul de Bonaire. Però això encara té una pas~Sada. La
cosa s'agreuja quan veig que el port que ban fet, enllà
devora tancant una platja que anomenà vern , de Ses Pedretes s'anomena ara el Puel'to del Coco_d~qo: Vaig in:
quirir-ne .els motius. Resulta que a la facll ' Imaginacio
dels madrilenys que compren solars per aquella contrada
la punta que tanca aquest port, anomenada Punta Negra
o Punta del Mal Pas, els recorda. per la forma del rocam,
la testa d'un cocodril. Visquem i vegem, que deia la me~a
àvia. I aquests atemptats contra la dignitat de tot un
poble no ténen, pel que es vell, sanció prevista.
.
J . VIDAL ALCOVER

No és solament a Catalunya on les urbanitzacions atempten
sovint contra. la. t oponímia local. AL «Mundo Dia rio» (Barcelona) del .17 d 'agost d e
1975 es publicà aquesta nota en la qu a l el
seu au tor exposa en
termes ben express ius els d esastres que
es fan a l patrimoni
dels noms de lloc dc
les illes Balears. També passa igualm ent a l
País Val encià.
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18 julio 1978
<1. 0 Que Ja subasta se s uspendera antes
de la adjudicación si sc hace par,o d c los
J cscubiertos.
5.'' Que el rematante dcbeni entre,.:ar
en el acto de la' adjudicación de los bie·
ncs, o dentro de los cinco días siguientcs ,
Ja diferencia entre el dcpósito constituido
y el prccio de la adjudicación.
6.•· Que en el caso de no ser enajenados
los bicncs en primera o segunda licitación.
se celebrara almoneda durante los tres
dlas habíles s iguientcs al de ulti mación de
Ja subasta:
7.0 Los posibles acreedores hipotecaries
o pignoratícios se tendran por notiftcados
con plena virtualidad legal por la publi·
cación d el presente edicto.
San Feliu dc Llobregat. 26 cte junio de
1973. - Enriquc Ychasmendi Muñoz.
C-281 3

OBJlAS PUBL ICAS
Y URBAN ISMO
COMISARIA DE AGUAS
DEL PIRINEO ORIENTAL
A.."lUNClOS DE lNFORlltACION PUBLICA

(Expte. n. 0 38067)
Don Sebastian Coll Aulet ha solicitudo au torización para in stalar maquinaria elevatoria de 2 CV. de potencia
en un pozo de 15 metros de profundiòad, en finca d.~ su propiedad sita en
el paraje denominado cSòt d'en Casals»,
en térinino municipal de San Cipriano
de Vallalta, provincia de ·Barcelona, en
zona de polida del cauce de una riera
·in20mi%afa. con obieto . de aprovecnar
el cau a de 1.500 1./ día, aproximadamente, y destinarlo a regadlo de un
peq ueño huertQ.
Lo que se hace público para que
quienes tengan que formular alguna
reclamación u observación la dirijan,
por escrito y por duplicado, a la Comisaría de Aguas del Pirineo Oriental, Vfa Layetana, 33, 7.0 , 2."', BarceJona-3, bien directamente o por cualquiera de las formas que determina . el
artículo 66 de la ·Ley de Procedimiento Administrativo, en el plazo de treint,a
días naturales, contados a partir de la
publicación del presente anuncio en el
BoLETL"' ÜFIClAt.. de la provincia,. pudiendo en dicho plazo, en los días liabiles y horas de oficina, examinar la
documentación pres1mtada.
Barcelona, 3 de julio de .1978. El Comisario Jefe de Aguas, Francisco
C-2911
Vilaró.

B. O. de la P.- Núm. 170
diendo en dicho plazo, en' los <;Has Mbiles y horas de oficina, examinar la
documentación presentada.
Barcelona, 3 de julio dt 1978. El Cotnisario Jefe de Aguas, Francisco
C-2949
Vilaró.
(Expte. n. 0 39736)
Don Salvador Alsina Gironês ha solicitado la legalización de un aprovechamiento de agua, consistente en .un pozo
de .28'45 m. de profundidad, provisto
de maquinaria elevatoria de 1'5 CVJ.,
existente en finca de su propiedad, en
el paraje conocido por «Mas Joan,
Mas Tarrés y Xacorleta•, en término
municipal de Arenys de Munt, provincia
dc Barcelona, en zona de policía de J;IU¡,
ter rente in~h'trd~, . aprovechand_o un
c.audal de 1 ,
1 dta, con destmo a
regadío de 8.217 m" y usos dom.icos,
excepto bebida, de una vivienda, no
produciéndose vertido de aguas residuales, directa o indirectamente, a ningún
ca).lce pública, según manifestación expresa del peticionarió.
Lo que se hace público para que
quienes tenga:n que formular alguna
reclarnación u observación la dirijan,
por escrito y por dupllcado, a la co·misaría de Aguas del Pirineo Oriental, Vícr Layetana, 33 7. 0 , 2."', Barcelona-3, bien directamente o por cualquiera de las formas que determina el
artículo 66 de la Ley de- Procedinüento Administrativo, en el plazo de treinta
. dfas naturales, contados a partir de la
publicación del presente anuncio en el
BoLETlN O FICIAL de la pro.vincia, pu.
diendo . en dicho plazo, en los días
habiles y hmas de oficina, examinar· la
documentación presentada.
Barcelona, 3 de julio de 197.8. El Comisario Jefe de Aguas, Fraocisco
Vilaró.
C-2951
(Expte. n. 0 38830)
Doñd M."' Mercedes Costa Gubianas
y don Ramón Costa Costa han solicitada la concesión de un aprovecbamiento de aguas procedentes de
~ que brota ¡unto ·a la margen
¡zquterda de. un barranco in~mina~,
de 0'14 litrosj segundo, destma
a us\.,
domésticos (excluyendo la bebida), Y
regadío de un pequeño jardín.
El aprovechaò:liento consiste. en la
construcción de una arqueta de l por 1
metro de sección y 2'30 metros de
altura, que se situaran junto a un abre-

.a

o

L'administració pública ignora la toponímia del país. Ací veiem, al «Bolelín Oficial
de la Provincia de Barcelona», del 18 de juliol de 1978, tres anuncis de la «Comisaría
dc Aguas del Pirineo Oriental », corresponents a soHicituds de concessió d'aigües,
]a primera de les quals afecta una «riera innominada» del terme de Sant Cebrià
de Vallalta, la segona a un <<torren t e i11nominado» del terme d'Arenys de Munt,
i la tercera a un «barranco innominada» que no especifica a quin terme es troba ni
tampoc el nom de la font que es vol aprofitar. Rieres, torrents, barrancs i fonts,
segon s aquesta informació, no han tingut, paradoxalment, mai ni una gota d'ajgua
destinada a batejar-los com a una gràcia de caritat!
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Capítol 11

Toponímia dels planejaments~ . urbanístics
IDEES GENERALS

La fesomia geogràfica de les comarques litorals i prelitorals de Catalunya
està experimentant, des de fa poc n1és de vint-i-cinc anys, una profunda transforn1ació. Molts nuclis de població s'han expansionat extraordinàriainent; en
alguns sectors el creixen1ent de les àrees urbanes destinades a residència perInanent ha estat superat, proporcionalment, pel dels espais que ha absorbit
la indústria. El binomi treball-habitatge ha exigit extensions super(icials notables, que han estat manllevades als àmbits rurals. Així han pogut esdevenir
ciutats populoses el que fa poc te1nps encara eren viles h abitables, on l'hmne
no es sentia sol i desplaçat.
Però un altre fenomen ha vingut a sumar-se a aquesta obra d'alteració del
territori. Per fugir d'aquesta solitud ciutadana, sentir-se agennanat altra vegada amb el veïnat, dedicar un temps indispensable al descans i a l'esplai, i
tornar a la naturalesa, aquest hon1e d'avui necessita disposar d'una segona
residència pels fins de setn1ana i pels períodes de vacances, n1és afavorits ara
per la ldgi$lació social. Per a satisfer aquest desig s'han creat, a 1nilers, les
urbanitzacions d'habitatge te1nporal, que, lògicament, s'han desenvolupat també a costa de l'àmbit rural, en el qual sovint no han sapigut integrar-se.
Legals o iHegals, aquestes actuacions urbanístiques són un fet que existeix
física1nent en el territori i, si per a atorgar-les-hi plena legalitat han de complir unes condicions i cal dotar-les a més d'uns serveis mínin1s ben dctenninats, cal ta1nbé dotar-les d'un nom correcte i adequat que les ident.ifi.qtú i les
distingeixi; es tracta, doncs, de detern1inar el nom dc lloc, el topònim que
els correspon. No és ara el n1on1ent de considerar si tècnicament les promo·
cions u rbanístiques h an estat ben executades; pero si, en canvi, podem dir
d'antuvi, que en llurs bateigs s'han escollit en molts casos noms de pila tan
impropis, desencertats i extravagants, que és impossible anotar-los i inscriurelos en cap mena de R egistre.
Aquelles ratlles són escrites per posar en evidència el dany que poden causar al patrimoni cultural de la nostra toponÍlnia, l'acceptació i la continuïtat
d'aquestes denominacions que acabarien tergiversant la nostra literatura, contaminant amb barbarismes el nostre idioma i crearien problemes de desorientació i confusió si les n1arquéssim. sobre els nostres plànols i mapes.
I també ens atrevin1 a proposar solucions que ens semblen adequades i
possibles, ara més que mai, quan a la nostra llengua se li han reconegut els
drets que li pertoquen, i quan a Catalunya tothom s'es.m ena cada dia 1nés en
mantenir la puresa i la dignitat del llenguatge.
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Per ta l d'arrivar a conèixer el problema ens ha calgut d 'efectuar una anàlisi dc poc més de dos mil topònim s aplicats a actuacio ns urbanís tiques en
els darrers quinze anys, a Ca talunya. Aquest número, p er ell sol ja dóna idea
de la intensitat i del dinamism e amb el qual s'ha fet aquest desenvolupament
en el nostre territori; hom en pot deduir que aquestes presses han estat
cau sa d'in1prcvisions i de falta d'equipaments i de serveis ,defectes que cal
rectificar amb les revisions que convinguin.
Hem obtingut el material dc treba ll del nostre arxiu particular sobre aquest
tema, que recull en fitxes adequades tots els planejaments urbanís lics, la
tramitació dels quals ha aparegut anunciada al «Boletín Oficial» de cada una
de les qu a tre províncies catalanes, an1b les dades referents a llur aprovació
inicial i definitiva i la data d'inserció de les comunicacions respectives en els
referits «Boletín». Hem anotat també minuciosament, d'aquests periòdics oficials, altres an uncis que es refereixen a les urbanitzacions i constitueixen una
informació indirecta, però molt valuosa, tota vegada que dóna compte d'actuacions que a penes són conegudes pels Ajuntaments i per les Comissions
d 'Urbanisme, que no tenen jurisdicció sobre altres organismes oficials dc l'Administració Pública. Tenim a m és cap a uns vint mil retalls de premsa diària
referents a urbanitzacions, que hem recollit p acientment, i posseïm una collecció molt completa de prospectes o papers solls, alguns molt virolats, que
han clipos itat a la nostra bústia i a les d'alguns parents i mnics, e ls serveis de
propaganda, a vegades molt eficaços i convincents, de la n1ajoria d'urbanitzacions. An1b tot aquest n1atcrial esten1 confeccionant el «Diccionari Geogràfic
del Planejament Territorial a Catalunya», del qual aquestes pàgines e n poden
constituir una petita part i una m ostra del mètode dc treball.
Passem doncs, totseguit, a veure els resultats d'aquesta investigació toponímica .

. APTlTUDS NATURALS DEL LLOl:

Con1ence1n a considerar la provinença dels topònüns que serveixen p er a
batejar les urbanitzacions a Catalunya, tenint inicialment en compte la idea
primària que s'ocorr e a tot promotor: té al seu domini un espai del qual ha
de fer-ne la lloança de les condicions naturals, i ha d 'admetre d'an luvi que
ofereixen unes aptituds privilegiadament encertades i escaients per a dur a
bon t erm e una actuació capaç de transformar h a rmòn.icament un medi rural
en un altre d'urbà, que tant pot ésser un eixample dc població, com una ciutatjardí dc segona residència, con1 un a àrea industrial o qualsevol altre tipus de
zonificació urbanística que li si gui admesa i adequada.
Veien1 de seguida com sorgeix una interdependència entre les possibi litats
i recursos dc l'àmbit sotmès al planejament, i les expressions i la forma que
p er evidenciar aquestes possibilitats i enaltir aque ts r ecursos hauran d'ésser
emprades per l'urbanista.
D'entrada, ja es veu que si és cert que «el nom fa la cosa», en la gestió
tècnica i con1ercial de l'urbanisme, el nom resulta d'una importància fonamental. Un industrial que n ecessiti realitzar un gran consum d'aigua per la
seva empresa, anirà a instaHar-se al Polígon Industrial de l'Aigua (Santa Bàrbara, Tortosa i Amposta ), solan1cnt per l'atracció de l nom. Pe rò encara hi
anirà més convençut si llegeix («La Vanguàrdia », Barcelona, 22 d'octubre
1974) que «La elccción de zona ha sido motivada por su extraordinaria abu ndancia de agua. De a hi que e Ie haya bau tizado con el nombre de Polígono
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del Agua». En altre aspecte, tan1bé són atraients, en n1atèria residencial, des
del punt de vista hidrològic, els norns d'Aiguadolç (Sitges), La B onaigua (Sant
Just Desvern) i Aigües Bones (Caldes de 1\tl.alavella) sobre tot aquest darrer,
per les aigües tenno-minerals.
1 així, les exceHències n1és destacades de l'indret ja es manifesten en la
seva denon1inació urbanística: Bona Terra, Zona Residencial (Albinyana), Bon
lloc i Lloc-sà, urbanitzacions a El Vendrell i a Lluçà, respectivament, etc.
A continuació descriuren1, un per un, tots els grups d'urbanitzacions que
han adoptat con1 a topòniin un dels clements de la naturalesa que constitueix
el seu principal aHicient.

EL MAR

El n1ar és el motiu bàsic de l'estiueig per a n1olla gent que hi viu propera,
però tan1bé de molta de terra endins : 110 posaríen1 en evidència si disposés·sim, per exemple, d'estadístiques relatives al non1bre de lleidatans que tenen
o lloguen apartaments a la Costa Daurada i dels osonencs que els tenen o
els lloguen a la Costa Brava. Quasi ningú no deixa de concórrer una tenlporada 1nés o menys llarga a les nostres platges, i alguns hi van tot l'any.
Aquesta força d'atracció és totalment confonne i proporcionada an1b el
gran nombre d'urbanitzacions que, situades arran del n1ar o en les seves proximitats, porten aquesta paraula incorporada en t.u1a forma o altra a llurs denominacions. Són les següents:
Arenals del Mar (Pals), Art-Mar (Torreden1barra), Berà-m,ar (Roda de Berà),
Blanes Vistamar (Blanes), Bellamar (Castelldefels, Segur de Calafell), Belmar
(Vila-seca de Solcina), Brisamar (El Vendrell), Brises del A1ar (Altafulla), CalMar (Calella i Pineda), Daltmar (Canyelles), Caramar (El Masnou), Casa del Mar
(Vilanova i La Geltrú, Sitges i Sant Pere de Ribes), Clarà-mar (Torreden1barra),
Cova-mar i Dunamar (Vila-seca de Solcina), Florimar (Tarragona), Granviamar (Castelldefels), Llum i Mar (Altafulla), Mar Cambrils (Cambrils), Maricel
(El Masnou), Mar i Muntanya (Alella), Mari-i-sol (Castelldefels i Roda de Berà),
Martossa (Tossa), Mar Xica (Vilassar de Mar), Miramar Residencial (Calafell),Munt-i-Mar (Argentona), Montmw' (Arenys de Mar i Castelldefels), Palsmar
(Pals), Panoramar (El Port de la Selva), Poblamar (La Pobla de Montornès),
Porta del Mar (Vila-seca de Solcina), Portimar (Arenys de Mar), Prop-a-mar
(Vila-seca de Solcil1a), Quint-mar (Sitges), Riwnar (Tortosa), Rocamar (Sant
Pere de Ribes), R osamar (Santa Cristina d'Aro), Serrmnar (Alcanar), Turó del
Mar (Montgat), Valldemar (Cunit, Calafell i Castellet i La Gon1al), Vallmar
(Pren1ià de Dalt i Vilassar de Dalt), Vendrell Mar (El Vendrell), Vistamar
(Canyelles, Sant Cebrià de Vallalta), Va ramar (Premià de Mar, Sitges).
A més d'aquestes SS urbanitzacions, n'hi ha moltes d'altres que es refereixen tmnbé en llurs denominacions a la geografia litoral. El mot «Costa»
també ha resultat soHicitat per Ja toponímia de la segona residència: el Ministeri d'Inforn1ació i Turisme, per Ordre del 13 de març de 196S inscriu en el
«Registro de Denominaciones Geoturísticas» la anomenada «Costa Dorada»
(Costa Daurada), que correspon a un sector del litoral de les províncies de
Barcelona i de Tarragona. Al nord, des de principis de segle ja hi t enim la
Costa Brava i, en terres de València, la mateixa Ordre Ministerial hi estableix
la «Costa del Azahar» (¿caldrà dir-ne en català, Costa del Tarongí o de la
Tarongina?).
No és d'estranyar, doncs, que encara amb aquest non1 trobem altres urba1

2S7

nitzacions: Costa Encantada (Lloret de Mar), Costa-Mar (Cabrera de Mar), ...
Es també molt freqüent l'afany de destacar les aptituds del litoral pels
aficionats a assolellar-se a les sorres o als banys de mar: hi ha un total de
22 urbanitzacions que porten el nom de La Platja de ... , i en plural, trobem
Les Platges del Sud (Can1brils). Els que prefereixen l'esport nàutic poden
disposar de 19 urbanitzacions que s'anomenen El Port de ... Algunes localitats
ho acaparen tot: Can1brils té les de Cambrils Badia, Cambrils Mediterrani,
Cambrils Plat ja i Cambrils Port.
Els accidents de la costa tan1bé són esn1entats: hi ha deu urbanitzacions
que es denon1inen amb un cap del litoral, per exen1ple la de Cap Roig (El Perelló). Altres nou han escollit el nom Punta ... , per exen1ple Punta Brava i
Punta Prima (Sant Feliu de Guíxols), Punta Espinuda (Begur i Pals), etc.
A Palafrugell i ha la de El Golfet. Tmnbé existeixen: El Far (PalafTugell), El
Farell (Sant Pol de Mar) i La Parella (Llançà).
Alguns pobles des de fa molts anys ja poseeixen llur barri marítim o 1narina.
Però aquesta denominació també ha estat emprada per a prmnocions urbanístiques recents: Conjunt Residencial Marina (Vilanova i La Geltrú), Marina
de Creixell (Creixell de Mar), Les Marines de Roses (Roses), etc. Però cal anar
a1nb compte: hi ha també Les Marines a Sant Cugat del Vallès i a Sant Llorenç de Savall, n1olt lluny del mar, i La Marina (Castellet i La Gornal) d'un
«mar» interior: el pantà del riu Foix.
EL SOL

~

Per a una urbanització és tan bona propaganda anunciar el mar com el sol.
Algunes fan les dues feines alhora: Mar-i-sol (Castelldefels i Roda de Berà) i
Sol-i-mar (Malgrat de Mar i Tarragona). Entre les que associen un nom o un
adjectiu adequ at al mot sol o als seus derivats, trobem: Bellsoleig (Sant Just
Desvern), Bon Sol (Tarragona i Valls), Bon Solei (Begues), Clarà-Sol (Torreden1barra), lbersol (Vilanova i La Geltrú), Mont-sol (Pineda), Parc-sol (Figuer es), Serra-Sol (Santa Cristina d'Aro), Solaia (Alella), La Solana (Cubelles,
Vallgorguina, Vallirana, Vinyols, Sant Andreu de .la Barca), Les Solanes (Sant
Sadurní d'Anoia), Solarium (Martorell), Sol de Cambrils (Ca1nbrils), Solei
(Mont-ras), Soleia (Alella, Gallifa, Lloret dc Mar, Riudarenes, Castellgalí), Soleies (Santa Eulàlia de Riuprimer), Solell (Alella), Solella (Vallromanes), Sol
d'Espanya (Cmnbrils), Sol i Vis ta (Reus), Sol Ixent (Santa Coloma de Farners), Solterra (Lloret de Mar), Vall del Sol (Vallirana), Verd Sol (Bellver de
Cerdanya).
El total d'aquestes urbanitzacions que posen el sol con1 a la millor de les
seves dotacions, és de 39.

L'AIRE

Un altre element important és la puresa de l'aire. No cal dir que en llur
propaganda la majoria d'urbanitzacions asseguren que les condicions clinlàtiques respectives són les millors per a la salut del que hi resideix, tota vegada que disposen d'una atlnosfera lliure de qualsevol contantinació.
Però el nombre de promocions urbanístiques que incorporen a llur denoIninació el recurs natural d'un aire sanitós, no és pas elevat. Recorden1: Bell
Aire i Bona Brisa (Sant Andreu de Llavaneres), Aire-sol (Castellar del Vallès),
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Sol-Aire (Sant Cugat del Vallès), i les anterionnent esmentades de Brisamar
(El Vendrell) i Brises del Mar (Altahllla), i tan1bé Garbí (Mollet del Vallès) i
Gargal (Palafrugell). Encara poclc1n afegir-hi la urbanització Buenos Aires
(Alpicat) i el polígon residencial Buenos Aires (Martorell), però ens queda el
d ubte de si aques t topònim fou posat en ambdós casos pensant més en la
capital d'Argentina que no pas amb la qualitat dels aires d'aquells llocs.

LA VlSTA PANORÀMICA

També constitueix un gran aHicient el fet que, des dc la urbanització, es
domini Ún horitzó obert i dilatat, i que l'afortunat posseïdor d'una parcella pugui contemplar la v.isió i fruïr de la bellesa paisatgística dels t ern1es
propers i dels llunyans.
Una situació topogràfica pron1inent és, naturalment, un factor favorable.
Així trobem Alt Mirador (Arenys dc Mar), Talaia M editerrània (El Montmell),
Altures de Sitges (Olivella), etc. A continuació anote1n p er a cada un d'aquests
grups les principals actuacions urbanístiques dc les quals teniJ11 no tícia.
An1b el nom únic de El Mirador en localitzem a Caste ll d'Aro, Lliçà d'Avall, El Port de la Selva, Sant Andreu dc Llavaneres, Vallirana i Cervelló. Les
següents venen caracteritzades p er l'indret: El Mirador d'Arbúcies, El Mirador de Cabrils, El Mirador de Casserres, El Mirador de l'Anoia (Gelida), El
Mirador del Mont seny (Cànoves i Sant P er e dc Vilamajor), El Mirador del
Penedès (El Montn1ell), El Mirador del Pont del Diable (Castellbis bal), El Mirador de Montserrat (Santpedor), El Màador de Salou (Vila-seca dc Solcina),
El A1irador de Sant Pere (Premià de Dalt) i el Mirador de Sitges (Sant Pere dc
Ribes). Ací cal fer notar que hom pot prendre el mot Mirador en el sentit
que és el lloc des d'on se'n mira un altre (des del Mirador situat a Sant Pere
dc Ribes es mira a Sitges, i des del Mirador situat a Santpedor es mira a
Montserrat), con1 en el sentit de que és un Mirador situat al terme n1unicipal
d'Arbúcies· o de Cabrils.
Com a paraula equivalent cal considerar la Mi1-anda, que trobcn1 a Alpicat
i a Sant Just Desvern, La Miranda de la Plana (Taradell), i dues La Miranda
del Vallè s, una a L'An1et1Ja del VaJJès i l'altra a Lliçà d'Avall.
També responen al 111ateix esp erit les anomenades Balcó de la Costa Brava
(Palafolls), Balcó del Berguedà (Berga), Balcó del Pirineu (Aravell) i Balcó de
Sani Llorenç (Castellar del ValJ.ès). I gualn1ent de les conegudes per La Talaia
(Man r esa, El Montn1ell).
I així mateix acrediten una bona visió panoràmica les urbanitzacions designades amb el mot de B ellavista (Almoster, Arenys de Munt, Cardedeu, El
Masnou, Les Franqueses del Vallès, Maçanet de la Selva, Miralcamp. Nulles,
Sant Feliu de Codines, Sant Pol de Mar, Sant Joan Despí, Santa Eulàlja de
Ronçana, Súria). Cal considerar equivalents les titulades Bonavista (Badalona, Calafell, Olot, E t Pla del P enedès, Premià dc Dalt, Tarragona, El Vendre ll),
i Bonavista de Cal Blau (GironelJ.a) i Bonavista de Foqués (Sallent de Llobregat). Encara podriem afegir Sol-i-Vista (R eus), Vista-Alegre (Castelldefels, Girona, Manlleu, Manresa, Premià de Dalt, Ripoll, Sant Fruitós de Bages, Sitges,
Terrassa), Vista Pirineu (Artés), Vistarama (Hostalric) i Puig Vistós (Girona).
A observar la coincidència d'una Bellavista a l poble de «Miralcamp».
Encara cal anotar B ell Horitzó (Mont-rojg del Camp).
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LI\ MUNTANYA

En les urbanilzacions també s'observa una tendència a adoptar denonlinacwns orogràfiques, tal corn s'escau i concorda amb l'afeccio que per a 1a
munLanya te n1olta gent dc..: ciutat.
Anoten1 en primer lloc: EL Mu.ntunyà (Seva), Mulltanya d e Sant Antoni
(Altafulla), MunLanya de Sant Elm (Sant Feliu de Guíxols), MuntaJZya de :iWLl
Joa n (Blancs), Muntanya de Sant ::>ebasuà (Palafrugell). Si, com ocorre en
aquestes quatre últimes, llur situació és arran del mar, encara n1illor. A L'Escala hi ha tres planejaments que porten les denmninaciuns de Muntanya Blanca, Muntanya d el Pastor, i MunLany a del Pedró.

D'altres que p ertanyen a aquest grup són, per exemple, Moutcabrer (Cabrils), Mont gó (L'Escala), etc. Hi ha deu barris 1noderns i urbanitzacions que
han pres el nmn de Mon tserrat: són a Esplugues de Llobregat, Figueres, Igualada, Llers, Piera, Reus, Sant Cugat del Va llès, Terrassa, Torelló i Vi lanova
del Camí.
H en1 comptat a Catalunya 46 non1s de planejaments urbanístics que es
titulen La Serra i els seus derivats (El Serrà, Serradell, SerradeL, Serral, SerraJet, L es Serrasses, El Serrat, L es S erres, La Serreta). N'hi ha que corresponen
al cognom Serra: Can Serra (Rubí), Mas S e rra (Mataró), Mas d'b'12 S e rra (Sant
Pere de Ribes).
A vegades la inventiva en el bateig de ks promocions de segona residència,
coincideix en escollir noms totalme nt iguals: hi ha tres urbanitzacions anomenades Serra B1'ava, ducs d 'elles a la Costa Brava (Lloret de Mar, Vidreres). La
tercera, en canvi, és a la Catalunya interior, a Navès, al Solsonès. Això vol
dir que l'àrea d'expansió de les urbanitzacions i dc ll ur::; denominacions [antasioses, que fins ara s'ha via limitat a les c01narques del Litoral i de la Depressió Prelitoral, va est enent-se malauradament p el cor de la terra, i no solament ja hi h a perill que se'n ressenti la naturalesa i el paisatge, sinó que
també es comenci a realitzar un a ofensiva que desplaci i faci desaparèixer els
.. non1s antics i arrelats al país.
El qualificatiu de Brava és moll apreciat des de principis de segle, quan va
cop1cnçar a aplicar-se a les costes empordaneses. A Tordera ara troben1 T erra
Brava, i ta1nbé podem incloure en aquest grup la u rbani tzació anomenada
Terraferma (Alplcat), d'evocació lleidatana.
Algunes porten el nom concret d'alguna su mmita t: Balandrau (Camprodon), Cim d'Aro (Castell d 'Aro) ...
Finalment cal indicar les que porten el topònim Coll: Ma s Coll (A lella,
Corbera de Llobregat, Montornès del Vallès, Polinyà del Vallès, Sant Celoni,
Torrelles de Llobregat), i Urbanització Nos / ra Seny ora del Coll (Susqueda).
També formen part d'aquest grup: Coll Baix (Sant J oan dc Torroella), Polígon Industrial Coll Blanc (La Canonja), Polígon industrial Coll d e la Manya
(Granollers), Coll clel Llop (Lloret de Mar), Coll dels Ocells (Begur), Polígon
I ndustrial Coll de Mont cada (Montcada), Coll d'En. S eguer (Sant Joan de les
Abadesses), Coll de Ravell (Arbúcies i E spinelves), Coll d'Horta (Lloret de
Mar), Polígon Industrial Coll Estret (Alcarràs), etc.
Queden encara El ColZe t (Calonge de les Gavarres ), El Col/et de la Cisa
(Premià de Dalt), Els Colls (Arbúcies), Collsacreu (Arenys de Munt) i Colls
A1ajors (Tarragona).
Podríem afegir altres urbanitzacions amb noms també orogràfics: El Tossal dels Cigalons (Manresa), Els Tossalels (Berga), Els Tres Turons (Arenys
de l.\llunt, Barcelona), El Turó (Palamós, Sa nt Vicenç dels Horts, Sant An-
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dreu de Llavaneres), Turó de Calella (Sant Cebrià de Vallalta), Turó de Can
Sants (Alella), Turó de la Caritat-Sot del Pi (Premià de Dal t), Tu ró de la Creu
(Sant Pol de Mar), Turó de la Peira (Barcelona), Turó de La Penya (Cardedeu),
Turó de la Rovira (Barcelona), Turó del Mar (Montgat), Turó del Rossinyol
(Cardona), Turó dels Caçadors (Sanl Joa n dc Torroell a), Turó del Sol (Palafrugell), Turó de Montgat (Montgat), Turó d'En Lluc (Sant Cugat del Vallès),
Turó d'En Quirze (Molins de Rei), Turó de Suhiràs (Olot), Turons del Vallès
(L'Ame tlla del Vallès), Turó Parc (Vilafranca del Penedès).
I , final ment, in dicarem alguns dels planejan1ents caract eritzats pel mot
Puig: Can Puig o El Puig (Argentona, Castellb ell i El Vila r, Castellcir, Gua lba,
Martorelles, El Papiol, Planoles, Sant Cebrià dc Vallalta, Sant Pere de Ribes,
Sant Pol.de Mar), i amb determinatiu de lloc: Puig Aspre (La Cellera dc Ter,
Puigbacó (Torelló), Puig B ell (Anglès), Puig Berenguer (Manr esa), Puig Bonet
(Palafrugell), Puig Cargol (Palamós, Calonge de les Gava rres), Can Puig de la
Bellacasa (Banyoles), Puig de la F011t Pudosa (Banyoles), Puig de la Pedra
(Premià de Dalt), Puig de Mar (Santa Pau), Puig de Sant Ramon (La Bisbal
d'Empordà. Vulpellac), Puigdomí (Caldes de Mo ntbui), Puig Fortí (Santa Coloma dc Farners), Can Puiggener (Sabadell ), Puig Mon tmany (Cervelló), Puigoriol (Palau de Plcgaman , Premià dc Dalt), Puigpelós (Cunit), Puig-roig (Pals),
Puig R om (Roses), Puig Romaní (Ca tell d'Aro), Puigsago rdi (Ba lenyà, Centelles), Puig Sec (Aiguafreda), Puig Ses Forques (Calonge de les Gavarres), Puig
Surís (Porqueres), Puigterrà (Manresa), Polígon Industrial Puigtió (Maçanet
dc la Selva), Puig Ventós (Cruïlles, Lloret dc Mar, Vidreres), Puigverd (Castellar del Vallè ), Puig Vermell (Pals), Puig Vistós (Girona), Pujals (Arbúcies),
Pujol de la Morella (Roda de Berà), El Pujolet (Banyeres del Penedès), Sant
Miquel del Pui (La Pobla dc Segu r). etc.
També anotem Les Faldes del Mo11.tseny (Sant Pere de Vilamajor).

LA VALL

T•EL PLA

Si ón nombroses, com acabem dc veure, les urbanitzacions que en ll ur
toponímia evoquen noms dc muntanya, també ón moltes les qu e remembren
noms de la vall i del pla.
Efectivament, porten aquest últim nom sis urbanitzacions El Pla (Gual ba,
Martorell, Miralcamp, Palam ós, Prats i Samp or, Sant Esteve de Palautordera). N'hi ha 53 que es titulen El Pla de ... ; la relació comença amb El Pla de
Baix, polígon industrial d'O lot, i acaba amb El Pla de Sant Llorenç, a Matadepera. Hi ha 21 actuacion s urbanís tiques anom enades La Plana o La Plana
de ... , una La Planassa, nou Les Planes i una El Planet (Rellinars).
Unes 150 urbanitzacions porten el nom de La Vall i els seus derivats; en
general corresponen a topònims acceptables . Algun ofereix certs dubtes: la
Zona R esidencial Vall bonica, a Va llbona d'Anoia, ¿correspon a un diminutiu
del nom del municipi o es r e fereix a la b ellesa de l'indre t? Sigui com sigui, el
topònim Vallbonica també el consideren'l b onic per la nostra llengua.
Algunes urbanitzacions semblen ésser situades en una depressió del terreny,
si fem cas de llu r nom: Sot del Palau (Arbúc ies), Sot del Pi (Premià de Dalt),
Sot dels Nostris (Lliçà d'Avall ), Sot r!els Pardals (Vk), Sot d'En Barriques
(Parets del Vallès), Sot d'En Xarau (Cerdanyola del Vallès). També podríem
afegir a aquest grup La Clota (Barcelona, Begues, Cerdanyola del Vallès i
L'Escala).
Hi h a planejan1cn ts que es denom inen d'acord an1b llur posició relativa
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respecte a un altre topònim: .Pla Parcial Sota el Castell (Residencial, a El
Papiol) i Pla Parcial del Polígon Industrial Sota el Molí (Montmeló).
LES ROQUES I LES PEDRES

L'estructura geològica de Catalunya detennina que arreu i, per tant, en
les comarques que han estat objecte d'expansió urbanística important, es
trobin en la litologia una gran varietat de roques singulars i pedres caracteritzades per la toponímia, amb denominacions que s'han incorporat al planejan1ent.
Amb el mot Roca han estat, doncs, batejades moltes actuacions, pero ací
tan1bé cal tenir en c01npte que ,a més de significar un element n1ineral del
paisatge, es pot tractar en alguns casos d'un cognom, cmn és a Can Roca (Esparraguera), Polígon Industrial Roca (Martorelles), Poblat Roca (Viladecans),
Can Roca (Molins de Rei), Roca Cusacs (Mataró), etc. En general, però, es
refereixen a un topònim concret: La Roca-2 (La Roca del Vallès), Roca Alba
(Santa Cristina d 'Aro), Rocabruna (Maspujols), Roca de la Nau (Sant Andreu
de Llavaneres), Roca de Malvet i Roca de les Teules (Santa Cristina d'Aro),
Roca del Pastor i Rocaferrera (Sant Andreu de Llavaneres), Rocafiguera (Ripoll), Rocafonda (Mataró), Roca Gran (Lloret de Mar), Rocamar (Sant Pere
de Ribes), Roca Maura (Torroella de Montgrí), Roca Rossa (Tordera), Roc
Blanc (Terrassa), El Roc de Sant Gaietà (Roda de Berà), Roc Foradat (Guils
de Cerdanya), Roca Blanca (Mataró) i Roc Gris (Cadaqués). Altres form.es són
Les Roquetes (L'Ametlla del Vallès, Barcelona, Sant Pere de Ribes), El Roquís
(Reus) i El Roquissar (Castell d'Aro).
Cal afegir els topònin1s d'urbanitzacions originats per les roques incoherents: Els Saulons (Caldes de Montbui), Els Saulons d'En Déu (Bigues), i set
Arenes o Arenals.
Els topònims Pedra del planejan1ent urbanístic són: Pedra Blanca (Pren1ià
..de Dalt), Pedra del Llop (Sant Andreu de Llavaneres), Pedralba (Sant Quirze
del Vallès, Tagamanent), Pedralta (Sant Feliu de Guíxols), Pedra Santa (Sentmenat), Els Pedrells (Pals), La Pedrera (Lloret de Mar, Palamós, Tarragona),
Les Pedreres (Tarragona), Els Pedrissos (Castellar del Vallès), Les Pedritges
(Matadepera), El Pedró (Folgueroles, La Garriga, Palamós, L'Esquirol), Can
Pedrosa (Sant Just Desvern) i La Pedrosa (L'Hospitalet de Llobregat, Masquefa).

LES AIGÜES

Tal com ja resta indicat anteriorment, l'aigua és un elen1ent indisp ensable
per un bon desenvolupament urbanístic; per aquesta raó sovint aquestes actuacions són denmninades amb un topònin1 hidrogràfic, com en els Polígons
Industrials Anoia-L'Avernó (Subirats, Sant Sadurní d'Anoia), Riu Francolí i
Riu Clar (Tarragona), Riu Ripoll (Sabadell), El Segre (Lleida), els quatre coneguts p er El Congost, a la vora del riu d'aquest non1 (La Garriga, Les F ranqueses, Granollers i Montornès del Vallès), i El Congost, al riu Llobregat (Martorell) i Riera de Torrelles (Sant Vicenç dels Horts).
Les urbanitzacions residencials també manlleven noms als nostres corrents
fluvials: a Cervera hi ha la Urb. Ondara, a Vidreres la Dos Rieres, a Palafrugell la Entre Rieres, etc. N'hi ha cinc amb el n1ot genèric La Riera, i onze 1nés
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amb un determinatiu de lloc, con1 és ara Riera d'Alella. També trobem La Rierada (Molins de Rei). Recordem encara que l'ACTUR («Actuació Urbanística
Urgent») que avui es denon1ina Gallecs o Santa Maria de Gallecs, inicialment
portava el nom de Riera de Caldes.
Hem comptat 22 urbanitzacions amb el non1 Torrent de ...
AJguncs actuacions precisen en llur nom la situació Vora-riu (Sort), o el
topònim antic T er Vell (Torroella de Montgrí) o les obres que han efectuat
Els Canals de Santa Margarida (Roses).
A la zona litoral trobem diverses urbanitzacions de nominades L'Estany
(L'Ametll a de Mar, Calafell, Llançà) i a Mont-roig del Camp L'Estany Gelat.
A l'interior també surt el topònim a L'Estany (pertenència de Montcada), a
Estanyol Parc (Bescanó), al Pla de l'Estany (Puigcerdà). Alguna també incorpora la paraula Llac (per exemple, Llac del Cigne, a Caldes de Malavella).
Els hidrònims aplicats a l'urbanisme són molt nombrosos a Catalunya.
N'hi ha prou amb dir que des dc La Masia de la Font (Calafell) a Font Viver
(El Vendrell), registrem un total de 66 actuacions recents amb el nom Font.
Podríem afegir-hi els que al Mares1ne es denominen Rial, i tam bé els relacionats amb l'aigua, com és ara les urbanitzacions El Molí (Canet de Mar,
Lloret de Mar, Maçanet de la Selva, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Joan
dc les Abadesses, Teià), El Molí de .Baix (Santa Oliva i Cubelles ) i altres quinze
La Molina, Molinars, Molins, etc.

LA VEGETACIÓ

Arbres i boscos són també el incentius molt apreciats pel que aspira a
esdevenir un «parceHista». I així aquests elements vegetals del paisatge són
oferts amb profusió, si atcne1n les denominacions de moltes urbanitzacions.
En trobem quatre que porten el no1n de Can .Bosc, i corresponen a un
cogno:rr:t; p ero n'hi ha 23 més que, començant pel .Bosc de Cal Canonge (Aiguamúrcia) i .acabant per la dels .Boscos de Tarragona (Tarragona), es refereixen
a actuacions en un espai forestal determinat, espai que, s i tenim en compte
els dos diminutius, ha d'ésser molt petit en la Urbanització El .Bosquetet (La
Bisbal d'Empordà).
A vegades la paraula escollida és la S elva: La Selva .Brava (Llagostera),
La Selva Daurada (Lloret dc Mar), S elva Parc (Sant Cugat del Vallès), Selva
de les Meravelles (Canyelles), La S elva Negra Catalana (Vallirana), Selva Parc
del Vallès (Sant Cugat dc] Vallès), etc. Hi ha també La Selva Industrial (Sils),
però en aquest cas el topònin1 es refereix a la comarca on radica el municipi
que antigament t enia un conegut i famós estany.
Els arbres que poden formar bosc, hi són ta1nbé representats àmpliament.
A Amposta, Barcelona i Sant Pol dc Mar hi ha actuacions urbanístiques amb el
nom de Els Eucaliptus, i de Pins, Pinars i Pinedes n'hi ha per tot arreu. Els
Mil Pins (Les Fran queses del Vallès), set que s'anomenen sin1plement El Pi,
nou Els Pins, dotze que responen a l non1 de El Pinar o Els Pinars, 24 que titulen La Pineda o Les Pinedes, i encara hi podem constatar molts derivats:
Pinell, els Pinetons, Pine-mar, Pinyeres, etc. Hi ha també Vallpineda (Sant
Pere de Ribes i Sant Andreu de la Barca). Fora de llur ambient ecològic natural, a Rubí hi ha Els Avets. Moltes urbanitzacions s'anomenen El R oure,
i com a derivats trobem també La Roureda i La Rovira. Sis porten el nom de
La Verneda; tres el de La Sureda (Castell d'Aró, Fogars de Montclús, Roses),
i Les Sureres (Mataró).
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Tam bé existeixen abundosamen t les denominacions d'arbre fr ui ter s; a1x1
podem com ençar p er la Urb. Els Fruiters (Caste11 a r de l Vallès) i seguir p er la
Urb. L'Ametller (L'Ame tlla del Vallès), L'Ametllereda (San t Andreu de Llavaneres), Els Am etllers (Alella, Cervera, Cunit, E l Masnou, Santa E u là lia de Ronçana, Sitges) i Els Ametllers de Cal Ros (Ll içà d'Amunt). A An glès h i ha L'Avellaneda, i com a cognom Ca N'Avellaneda (Castellar de l Vallès i Sabadell).
Seguin1 amb El Garrofer (Sitges), Els Garrofers (Cabrils, E I Ve ndre ll), i ,
al Va llès i a prop un a de l'alt ra, les Urb . de E l Lledó (Lliçà d'Amu n t) i Els Lledoners (Ca ldes de Montbui j Santa Eulà lia de Ronçana). Al Maresme, E ls Llimoners (Cabril s, Canet de Mar). I escampades pel li toral i prelitoral, 15 urbanitzacions amb nom de Les Oliveres, o derivats. També a la costa trobem El
Palmerar ( Palamós) i Les Palmeres (Canyelles).
Els arbusts i les pla n tes ta mbé hi figure n : Les Ginesteres (Argc n tona), El
Romaní (El Vendrell), entre la vege tació espon tà ni a . Les urba nitzacions e njardinades ho fan cons tar: Jardí d'Europa (Calafell ), Jardins de Coma-ruga
(El Ven dre ll ), Jardins de Cunit (Cunit), Jardins Palau (Calonge de Ics Gavarres), etc. La vegetació dc jar d í és representada, entre altres, per La Mimosa
(Si tges), Les Mimoses (Tordera), El Roserar de Bages (Sant F ruitós dc Bages), etc. Recordem que la Ciu ta t-.i ardí peonera fo u coneguda per La Floresta
Pearson segu ida per La Florida (Santa Perpèt ua de Moguda).
També es recorre als arbres singularitzats: El Suro Gros (Lloret de Mar),
L'Alzina de Can Pedró (Pa la u dc Plegamans), L'Arbre Gran (Pa la(rugcll ), etc.

ELS CO NR EUS 1 L A fAUNA

També ofereixen interès e ls noms d'a lguns con reus, que desig nen algunes
actuacions urbanístiques. N'hi ha una vintena que a mb e l nom dc El Prat o
Els Prats semblen pro p iciar, tan t si són naturals com artificials, la gerda frescor q ue vo l e l « parceHi s ta».
• En trobem 33 que s'anomenen El Camp o El Camp de .. . , deu que es tituJen
Horta de ... , encara de u m és Hort de ... , set denom inades Els Horts i una
Els Hort ets (Sant Climent de Llobregat). Vol dir això q ue la voracitat urbaní ·tica, sobre tot en el seu aspecte indu ·trial, ha absorbit m olta t e rra de regad iu . No ha estat tan gr eu aquesta minva d'espai rural d'elevada q uali tat
agronò mica en el cas de les 20 urban itzac io ns que porten e l n om de La V inya
i derivats, semrrc en ter ra dc secà.
Els anim a ls q ue p oblen els nostres boscos, camps j costes, també gaudeixen
de denominacions urbanís tiques : Mas del Borinot (B lanes), La Cabra (Sant
Pol de Mar), La Pedra del Llop (Sant Andreu de Llavaneres), La Gaviola (Cente lles), El RaL-penat (Sitges), La Guineu (Sant Hilari Sacalm ). Tam bé n'hi ha
algun d'exòtic El Papagai (Sant Jaume dels Dom enys).
Curiosam ent, no es troben topònin1s ur banístics q ue es refe re ixen a la
caça i als caçadors; p otser només hi ha El Vedat (Vi la-seca de Solcina) i El
V edat del R ei (El Vendrell), que hi tingui n algun n exe.

D ENOM I NAC IONS RELACIO NAD ES ,\ M B L'OCl

A les urbanitzacions va a cercar-s'hi, j mol tes vegades no s'hi troba, la tranquiHitat i la pau que cJ ciutadà necessita per uns dics, baldame nt sigui per
unes hores, fugint de l brogí t de les grans urbs. Així no és p as estrany q ue la
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propaganda de les actuacions urbanístiques de segona residència ofereixi, en
alguns casos, ja amb el propi nom de la urban ització, la seguretat que aquesta
pau i tranqui Hitat li seran plenament ga.ran titzades.
Amb aquest bon propòsit, doncs, trobem les urbani tzac.ions Vall del Repòs
(Santa Cristina d'Aro), L'Assossec «El Sosiego» (Terrassa), B ell Resguard (El
Masnou), Bon R elax (Sant Pere Pescador), Bon Repòs (Sant Esteve Sesrovires),
Gran Calma (Calafell), Nirvana (El Vendrell), L'Oasi (Olesa de Montserrat i
El Vendrell ), La Sesta (L'Escala) i Silentium (Mont-ral). Bon mostrari de noms
que encomanen de. cans i quietud, als quals podem afegir Bon R etir (Tossa),
Refugis del Montseny (Sant Pere de Vilamajor, Sant Esteve dc Palautordera)
i Els Caus (Vacarisses i Torredembarra).
Després del pla de la Ciutat de R epòs i de Vacances, del GATCPAC, de
I'any 1933 (Castell defels, Gavà, Vj]adecans ), algunes actuacions recents utilitzen denon1inacions semblants: Ciutat de Vacances del R eial Automòbil Club
de Catalunya (Gualba), Ciutat de Vacances de Sant Josep de Fontdepou (Àger),
etcètera.
Alg unes urbanitzacions tenen com a objectiu principal l'esbargiment de
llurs habitants; així se1nbla deduir-sc del nom, a les titulades L'Es plai (Calafe ll, Tordera), Esplai Parc (Monistrol de Montserrat), Esplai Residencial (La
Bisbal del Penedès) i Esplai Tarragoní (El Calllar).
Les urbanitzacions amb base esportiva en llur denominac ió, proporcionen
no solament la recreació desitjada sinó també l'exercici d'una activitat b enefi ciosa pel cos. Aquest és segurament e l propòsit de les urbanitzacions Fluviànàutic (Sant Pere Pescador), R eial Club de Tenis Barcelona (Teià), Sector Tenis (Girona), Golf cie Gualba (Gualba ), Golf Costa Brava (Santa Cristina d'Aro),
Barri del Golf (Guils dc Cerdanya), Sporting Club (Les Masies de Roda, nàutica al Pantà dc Sau), etc. Les es tacions d'esports d'hivern també originen actuacio ns urbanístiques a Super Molina i La Mas ella (Alp), Port de Comte (La
Coma i La Pedra), Rasos de Peguera (Fígols dc les Mines), Vaqueira-Beret
(Tredòs), al nucli de Llessui, i es preparen altres desenvolupaments en cent res d'esqllí del Pirineu català. Ca] remarcar que a Rialb dc Noguera una promoció urbanística dc ·egona residència, adequada també per esports dc neu,
e denomina Vall d'Assua, bell topònim que així ha pog ut ésser revitalitzat i
contribuirà amb la seva difusió a l'obra de recollida i valoració de noms del
Pa ll ars, en la qual treballa des de fa molts anys el nostre amic Joan Lluís.

LA INFLUÈNCI A DEL NOM

No hi ha cap dc les urbanitzacions dc segona residència que s'han desenvol upat en aquests darrers trenta anys que porti el nom primitiu d'aquest
t ipus d'assentament temporal de l'home. Efectivament, aquestes àrees residencials, iniciades a pr.incipjs de segle, 'anomenaven colònies, que hom havia
de distingir de les de caràcter industrial, amb els habitatge de llurs obrers.
Segons el Diccionari Fabra, una dc les accepcions d 'aquest mot és : «Conjunt
dc persones (estiuejan ts, escolars, etc.) que passen una t em porada en un poble, en un cstablimen t, etc.». Per extensió, el 1nateix nom s'aplicava a l'indret.
Portaven aquesta clenomjnació la Colònia La Flor de Maig (Cerdanyola del
Va llès), la Colònia Castellfort (Sant Quirze de Terrassa), la Colònia del Palau
(San t Andreu dc Ja Barca), la Colònia Puig (Santa Cecília de Montserrat), etc.
Al Nomenclà tor de l'any 1930 consten a l terme n1unicipal de Sant Cugat de l
Vallès, les segü ent : la Colònia Abella, la Colònia de l'Oller, la Colònia de Sant
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Domènec, la Colònia Montserrat i La Floresta Pearson (o Colònia Pearson),
avui simplement La Floresta, topònim ben català. A Sant Martí de Ce ntelles
també s'iniciava una altra Colònia de l'Oller, molt pròxima a Aiguafreda; a
Castellbi sbal h i havia la Colònia del Carme, amb quatre e dificis de r esidència,
sense cap habitant permanent; a El Prat de Llobregat existia La Colònia
Anzericana i La Colònia Cascmoves; i a Tiana la Colònia Arbó i la Colònia
Cruspinera.
Al 1natcix Nomenclàtor dc l'any 1930 comencen a aparèixer les entita ts de
població anomenades «Urban itzacions». E s tractava ja d'extensions del nucli
principal: Urb. Casanoves (Parets), o de b arris nous i d'eixan1plcs (Urb. Pelegrí, a Esplugues de Llobregat), Urb. Valeta (L'Hospitalet de Llobregat),
Urb. Font i Vinyals, Urb. Mont solis i Urb. Riu, aqu estes tres 'lutin1cs a Sant
Adrià dc Besós. On abunden m.és és a Badalona: n'hi ha 27, totes elles designades amb el nom del propietari o promotor; actualment no p erdura
cap d'aquests nmns. I totes eren de residència p ermanent. Les urbanitzacions
de segona residència n o h an sor gí t amb la profusió present fins b en en trada
la segona m eitat del segle corrent, que a m és coincideix amb la iniciació de
les restants actuacions urbanístiques: Polígons in dustrials, Zones es pecials,
Grans equipaments, Centres con1crcials, etc.
H en1 estudiat fins ara les a pt ituds del lloc, n1és o menys certes, p er atre ure
l'atenc.ió del futur comprador d 'una parceHa. Continuarem ara mnb l'a nàl.isi
d'aque11es denon1inacions fantasioses i mancades dc justiftcació.

U R BA ' JTZJ\ CTONS AMB TÍTOL NOB ILI ARI

La ingen ui'tat del futur client es veu a vegadc sorpresa p er ]'oferta d'urbanitzacions que s'autonomen en an1b el títol d'un dom ini senyorial, sovint
mancat de la menor base històrica. El comprador dc la parceHa resta su ggestionat per la persp ectiva de residir en el marc d 'una ciutat-jardí de categoda
devacla i, si m és no, per l'atractiu que s'endevina en el nom, signa l'operació
de compra; els desenganys no tarden, p erò, a veni r, i són els h abi tuals en
tantes i t antes promocions fr ustrades. Hi h a, afortunadament , les excepcions
corr esponents. Però la incorporació d'aquests denominatiu s dc noblesa cal
considerar-la, en la majoria deL casos, com un altre parany propagandístic.
Cal doncs, en gen eral, refusar llur introducció en la nostra toponímia, i acceptar-los solament en els casos que els antecedents dis ponibles h o justifiquin
plenament.
Aquest afany de designar amb topònims nobiliaris alguns indre ts d'expansió urban ística s'observa, p er exemple, en el cas curiós de El Pont del
Pdncep. Aquest topòni1n figura ja en el Non1enclàtor de 1860, a El Far d'Empordà, com a «ladrillería», i a Santa Llogaia d'Àlguema, com a caseriu. Ara,
en terme municipal de Vilamalla trobem el Polígon I ndustrial i R esidencial
Pont clel Príncep, i al de Vila fant tamb é s'estableixen indú stries <<en la finca
Puente del Prín cipe» (vegeu «Boletín oficial de la Provincia de Gerona», 14
d 'agos t 1973). També aques t topònim afecta una p e ti ta part del Sud del tern1e
de Figu eres. Cinc Inunicipis, don cs, gaudeixen d'aquest nom principesc.
Els princ ipals exe1nplcs que podem presentar són: Baronia de Cunit (Cunit), Baronia del Mar (El Vendrell, Bellvei del Penedès i Calafell), Baronia del
Montseny (Vallgorguina), Baronia de Matadepera (Ma tadepera), Baronia de
Tossa (Tos a), Baronia de Vilafortuny (Cambrils), Urb. Comtal (Sant Ferriol),
Urb. El Comtat (Llívia), Urb. El Comtat de Jaruco (Lloret de Mar), Urb. ET
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Comtat de Sant Jordi (Calonge de les Gavarres), Urb. Comt e de Güell (Sitges),
Polígon Industrial i Residencial Comte de Sert (Castellbisbal), Urb. Comtes
d'Urgell (Vilassar de Dalt), Urb. «Coto del Rey», qu e tradu ïm per Vedat del Rei
(El Vendrell), Urb. Ducat del Montseny (Sant Feliu de Buixalleu ), Urb. Marquès de Masnou (El Masnou), Urb. Parc dels Prínceps (Tordera), Urb. Les Planes del R ei (Pratdip i Vandellòs), Urb. Priorat de Banyeres (Banyeres del
Penedès), Urb. Priorat de La B isbal (La Bisbal del Penedès), Urb. Reina Elisenda (VHassar dc Dalt), Urb. Senyo1'ÏU de Tamarit (La Ri era de Gajà), Urb. La
Virreina (Castellar del Vallès, Tiana), Urb. Vescom.tat de Cabanyes (Calonge
dc les Gavarres), i Urb. Cala del R ei (B egur).
TOPONÍMIA PARADI S ÍACA

Sovin t el pron1otor associa a la seva propaganda la idea que l'ind r e t proposat és un racó dc cel transplantat a aquest món. Així no d ub ta en distingir
amb el nom Paradís certes urban itzacions: El Paradís (Arenys de Mar ), Jardins
del Paradís (Mont-roig del Can1p ), Mont Paradís (Bigues), Vallmoll Paradís
(Vallmoll), Vclllparadis (Cunit, Terrassa). A vegades s'empra un equivalent:
Edèn Parc (El Vendrell). A Terrassa, però, el topònim és anlic.
Tamb é cerca e l concurs dels éssers celcs lials : Urb. de l'Angel (Molins dc
Rei), Els Àngels (Castellet i La Gornal , Castellví de Rosanes), i el Parc dels
4.ngels (Girona, Juià, Quart d'Onyar, San t Marti Vell).
DE OMINACI01 S FA TASIOSES

La in1aginació és pròdiga en el cas d'encomiar les fab uloses preciositats dc
la parceHació urbanística q ue es promou. Els noms es fan la competència
per tal de ponderar-la com la gemma més extraordinària o com el prodigi més
espectacular. I així, dintre aqu es ta nor mativa, poden1 citar: El Diam.ant del
Vallès (Bigues), Urb. Esmaragda (Dosrius), La Joia del Montseny (Arbúcies),
La Perla (Altafulla), La Perla del Vallès (Rubí), Riu d'Or (Calonge de les Gavan ·es), Cunidor «Cunit d'Or» (Cunit), L'Estel (La Cellera de Ter), Polígon
Industrial R àdiwn (Granollers), Les Glòries (Sitges), La Flor del Camp (Ca tc llvell del Camp), Urb. Terrafortuna (Vidreres), Màgic Parc (Castell d'Aro),
La Selva de les Meravelles (Canyelles), Costa Encantada (Lloret de Mar).
Algunes refiexen, a més, uns deliris dc pompositat: Arogran (Cast ell d'Aro),
Agora Parc (Tordera), Cesalpina (Santa Coloma de Cerve.lló), Urb. El Cònsul
(Are nys dc Mar), Babilònia i B izanci (Torredembarra), etc.
DENOMINACIONS HlSTÒRICO-ARQUEOLÒGLQUES

Al llarg de la Co ta Daurada es s ituen les urbanitzacions que evoquen la
civilització romana, amb noms que no en s semblen pas de entonats amb l'ambjent. A Torredembarra trobem les urbanitzacions Les Àmfores i el R acó
Romà, a Altafulla la Vila Romana, a Tarragona la Imperial Tarraco, la Mare
Nostrum i la Cala Romana, a Creixell de Mar el Racó del Cèsar, i a Sant
Jaume dels Domenys, Els Arquets (nom escaien t de les restes d'un aqüeducte).
A la Costa Brava la Territorial Emporion (L'Escala) recorda els temps de
la colonització grega, i l'Estudi de Detall Illa Cartago (Castelló d'E1npúrie )
sembla referir-se a les relacions d'aquestes terres amb els cartaginesos.
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Les creu de terme, o simplement, les que evoquen un fet històric, originaren sovint el nom d'un poblat . Avui podem comptar fins unes 35 noves actuacions u rbanístiques que es denominen La Creu, o La Creu de ... , o La Creueta, o Les Creus.

DENOM lNJ\CION

DE CIVILITAT

Pel seu nom queden definit e l bons propòsits i la humanitat que in piren,
al menys per llur títol, aquestes urbanitzacions : Bon Amic (Roda de Ter),
Bon Home (El Vendrell), La Caritat (Pren1ià de Dalt), La Concòrdia (barri de
Sabadell), La Prosperitat (barri de Barcelona), El Pa Beneït (El Vendrell),
Món Millor (Figueres), etc.
Algunes es dediquen als intclcctuals: Barri dels Poetes (Reus), i altres als
artistes: La Plana del Pintor (Sabadell ), Els Pintors (Ripoll).
I moltes determinen un sentit d'associació i de convivència: Club Barca
Vella (Mont-roig del Camp), Club Mediterrani (Cadaqués), Club Mo11t-roig
(Mont-roig del Camp), Davis Club (Santa Coloma dc Cervelló), Inter-Club Residencial (Cervelló i Vallirana), Riu Club (Riudecol s), etc.
Finalment, alguna deixa entreveure també un cert interès per l'economia
comarcal: Foment de Cerdanya (Bolvir).

D ENOMT .t\CJO

GEOGRÀFIQ UES

Hi ha denominacions geogràfiques correctes; per exemple, les relatives a
punts cardinals: el Polígon Indu strial Llevant (B adalona), el R eside11cial Llevant (Sant Joan Despí), i tres promocions urbanístiques amb el nom Llevantina
a Lloret dc Mar, Sitges i Calonge de les Gavarres. També trobem la Urb. Occident (Arenys de Mar), la dc Pon ent (Caçà de la Selva), etc.
· Però sovint la denominació és víctima d'una greu ma nca d'informació geogràfica, que ocasiona errors tan lamentables com el de posar la Baronia del
Montseny a Vallgorguina, a la Serralada Litoral. I també, per ignorància o per
gaudir de la proximitat d'un municipi més «comercial» urbanísticament parlant, s'ha donat el nom de Blanes Mar a unà urbanització de Tordera, el Polígon Indu si rial Girona és a Riudellots de la Selva, Ja Urb. Tarraco es troba a
Cambrils, Ja de V endrell 1un ior és a Santa Oliva, la d'Aiguafreda Progrés és
a Seva, la de l Turó de Calella és a Sant Cebrià de Vallalta, la de Puigcerdà
Residencial s'escau a Guils dc Cerdanya i l'Esplai Ta.n'agoní és a El Catllar.
Més confusió: a Santa Pau hi ha l'actuació urbanís tica Puig del Mar, i per
equivocació se li ha atorgat aquest topònim; en r ealitat el propi del lloc era
i és Puig del Marc. La cosa, però, ha quedat arreglada i justificada per tal
com des de l. puig esmentat diuen que s'albira Ja b ahia de Roses. I per acabarho d'adobar, a Castelló d'Empúries un Estudi dc De tall s'anon1cna Port
Banyuls, com i l'Empordà hagi de manllevar topònims al Vallespir. I encara:
la urbanització Boscos del Priorat no es situa pas a la volguda cmnarca centrada entorn del monestir dc Scala Dd, sinó a Banyeres del Penedès, on radicà
un redu1t Priorat local.
Cal, evidentment, elin1inar les eq uivocacions ano tades i d'al tres que introdueixen aque t capgirament geogràfic i coHaboren malauradament a la desorientació i desconeixement exi tents sobre la situació i característiques de les
urbanitzacion dcsenvolupadc a la nostra terra.
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NOMS INADEQUATS

Hi ha moltes denominacion3 urbanístique · que són ben poc aptes per adaptar-se al llenguatge p opular, i totalment inacceptab les éom a Lopònim. Les
descriurem breument.
En primer lloc, molts planejame nts porten d nom dc l'empresa promotora,
però, per abreujar-lo, recorren a les sigles corresponen ts. Així, a Premià de
Dall i Teià trobem el Polígon industrial BUV !SA, reducció del nom de L'entitat pron1otora (Buero y Vicente, S. A.). I aixi podem anar indicant els següents:
ACJSA, Zona JndusLrial (Castellbi. bai), E.S.A.R.l (V ilanova i La Geltrú), E.S.
C.O.S.A. (Palafrugell), F.l.N.S.A. (Vila-seca dc Solcina), F.l.P.E.S.A. (Bonastre)
S.A.C.E. (Torrcdcn1barra), U.C.S.A. (Lloret de Mar), U.R.C.A.V.I.S.A. (Cabrils),
U.R.D.E.S.A. (Lleida), U.R.V.A.S.A. i P.R.O .V.A.S.A. (Santa Perpètua de Mogoda).
Afortunadament, aquesta nomenclatura no arrelarà n1ai, obre tot si es
cerca el topònim de l'indret i e revita litza. En podríem posar n1olts exemples, amb un n'hi ha prou. Al terme 1nunicipal d'Orís hi. ha la colònia fab r il
El Pelut, que en els seus cent vint anys d'existència ha portat els noms de ls
propietaris qu e s'han succeït: Colònia Calvcl, Colònia Ymbern, i altres; però
sempre la veu popular ha conegut aquest establiment indus tria l i la re idència ancxa pe-l nom genuïnament local: El PeluL.
Cal també fer menció d'una colla de non1s rars, que constituirien un a to·
ponímia insòlita i extravagant si e situessin als nostres plànols i 1napes: Urb.
Aciamar (El Vendrell), Polígons Indu s trial Agripina i Aquibería (Castellbisbal),
Urb. Beleser (El Port dc la Selva), Urb. Dalipà (Argentona), Conjwzl R esidencial Elurra (Escunyau), Urb . .Juny el Moro (Cubelles), Urb. Kim (Sant Gregori),
Urb. Normax (Lloret dc Mar), Urb. Bella Go1'da (Sant Pol dc Mar). Caldria
potser afegir-hi alguns topònims urbans, de procedència dubtosa; per cxem·
ple, la barriada de Singu erlin, dc Santa Coloma dc Grmncnct. ¿Quin é l'origen
d'aquest nom?
També es troben alguns noms geogràfics impropis del país: a Pont dc
Suert hi ha el barri de Baena, batejat així per la procedència dc terres cordovescs d'una part dels obrers que realitzaren ies obres hidroelèctriques a la
vall de la Noguera Ribagorçana; a L'Hospitalet de Llobregat i a Vilanova i La
Ge ltrú hi troben1 La Múrcia Xica. Algunes vegades aquest tipus de topònlins
es transform en i s'incorporen dclinitivamcnt al lloc: així, per exemple, a Torelló trobem el barri de Cabradisses, evolució dc Cabrerizas, nom famós a principi s de segle en la guerra del Marroc.
Algunes urbanitzacion han escollit un nom poc atractívol: E l Mal Temps
(Arenys de Ma r, Teià), El Belitre (Palamó ), Les Forques (Vi lafant), Serra
Mala (Caçà dc Ja Selva), Càncer (Vacarisses). Llevat d'aquesta última, llurs topònims, p erò, són acceptables.
També cal tenir prevenció contra alguns noms que són en desacord amb
la naturalesa pròpia dc l 'indrcl. Algunes torres i xalets del Ma resme no lliguen amb el paisatge de I 'entorn: Llurs cobertes de pissarra, inclinades fortament, i l'estil dc la construcció ón ambientats per a l'alta muntanya, al Pirineu. Però aquesta manca d'harmonia en I 'arquitec tura lambé es manifesta
algunes vegades en el topònin1 amb el qual es volen designar les tu·banitzacions. Per exemple, la de Vallden eu (Cabrils), a la qual augurem poc èxit si
com a propaganda ofereix l'estadí tica de les nevades a la Co ·ta de Llevant.
Algunes vegades el n om és un con trasen tit. Així, p er exemple, a Mont-r oig
del Camp, la Urbanizaciórz Rustical Mont-roig: sj és urbanització no és sòl
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rústic, i viceversa. Un prospecte de la prmnocló dc Rústiques Muntanyola,
diu (n1aig 1978): «Cmnpre futuro en Collsuspina. - Rú sticas. - Agua y luz a
4 ptas. plmh>. Al sòl rural no és preceptiu .l'establiment de serveis urbans;
moltes parceHacions dc finques es realitzen avui a base de dividir-les en les
unitats mínimes de conreu pròpies de l'indret.
El costum de batejar els carrers i places d 'una locabtat amb noms de personatges, s'ha estès tan1bé a la designació de barris i de polígons d'habitatge.
An1b t ot el r especte que m~ereixen cada u n d'ells per la seva obra i per la seva
categoria humana, es de desitj ar que d'ara endavant no es repet eixi aquesta
actuació que podríen1 qualificar de «anti-toponú11ica». Hi han moltes fonnes
d'honorar els fills il:lustres i els grans homes de tots els temps: voldríern
veure estàtues, n1onun1ents, institucions culturals i científiques, centres d'investigació i d'aplicació sanitària que portessin el nom del Doctor Fle1ning,
p erò eliminaríen1 el seu nom de tots els carrers que li han estat dedicats.
Igualn1ent diríem de tots els polítics, literats, artistes, científics i tècnics: en
general, de qualsevol personatge.
A continu ació donem una llista de les actuacions u rbanístiques principals
que, a Catalunya, s'emparen en un nom illustre. Voldríem que Granollers dediqués un m.onu1nent a l'insigne cabdill Roger de Flor, però el Pla Parcial
d'aquest nom ens agradaria n1és b atejar-lo an1b el del Rec d'En Puig, topònim
corresponent al d'una petita sèquia que regava unes hortes on, ja fa 1nolts
anys, jugàvem en la nostra infantesa. Són aquests nmns: Barri Antoni Gaudí
(Reus), Carmen Amaya (Begur), Emili Grahit (Girona), Polígon Esparte-ra
(Mataró), Polígon Espronceda (Sabadell), I gnasi lglésies (Corn ellà de Llobregat), Polígon Joan 1\llaragall (Sant Boi de Llobregat), Sector Moratín (Sabadell ), Sector Mossèn Miró (Sant Llorenç Savall), Polígon Onésimo Redondo
(L'Hospitalet de Llobregat), Polígon R amon Llull (Sant Boi de Llobregat),
Pla Parcial Roger de Flor (Granollers), etc.

'FOPÒNIMS ESTRANGERS

La utilització de noms estrangers, principalment anglesos, p er a designar
les prmnocions urbanístiques, h a estat realitzada mn b una profusió i una intensitat b en poc convenient per a la nostra llengua. Com se1npre, per a obtenir vendes, la propaganda ha fet estralls en l'ús de noms exòtics, in1portats
p er a satisfacció de la bona f e i de la innocència de l'aspirant a «parceHista».
Vegem en la llista q ue segueix, algunes d'aquestes denon1inacions : La Fosca
B each (Palamós), Miami Country (Mont-roig del Cmnp), R iver Parle (Rocafort
i El Pont de Vilumara), Royal Parle (Gualba, Sant Celoni), L'Etoile de Cambrils (Ca1nbrils), Urb. Davy (Lloret de Mar), Junior Parle (Riells de Montseny),
King Parle (Sils), Urb . Califòrnia (Canyelles, El Masnou), Canadà Parle (Vallgorguina), Niàgara Park. (Tordera), Urb . Els Víkings (Mont-roig del Can1p,
Vila-seca de Solcina), Saint Moritz (Lliçà d'Avall), Vendrell Junior (Santa Oliva), Turist Club (Caldes de Malavella), Urb. Solemío (Mont-roig del Cmnp),
Turak Park (Cabrils), Les Oliviers (Mont-roig del Camp), etc. Algunes urbanitzacions corresponen als cognoms dels propietaris o promotors : Urb. L e Monnier (Sant Andreu de Llavaneres), Sector Bloch (Lloret de Mar), S ector Wilcom (Cerdanyola del Vallès), Urbanitzacions Clàudia de Coux i Jean du Four
(El Vendrell), Urb . W erboom (Premià de Dalt), etc. Algunes vegades són cmnplicats: la Urb. Vandekers k.oven (El Vendrell) va canviar el nom pel més fàcil de Jardin s de Coma-ruga.
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Els efectes de la televisió i del cinema han es tat, en aquest aspecte, desfavorables: una sèric d'episodis noveHístics donaren non1 efímer, afortunadament, a La Ponderosa (una urbanització de Pontons i un barri de Viladecans).
I encara m és : a Mont-roig del Camp hi ha la Urb. EL Casalot d e Shangri-la,
i a Les Guilleries una promoció urbanística que ara porta el nom de l'indret,
Vallclara, tan bonic l 'indret i el nom, havia com ençat a fer la propaganda ti tuLant-se El Tibet Catalàn.
Moltes urbanitzaci.ons s'anomenen Park; només en concixc1n una que escrigui correctament Parc (Llívia Parc, a Llívia). Les den1és són Agora Park,
Niàgara Park, Junior Park, Royal Park, R egent Park, non1s forasters: però
els noms de casa també resulten enlluernats per la màgica atracció urbanística dc là lle tra k. Així tenim Aiguaviva Park, Alella Park, Calafell Park, Calella
Park, Coma-ruga Park, Corbera Park, Crist-Park, Fornel!s Park, Llagostera
Park, Malavella Park, La Molina Park, Montalt Park, Els Pallaresos Park,
R iu Park, Tordera Park, Vallcanera Park, Vallirana Park, Vilapark, etc. Maridatges toponímics incompatibles, que s'arregJen fàcilment an1b el canvi de
la k p er la c.
ADAPTACIÓ DE

TOPÒN~S

IVloltes vegades no és possi ble d'adaptar a ques ts noms estrangers a la n ostra toponímia i , quan són traduïbles, també es presenten dificultats insolubJ es.
Per exemple, a Quart d'Onyar hi ha la actuació urbanística Spring Parle Aquest
mot anglès vol dir, principahnent Pri1navera i tan1bé Deu (naixe1nent d'aigua),
i una dotzena d'accepcions n1és. ¿Per quina d'elles inclinar-nos? Sens dubte,
per cap: el remei és cer car el topònin1 de l'indret, i, si s'ha p erdut, exhumarlo de la docun1en tació antiga o fer una enquesta «in situ» o recórrer als topòninls n1és pr opers.
Les facilitats que al nostre país s'h an ofert a empreses estrangeres p er a
ins taHar~hi llurs establiments fabrils, són causa també de l'existència d'algunes zones industrials amb non1s forasters: Armstrong (Pala1nós), British l nternational, S. A. (Vila decans), S ector Enkalene (El Pr at de Llobregat), Zona
industrial Grab (Cervelló), Nestlé-Cinzano (E splugues de Llobregat), Solvay
(Martorell), Zona Industrial Uralita (Cerdanyola del Vallès), Ytong (Gavà), c lc.
Algun d 'aquests non1s, con1 Uralita, s'ha incorporat tant a la nos tra parla, que
ja figura en el Diccionari Fabra. Caldrà doncs, fer un estudi de cada cas, i
fer-lo ta1nbé extensiu a altres nom dc procedència dubtosa o fonnats per sigles, com ja h em expressat anteriorment: Aismalibar (Montcada), Cadesbank
(Ripollet), HIFRENSA (Vandellòs), I NIBSA (Lliçà d'Avall), MABRESA (Abrera), Modulb eton (Santa Margarida i Els Monjos), etc. I guahnent, cal veure
quins topònin1s hauran d'atribuir-sc a non1s que, con1 els anteriors, tan1bé
corresponen a Polígons Industrials : Riera Marsà i Ciutat del Moble (Montornès d el Va llès), Cristalleria Espanyola (L'Arboç del Pen edès), La Llinera (Parets del Vallès, ara residencial), etc.
Les actuacions urbanístiques que porten noms de la llengua castellana,
poden ésser fàciln1ent adaplats, en alguns casos, amb els equivalents en català. Així no vaciHe1n en posar Urb. Els Turons en canvi de Las Colinas (OUvella, Sant Pere de Ribes), Les Deus p er Los Manantiales (Aiguan1úrcia), Empúriabrava p er Ampuriabrava (Castelló d'Empúries); hem seguit aquesta norma en una gran quantitat de denominacions urbanístiques. Però algunes vegades no h em pogut resoldre el proble1na, com per les actuac ions que porten
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el nmn: Urb. Antolínez (Blanes), Can Canela (Cardedeu), Can Calderon (Sant

Boi de Llobregat, Viladecans), Parc Residencial Comillas (Santa Perpètua de
Mogoda), Sector Linda Vista (Cornellà de Llobregat), Barri de Cifuentes (Sabadell), Monterrey Parle (Mediona), Polígon Monterrey (Lloret de Mar), Las
Mañanas (Gelida), Cumbremar (Mataró), etc. Cal, con1 sen1pre, cercar el topònim autòcton.
En certes ocasions, el topònin1 escollit és correcte i escaient, però no passa
el mateix en descriure la seva siluació. Per exemple, un anunci de la Urb. Castell de Montornès, a «La Vanguàrdia» (Barcelona, 3 novembre 1973), diu
«Castell de Mantornés. - Ensanche del bonito, pintoresco y tranquilo pueblo
de La Puebla de Mantornés». S'altera elnon1 oficial del municipi, que és Pobla
de Montornès, i, en canvi, es denomina bé la urbanització.

LES MASIES

La transfonnació de l'espai rural en una actuació urbanística s'ha fet quasi
sempre adquirint una linca agrícola, a1nb Lm mas que, a vegades durant segles,
ha regit l'explotació de la terra. Aquest mas quasi sen1pre esdevé un elCinent
in1portant de la urbanització: passa a ésser amb la seva escaient arquitectura,
el restaurant típic, el club de propietaris, o realitza altres tipus de serveis
previstos en el planejmnent. En general, aquesta construcció pairal s'incorpora
no solan1ent en forma física a la urbanització, sinó que quasi sen1pre li dóna
el nom. Això ocorre, àdhuc, en alguns polígons industrials.
Són en gran nombre els Plans Parcials que s'anomenen Can ... (per cxen1ple, Can Falguera, a Palau de Plegamans), o Cal ... (Ca l'Oriol, a Argentona),
o Mas ... (Mas Guineu, a Cubelles), o Mas d'En ... (Mas d'En Mates, a Roses),
i altres, com El Maset, Els Masos, La Masieta, etc. També hi cal posar els que
es titulen Casa o Casa de (per exemple, Casa Nova de Baix, a Ripoll), i els derivats, entr e els quals anoten1: La Caseta (Lliçà d'Avall), La Caseta del Baster
(.Berga), La Casona (Fonteta), El Casot (Castellbell i El Vilar, Santa Cecília
de Montserrat); tots ells són urbanitzacions. Algunes utilitzen el plural: Masies Catalanes (L'Albiol), Les Cases Pairals (Corbera de Llobregat).
El cognom del propietari, i a vegades el nom. so.L, posposat a les contraccions cal o can, o al substantiu mas, constitueixen un topònün frequentíssin1
del poblament rural. En alguns casos el n1ot lVIas, que tan1bé és un cognom,
pot ésser causa de confusions notables: a Vallirana hi ha el Pla Parcial d'una
urbanització anomenada Mas Rovira, que no és pas el non1 d'una masia, sinó
els dos cognoms de.L promotor, Sr. Salvador Mas Rovira. Igualment, la Urb.
Puig Giralt (Roses), que pe.L mot Puig hauríem d'haver cmnptat entre les de
denon1inació orogràfica, correspon en r ealitat als cogno1ns dels promotors,
els germans Srs. Puig i Giralt. Finaln1ent, el Polígon Industrial «Los H erreros» (Castellbisbal) no és pas que es dediqui a la ferreria, sinó que el seu promotor és el Sr. Juan Hcrrero.
També cal observar que una mateixa masia pot dividir la seva finca en dos
planejan1ents diferents: a Viladecavalls existeix e.L Pla Parcial Can Tries Industrial i el Pla Parcial Can Tries Residencial.
Les n1asics faciliten noms am.b ientals al lloc i són , en general, topònims
molt apreciables; algunes vegades ben casolans i populars, com és ara la
Urb. Ca la Pepa Xalica (Prem ià de Dalt), la de Cal Jep (Ullastrell) i la de
Cal Toni (Cunit, Prullans).
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ALTRES EDIFICIS

Algunes promocions, principalment de caràcter oficial, són dedicades a la
construcció d'habitatges de tipus social; per llurs preus cconò1nics aquestes
urbanitzacions són conegudes sovint p er Les Cases Barates (An1pos ta, Ripoll,
Rubí, Palafrugell, etc.). Caldria posar tan1bé dintre d'aquest grup les «Unitats
Veïnals d'Absorció» (per exemple, la de Sant Cosme, a El Prat de Llobregat).
També trobem altres denominacions: Les Cases del Congrés (Badalona,
Barcelona), i cal fer notar que algunes d'aquestes designacions desapareixen
amb el tcn1ps. Per exen1ple, a Torelló fou construït, con1 a conseqüència de
La devastació que la vila va sofrir amb la inundació de l'any 1940, un barri de
m és d'un centenar d'habitatges, que es conegué per Les Cases de la Diputació;
avui aquest topònim ja no existeix pràcticament, a causa de la total integració del barri dintre de l'àrea urbana actual.
Amb el non1 dc El Castell figuren pron1ocions urbanístiques a El Bruc,
Castelldefels, Gelida, Lloret de Mar, Martorelles, Montornès del Vallès, Palamós, e tc. Onze al tres urbanitzacions porten el nom de El Castell de .... Ducs
s'anomenen El Castellet (Begues, Sant Quirze del Vallès), i una El Cast ellot
(Els Pallaresos).
Amb nom d'un ermitatge hi ha: Ermita del Palau (Sant Andreu de la Barca)
i Ermita de Sant Vicenç (Castellbisbal).
Es n1olt notable el nombre d'urbanitzacion s que porten el non1 de El Molí
i dels seus derivats: La Molina Parc (Alp), El Molinet (Cervià de les Garrigues,
Santa Coloma de Gran1enet), Els Molins (Mataró, Sitges, Vilanova i La Geltrú).
A remarcar que també hi ha El Moli de Vent (Palafrugell, Sant Fd iu de Guíxols).
Un total de 44 urbanitzacions porten el nmn dc La Torre o dels seus derivats. Entre ells, podríen1 afegir-hi Les Tres Torres (Barcelona, Sant Cugat del
Vallès, Viladccans).
Algunes també es denominen Vi la, i mol te més tenen en llur nom el mot
Vilar o els derivats (per exem.p le, El Vilaró, a Castellar d el Vallès). A Sant
Pere de Ribes hi h a una urbanització que e titula, modestament, Minivillas.
Quatre urbanitzacions donen idea de tenir un recinte clos, propi de llur
àn1bil: El Tancat de la Plana i El Tancat del Galan (El Vendrell), El Tancat
dels Costerets (Sant Pere de Ribes) i El Tancat de Vilanova (Falset); però és
1nolt possible que aquests tancats ho fossin p er raons dels conre us preexistents. En aquest cas cal sa tisfer-nos e l fet que hagin conservat el topònün.
4

LA

FUNClÓ RESIDENCIAL

Algunes realitzacions urbanístiques no en tenen prou dc destacar la qualitat dc vida que ofereixen amb tol detall i en descriuen les exccHències en
Jlurs anuncis i prospectes de propaganda: ho fan en forma tan consubstancial
que incorporen la paraula R esidencial al topònim local.
Aquest és e l cas de les urbanitzacions Alella Residencial, Arenys R esidencial (Arenys dc Munt), Calafell R esidencial, Cànoves Residencial, Hostalric R esidencial, I gualada R esidencial, Llagostera Residencial, Residencial B egur,
Residencial Riells (Riells dc Montseny), Tordera Residencial, Vallromanes R esidencial, etc.
D'altres volen remarcar que l'espai que ofereixen no té res a veure amb el
nucli antic que els cedeix el nom, sinó que és de concepció urbanística moderna i recent. Això es destaca amb e l qualiftcatiu Nou o Nova, que trobem
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en les ur banitzacions següents: Gualba Nova, Montalt Nou, Nou Canyelles,
Nou Vendrell, Nova Alella, Nova Llavaneres, Terranova (Cerdanyola del Vallès), e tc. També hi h a el l'oligon I ndustrial Nou Vallès, a La Llagosta.
En canvi, d'altres promocions s'estimen més fer ressaltar llurs condicions
de tipisme i de tradició: per exemple, Montgat Vell (Montgat). E s freqüent
a les nostres platges que molta gent preferc1xi la humil caseta de p escador
al xalet o a l'apartament dels grans blocs, per n1olta comoditat que aquests
habita tges 1noderns ofereixin.
TÈCNICA I COMUNICACIONS

A vegades, atinadament, les urbani tzacions trien llur nom entre els que
s uggereix el m edi rural i bucòlic en el qual es troben, si estan ben en con tacte amb la naturalesa. Del camp n'utilitzen denom inacions populars i folklòriques. Per exen1ple, el giny Sínia bateja Jes promocions : Urbanitzacions La Sinia
(1V1artorellcs, Puigpelat), La Sínia del R ei (Sitges), Sínia Morera (Sitges), Sínia Nova (Sitges) i La Sin ieta (Torredembarra). En la variant S ènia trobem:
Urbanitzacions La Sènia (Sant Pol de Mar), La Sènia del Torres (LJoret de
Mar), L es Sènies (Cabrera de Mar).
En canvi, és freqüent denominar amb vocables de terminologia tècnica,
algunes actuacions urbanís tiques: Pla Parcial Baricentre (Ripollet i Barberà
del Vallès), Urb. Barlovent (El Port dc la Selva), Urb. Dyna (Reus), Polígon
de Les Fortificacions (Sant Feliu dc Guíxols), Pla Parcial El Fortillo (Blanes),
Urb. El Telègraf (Montornès del Va llès), Sector el T erraplè (Molins de Rei),
etcètera. Algunes es refereixen a Ja figura geom è trica del períme tre que les
limita : T1'iangle Salvi (Sant Andreu de la Barca).
Els equipaments que, p er llur ünportància, han estat objecte d'un Pla Parcial, acos tumen a precisar-se p er denominacions molt llargu es : Centre Energè tic-I ndustrial del Foix (Cubelles), Centre d'I nspecció Fito-Sanitària (Vilamalla), Centre Direccional de Cambrils, Centre Direccional de Sant Cugat-Cerqanyola (Vallès Occidental), Centre M èdic-Quirúrgic (Fornells de la Selva), e tc.
Caldrà escollir el topònim que eviti cada un d'aquests conjunts de nmns, i
els representi adequadament, p erò no pas amb sigles.
Les vies de comtmicació originen tan1bé m olts topònims de l'urbanisme.
Quan les actuac ions es desenvolupen al llarg d'un camí, a vegades molt antic,
els nous assentaments li en prenen el non1: així, entre el Pla Parcial Camí del
CasLanyet i el Pla Parcial Camí R al (Pa la u dc Plegamans) es compten altres
ca torze denominacions semblants, a lgunes dc les qua ls corresponen a obres
molt importa nts, com les del Camí del Mig, al Maresme, i les del Polígons
Camí Fondo I i li (Martorell), ampliades p os ter iorment.
Altres vegades són les carreteres les que promouen una actuació urban ística, sovint d'estru ctura lineal: Plans Parcia ls de Carretera de Caldes (Granollers), Carretera de les T ries (Olot), Carrete ra de Llers (Figueres), Carretera
del Mig (L'Hospitale t de Llobregat), etc. Recentment hi participen les a utopist es: S ector Autopista (Parets de l Vallès), Zona Industrial Autopista (Montcada), Via ràpida Vila-seca-Salou (Vila-seca de Solcina).
El [errocarril ta1nbé és un proveïdor de topònims: El Carrilet (Palafruge11),
El Pla del Tren, Polígon Industrial (Montmeló), La Classificació i el Polígon
Industrial Entrevies (Tarragona), Polígon I ndustrial L'Entroncament (en castellà El Empalme, a Martorell ). Les estacions del tren quasi sen1pre gen eren
un poblament a llur redós: a Catalunya hi h a 38 pobles que tenen el respecti u
B arri de l'Estació.
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LES COMARQUES

Algunes urbanitzac ions han adoptat el nom dc llur r esp ectiva con1arca:
Urb. Maresme (Calella), Zona R esidencial Les Guilleries (Vilanova de Sau),
L'Urgell (Tàrr ega, Mollerussa), etc.
No ens sembla p rocedent aquesta denominació, car la Urb. El Maresme tan
podria situar-se a Calella com a qualsevol dels altres vint-i-nou n1unicipis que
constitueixen la comarca. Cal posar un distintiu al non1, con1 tenen les urbanitzacions Bell Penedès (Terrassola i Lavit), Montsià-mar (Alcanar), Super
Maresme (Sant Vicenç de Montalt), etc. L'Urgell és un barri dc Tàrrega ,i recentment Mollerussa també ha batejat amb aqu c t non1 un nucli de xalets a
la carr etera de El Pala u d'Anglesola; pot ser té això alguna relació amb el
fet que Mollerussa no vol pertànyer a l Segrià, sinó a l'Urgell, con1arca dc la
qu al en vol també la capitalitat.
La varietat i les diferents característiques dc les comarques catalanes fan
totalment necessari que, a cada una d'elles, les urbanitzacions s'adaptin a la
terra, siguin construïdes preferentment amb materials del país i estiguin har1nònican1en t ambientades no solament an1b el paisatge físic sinó també amb
l'home que hi viu. Per això ens sembla molt lloable que a la Costa Brava hi
hagi n1oltcs urbanitzacions que en llur respectiu topònin1 mantenen l'article
salat: a Begur trobem S'Armarzac, Port d'es Pi, Sa Fontansa, Sa Punta, Sa
Riera, Sa Tuna, Ses Costes, Ses Falugues i S'Antiga; a Cadaqués Sa Conca, i
també S'Agoita (Castell d'Aro), Mas Grau d'es Grau (Palamós), Sa Bardissa
i Puig-ses-forques (Calonge de les Gavarres), S'Arnella (El Port dc la Selva),
Sa Gavarra (Tossa), etc.
El mantcnin1ent i la vigorització d'aquests non1 locals ha d'ésser una prova
de respecte i consideració p el patrimoni cultural d'aquests pobles, que han
de suportar amb estoica fermesa les contaminacions materials i espirituals
ocasionades per les allaus del turisme i de la segona residència.
HAGIOTOPÒN!MS

Un altre capítol important de la nostra toponímia urbani tica correspon
als hagiònims. Quasi bé sempre el nom del sant o santa que dóna el títol
al planejament urbanístic, és el d'un barri, amb capella pròpia, que ha d'ésser
objecte d'un clesenvolupmnent, o el d'un paratge on hi ha una ermita que
dóna nom a la urbanització. Un exemple b en característic d'aquesta darrera
modalitat de bateig urbanistic és el recent de Sant Jordi de Cercs, poble tolalment nou, ben concebut i construït per acollir els habitants que han deixat
llurs estatges, inundats pel Llobregat a Sant Salvador de la Vedella, a l'embassainent de La Baells.
D'altres vegades és la voluntat o el caprici dels promotors el que fa escollir el sant dc llur devoció particular.
Així doncs, veiem que per raons històriques locals és lògic que es trobi una
urbanització anomenada Sant Genís a cada un dels municipis de L'Ametlla del
Vallès, Martorell, Rubí i Palafolls. En canvi, clesconeixen1 per quina raó hi ha
també una urbanització amb aquest mateix non1 a Llançà, on no saben1 que
existeixi cap mena de vinculació enlrc aquell sant patró dels con1ediants i
aquesta població, en la qual, a més, també hi ha una urbanització anomenada Sant Carles, nom que no és, seguran1ent, de procedència popular, com
tampoc h o deuen ésser les altres p rmnocions residencials Sant Carles existent s a Arenys de Munt, Llinars de l Vallès i Sentmenat, respectivament.
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En la r elació que segueix recollim la majoria de les actuacions urbanístiques a Catalunya, que porten nom de sants. Quasi totes elles corresponen a
zones residencials, però no hi manquen tan1bé els polígons industrials, com
per excn1plc, Sant Isidre (Sant Fruitós dc Bages), Sant Ramon (Tarragona)
i altres dos a Castellbisbal: Sant Vicenç i Santa Rita.
Hom pot veure com, afortunadament, aquesta llista no resulta pas estrafolària, com ho són d'altres que ens ofereix la toponÍlnia de l'urbanisn1e a
Catalunya. Els sants que patrocinen aquestes actuacions figuren entre els
n1és coneguts i venerats a casa nos tra: a Sant Pere li corresponen vuit urbanitzacions; a Sant Miquel i Sant Jordi, set a cada un; a Sant Sebastià, sis;
al Sant Crist, Sant Josep, Sant Salvador i Santa Rosa, cinc; i amb quatre hi
consten Sant Pau, Sant Pol i Sant Roc.
Tant dc bo que el patrocini d'aques ts sants tan populars del nostre calendari, no es limiti a la invocació de llurs no1ns, sinó que intervingui tot vetllant
per tal que aqu estes obres siguin fetes i després conservades mnb les condicions i la qualitat que cal exigir a les actuacions u rbanístiques.
Sant Bartomeu (Ripoll), Sant Cosme (El Prat de Llobregat), Sant Crispí
(Sitges), Sant Crist (Alella, BadaJ.ona, Cabrils, Premià de Dalt, Sant Cugat del
VaUès), Sant Cristòfol (Cabrils, La Secuita, Vilanova i La Geltrú), Sant Daniel
(Calonge de les Gavarres i Tordera), Sant Eloi (Tossa), Sant Esteve de la Fosca (Palamós), Sant Francesc (Castelló d'Empúries, Sant Cugat del Vallès),
Sant Grau (Tossa), Sant I sidre (Santa Eulàlia dc Ronçana), Sant Jaume (Sant
Jaume dels Domenys, Argentona, I gualada), Sant Joan (Palau de Plegamans,
Sant Cugat del Vallès, Blancs), Sant Jordi (Mataró, Piera, Sant Pere de Riudebitlles, Santa Oliva, Torredembarra, Viladecans, L'Ametlla de Mar), Sant
Josep (Campins, Llinars del Vallès, Sant Vicenç dels Horts, Reus, Valls),
Sant Julià (Vilafranca del Penedès), Sant Llop (Tordera, Fogars de Tordera),
Sant Marçal (Puig-reig), Sant Miquel (Abrera, Colera, Olot, La Sentiu de Sió,
Viladecavalls del Vallès, Mont-roig del Camp, Vespella de Gaià), Sant Muç
(Sitges), Sant Oleguer (Sant Adrià de Besós, Sabadell), Sant Pau (Centelles,
~abadell , Manresa, Sant Pol de Mar), Sant Pere (Premià de Mar, Anscrall i
La Seu d'Urgell, Caldes d'Estrac, Sant Martí dc Llén1ena, Tarragona, Esplugues dc Llobregat, Sant Jus t Desvern), Sant Pol (Castell d'Aro, Sant Cebrià
de Vallalta, Sant Feliu de Guíxols, Sant Pol de Mar), Sant Ponç (Sant Gregori,
avui de Girona), Sant Rafel (Vilassar de Dalt), Sant Roc (Badalona, Palafrugell, Ripoll, Maçanes), Sant Salvador (Constantí i Tarragona, Mataró, El Vendrell, Caldes de Montbui), Sant Sebastià (Cabrera de Mar, Cabrils, Caldes dc
Malavella, Palafrugell, Súria, Vilassar dc Dalt), El Roc de Sant Gaietà (Roda
dc Berà).
Santa Anna (Blanes, Santpedor, Premià de Dalt), Santa Bàrbara (Sitges),
Santa Brígida (Amer ), Santa Cecília (Terrassa), Santa Creu (L'Ametlla del
Vallès), Santa Cristina (Uoret de Mar), Santa Eugènia (Girona), Santa I sabel
(El Port de la Selva), Santa Madrona (Teià i El Masnou), Santa Margarida
(Palafrugell, Roses, Terrassa), Santa Rosa (Cerdanyola del Vallès, Vallirana,
Cervelló, Palafrugell, Roses), Santa Seclina (Vidreres), Santa Tereseta (Castellbisbal).
Amb l'advocació dc Santa Maria llgurcn quatre planejan1ents urbanístics
(Premià de Mar, Vilanova j La Geltrú, Cubelles i Vilassar de Dalt), i amb referència a un lloc determinat trobem els següents: Zona I ndustrial Santa Maria d'Artés (Artés), Santa Maria de Cirera (Mataró), Santa Maria de Gardeny
(Lleida), Santa Maria de la Vall (Corbe ra dc Llobregat), Santa Maria de les
Feixes (Cerdanyola del Vallès), Santa Maria de Llorell (Tossa), Santa Maria
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del Mar (Mataró), Santa Maria de Montcada (Montcada), Santiga o Santa Maria l'Antiga (Santa Perpètua de Mogoda). També podem afegir a aquesta llista:
V erge d'Ares (Vjella), Verge de Fussimanya (Sallent de Llobregat), Verge de
la Candela (Valls), Verge de la Mercè (Alella), Verge del Carme (Cambrils, La
Jonquera, Pineda de Mar, Premià de Dalt i El Vendrell), i Nostra Senyora de
Núria (Vila-seca de Solcina) i Nostra Senyora del Coll (Susqueda). Encara que
ja són esmentats al parlar dels noms de muntanya, també podríem posar ací
els deu referents a Montserrat, que poden ésser compresos entre els de denominació mariana.
LA TOPDNThHA I LA NUMERACI Ó

El s recursos toponímics de la p ersona que li toca batejar un plan ejament
urbanístic, moltes vegades són tan limitats que no se li ocorre altra cosa que
agafar un nom, el que sigui, i fer-lo segui r d'un número, també el que sigui .
I ja està. Així trobem Barcelona-2, Girona-2, Solsona-2, La Mora-2 (El Port de
la Selva), Urbanització 2000 (Rubí), Barri 25 de setembre (Rubí), Vall-Ter 2000
(estació d'esports d'hivern a Setcases ), Walden-7 (Sant Just Desvern), etc. El
«Boletín Oficial de la Provincia de Gerona» del 21 de febrer de 1976 publica
un anunci de la Comissió Provincial d'Urbanisme que comunica l'aprovació
definitiva de] PP del Sector Carretera de Cadaqués, km. 7, del terme municipal dc El Port de la Selva. No es pot negar que el punt queda ben definit,
però totalment orfe de l'escalf humà. L'Ajuntament de Ripoll també s'expressa
en termes semblants al mateix «Bo1etín», el 17 d'agost dc 1976: «Aprobado inicialmcnte por este Ayuntamiento el Proyecto de Urbanización del Polígono que
comprende las manzanas 4, 5, 6 y parte de la 7 del Plan Parcial número 3 de
Ripoll...».
Con'l a contrast, fem destacar l'ús dc denominacions semblantment absurdes a Cabrils, on troben1 les actuacions urbanístiques Cabrils-2 i Cabrils-22:
a la primera se li menysprea el nom autòcton, Cal Fargues, i a la segona el
dc Cal Godonyet. Es una forma d'abandonament del patrimoni cultural que
constitueixen els nostres noms de lloc, i un camí de degradació de la nostra
ll engua.
I, encara, quan aquests valors pretenen salvar-se, també sorgeixen contraten1pS. L'esmentat «Boletín», el 26 de març de 1977 inserta un comunicat sobre l'aprovació inicial del Pla Parcial Fogueres cle Montsoriu (sector R). Dos
topònims tan bells com Fogu eres i Montsoriu resulten enlletgits per aqu esta
R inoportuna, que caldria substituir pel nom de l'indret.
Resulten sorprenents les demostracions del poc interès per la nostra toponímia i la manca d'iniciativa en la promoció dels noms propis del territori,
que indubtablement sempre existeixen, i es poden recoJlir directament a l'indret, o bé amb Ulla informació hi tòrica adient. L'Ajuntament de Vila-seca
de Solcina (vol ésser Vila-seca- Salou), porta tramitats cap a una cinquantena dc Plans Parcial s i d'allres; al principi, tots eren desi gnats toponímicament, però l'any 1977 va posar a informació pública les zones 11 B i 12 C, els
sectors V-2 i el V-0, i a part, el sector V-9, i l 'any 1978, el subpolígon 1 del polígon V-0 i el sector V-4, tots ells del Pla General. Així veiem que, en aquest
cas hi ha una forta regressió: s'abandonen totalment els topònim s, signe
d'afecte a la terra, per passar al tecnicisme d'unes coordenades que si poden
ser útils pel llenguatge dels urbanistes, no seran mai acceptades pel poble,
que en definitiva és a tot arreu el que ha de fruir o de s ufrir els planeja1nents
urbanístics.
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No ens cansaríem de posar-ne exemples. L'Ajuntament de Ger anuncia al
«Bole tín OfLcial dc la Provincia de Gerona», del 22 de març de 1977, les aprovacions inicials del Pla Parcial i del Projecte d'Urbanització p el desenrotllament de la «Unitat Programada núm. 1». ¡Pobra Cerdanya! Partida entre dos
Estats, partida a E s panya entre dues províncies, no més falta ara que la partim
també en case11ant-la i fragmentant-la en les inexpressives divisions urbanístiques que li neguen, fins i tot , la p ersonalita t topon-ímica dels seus paratges,
bo i red uint-los a un si1nple número d'una freda quadrícula.
Afor tunadament, són pocs encara els Plans Generals Municipals que es
desenrotllen seguint aquestes directrius. Entre els que recordem, hi h an, p erò,
els dc Ripollet, Barberà del Vallès (polígon s industrials), Campdevànol,
Ripoll ...
E stem con siderant la conveniència d'eliminar de la nostra toponímia els
guarismes que s'hi incn1st en com a veritables paràsits integrants d'un nom
de lloc. No més podem trobar-ho acceptable com a solució momentània i totalment provisional, per exemple, en Ja designació de la vialitat prevista en
un planejan1ent u rbanís tic durant la seva fase de projecte i dc tramitació;
un cop això llest, i aprovat definitivament el Pla, no hauria d'ésser executiu
fins que no s'h aguessin batejat els elem ent s urbanístics mnb els nom s definitius que l'afectin , i que, en principi, han de cercar-se e n el ma teix indret .
Apart d'aquest cas, convé sempre una abstenció absolu ta en posar xifres
lligades a un nom, fins i tot quan es tracti d'ampliacions o extension s que,
en gen eral, s'estudien i es dete rminen mitjançant el nom original seguit dels
números 1, 2, 3 ... ,segons es trac ti de la primera, segona, tercera ... ampliació.
Algunes vegades, ja inicialment, el plane,iament h a estat e fectuat dividint
el coniunt e n dos o més Plans Parcials: així tenim , per exemple, els Plans Parcials Camí Fondo núm. 1 i Camí Fondo 11úm. 2, ambdós a Martorell, aprovats
dc:finitivan1ent el elia 13 de gen er dc 1969 p er la Comissió Provincial d'Urbanisme de Barcelona, i ambdós objecte d'ampliacions post eriors.
En aquest cas, el més convenient h auria estat en lloc d'aquesta intervenció
numèrica, des ignar els Pla ns per exemple p er Camí Fondo d e Dalt o Camí
FÒndo de Baix, o p er Camí Fondo de Llevant i Cam í Fondo de Ponent, o Camí Fondo d'Amunt i Camí Fondo d'Avall, o qualsevol altre determinatiu que
els distingeixi. Si h an estat objecte d 'ampliacions, en cara és possible manteni r
el topònim , afegint-l i un altre nom que les precisi: podria ésser, per exemple
Cam í Fondo de Llevant, sector de La Pe1'diu. Cal, con1 sigui, evitar una fòrmula
que ens donaria com a resultat Cam í Fondo núm. 1, sector segon, ampliació
primera.
Les denominac.ions que tenen una forma descriptiva de l'àmbit del planejainent, no són pas recomanables per resultar sen1pre excessivament llargues.
difíci ls de localitzar ràpidament i propen ses a crear confusió. Per exemple,
el 21 de gener de 1975, l'Ajuntament de Sant Andreu dc la Bar ca a prova inicialJnent el Pla Parcial «del sector limitada por la Carretera del Palau, torrent
Fo ndo y línea de los Ferrocarriles Catalanes» i el Pla Parcial «d el sector limitada por la Carretera del Palau, la línea de los Ferrocarriles Catalanes, el Camino del Palau y el Torrent Fondo». Sembla que, amb aquest joc dc p araules
hom queda desorientat, i fins i tot, apar que es tracti del mate ix indret. Però
no és pas així ; són dos Plans Parcials diferents.
Amb el que resta indicat anteriorment, hom p odrà pensar que estem en
contra de la identificació amb un número de totes i cada una de les actuacion s
urbanís tiques. I no és pas així: creiem amb tota convicció que han d'ésser
representades p er unes xifres que permetin introduir-les en els càlculs amb
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ordenadors, xifres, p erò, que no han d'ésser mai expressades en les denominacions t oponímiques.
En poques ratlles volem descriure el procediment que utilitzem particularment en els nostres treba11s. Hem numerat tots els municipis existents a Catalunya, seguint l'ordre alfabètic propi del «Diccion ari Nom.enclàtor de pobles
i poblats de Catalunya», del Centre Excursionista de Catalunya, segona edició. La Wsta comença amb el número 1, Abella de la Conca, i acaba amb e]
número 1058, Vulpellac; cal afegir-hi els tres de creació recent: Deltadebre,
Camarles i L'Enveja, o sigui en total 1051. No n'hem suprimit cap dels que
en aquests darrers anys han desaparegut, ni hi hem afegit els que han resultat
de nova creació per fusions, incorporacions i agregacions. Així, el municipi
de Rupit-Pruit, fusionat l'any 1977, té els dos números 727 (Rupit) i 670 (Pruit).
Pel que afecta al Pla nejament urbanístic, aquest número represe nta també
el del Pla General del Municipi (article 11 de la Llei del Sòl, text refós del
9 d'abril de 1976).
Aquests Plans Generals Municipals h an d'ésser desenvolupats per:
1. - Plans Parcials (art. 13 de l'expressada LleO.
2.- Plans E specials (art. 17).
3. - Programes d'Actuació (art. 16).
4. - E studis de Detall (art. 14).
5.- P rojectes d'Urbanització (art. 15).
6.- Plans Especials de Reforma Interior (ar t. 23).
7.- Plans i projectes de sanejament (art. 24 ).
8.- Pro_iectes dc reparceHació (art. 98).
9. - Projecte de delimitació de sòl urbà (art. 81-2) .
10. - Normes subsidiàries i complementàries del Planejament (art. 70).

Aquests dos darrers documents, núms. 9 i 10, h an d'ésser redactats únicament si el Municipi no té el Pl a General aprovat definitivament.
Cada nn d'aquests núm ~ros especifica, doncs, de quina documentació urbanística e. tracta, i, finalment, d intre de cada tipus de documentació, cal
afegir un número que determini el de l'ordre cronològic dc la seva aprovació
definitiva p er la Comissió Provincial d'Urbanisme, o qualsevol altre organisme
a qui correspongui.
Així doncs, per exemple, el número 583-1-14 voldria dir: pel número 1, int crmig, Pla Parcial, p el número 14 del sector de la Rutlla Alta i pel primer número, el 583, de Palamós. Aquest Pla Parcial fou aprovat per la Comissió Provincial d'Urbanisme dc Girona e] 8 de ma~ç de 1974, i té el número 14 per
ordre cronològic local.
De manera semblant podrien definir-se tots els milers de documents que
avui ja constitueixen un bagatge formidable per a l'estudi de l'estat actual del
planejament urbanístic de Catalunya i per a les actuacions que cal endegar de
cara al futur. Els avantatges d'aque ta classHicació numèrica, que pot ésser
perfeccionada segurament ,serien per una banda la unificació del llenguatge
en la identificació dc qualsevol planejament, la possibilitat d'introduir dades
e n els ordenadors sense necessitat d'escriure cap nom, i l'abreujament en les
referències a Planeja1nents que, per la naturalesa descriptiva de llurs títols,
resulten dc denominació excessivament prolixa.
Resten únicament fora d'aquest sistema de classificació els anomenats
«Plans Director · Territorials dc Coordinació», que corresponen a]s nivells
d'à1nbit regional, provincial o comarcal, i que, a Catalunya, hauran d'adaptar279

se a la Divisió Territorial que el règim autonòmic determini. Creiem que en
molts aspectes pot ésser vàlida la que la Generalitat va aprovar l'any 1936.
ERRORS ORTOGRÀFICS

Els errors en l'escriptura dels noms que designen les urbanitzacions, són
freqüents i en general, corresponen a sin1ples faltes d'ortografia. D'altres vegades, però, procedeixen segurament de transcripcions defectuoses dc la fonètica, i ens sembla que, per exemple, aqu est ha d'ésser el cas de la urbanització La Bayà, de Sant Andreu de Llavan eres, forma que sembla equivalent a
la de L'Abeiar o L'abellar (indret on són els ruscs d'abelles).
A vegades es fa variar totalment el signjficat del topònim: del barri dc La
R omànica, de Barberà del Vallès, se'n diu sovi nt el barri de La Romàntica.
On aquests errors són més notables és als quatre «Boletín Oficial» de cada
una de les respectives províncies de Catalunya. El de la de Girona, p er exemple, del 20 d'agost de 1977, es refereix a una liquidació tributària corresponent
a la «Urbanización Castad én Gallina» (és Ja Urb. Costa d'En Gallina, a Lloret
de Mar). I al de Tarragona, el 27 d'octubre de 1977 parla de l'aprovació definitiva del projecte d'abastament d'ai gua potable a la «Urbanización Peñalver»
(és la Urbanització Pinalbert, de El Catllar).
Però, paradoxalrnent,aquests mateixos «Boletín Oficial» són una font abundosa de topònims, que hi surten amb faltes de tota mena i resulten sovint
d'identificació difícil. Provene n del s anuncis oficials r eglamentaris per tal de
construir un pou, instaHar una línia elèctrica, establir una activitat industrial
o agrícola-ramadera, obtenir una llicència d'obres, convertir una finca en un
vedat, posar una propie tat a subhasta, aprofitament i delimitació dc boscos
comunals i molles altre formes dc comunicac.ió exigides per l'Admin is tració
Pública.
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Capítol 111

Toponímia de la vialitat urbana
1UEA GEN ERAL

Dintre del presen t estud i hem con siderat ja et capítol dedicat a les dcnon1 inacions dels municipis, que a ni vell de pla nej am ent territorial es r efer eixen
a l'àmbit i les detern1in acions dels anome nats PLANS GENERALS, i després,
en el capítol següent h en1 tracta t de les actuacion s urbanístiques per zones,
barris o ectors q ue, p er llur extensió i carac terística han de desenvolupar-sc
seguint les directrius dels PLANS PARCIALS. Ens man ca , encara, parlar de
la darrera fase d 'aques ta gr a dació successiva que clou el procés d'agençament
i dc dotació d'un esp ai: les ob re, i els serveis, que ha n d 'ésser obj ecte dels
PROJECTES D'URBANITZACió corresponents.
Aques tes obres i aques ts serveis s 'efectuen sobre els carre rs, les places,
les avingudes, els passeigs, les travessies, les r ondes, els passatges i qualsevol
altre clement del que constitueixen la t rama i l'ordit del teixit urbà. Per a
identificar tota aquesta vi alitat, cal una toponímia adequada. Són els camins
i les rutes interi ors de la ciu tat , que ser veixen p er a estructurar-la i en llaçar
uns amb altres tots els seu s sectors. Adcmés, llur subsòl és ocupa t p er establir-hi tota mena dc línies, de cables, dc tubs, de galeri es i d'altres conduccion s i canalitzacions, gr acies a les quals disposem de l'electricitat, de l'ai gua,
de l gas, de l telè fon, del sanejan1cnt i d'altres serveis ind is pen sab les. Encara,
a les gr an urbs, hi trobar em també el fer rocarril m etropolità i alguns equipaments (per exe1nple, aparcaments). I, sobre tot, les ft.mdons de rcs:i dència, de
treb all i d'oci es localitzen en els car r er s i en les places p er la toponímia urb an a i p er la numer ació propia del local coresponent.
E s com.prèn, don cs, Ja necessitat de dotar la vialitat urbana an1b norn s
adequa ts i correctes, obligació que escau als n os tres Ajuntaments . Vegem , en
breus r a tlles, si h an sapigut fer-h o així.
Inicialment, p odem comprovar com a fe t gr e u la poca estabilitat dels n oms
atorgats a carrer s i places. L'autor d'aquestes ratlles va n éixer a Granollers
l'any 1913, a la Plaça de la Consti tució i sense moure's d 'aquest domicili, l'any
1931 va «traslla dar-se» a h abitar a la Plaça de la R ep ú blica, p erò l'any 1939
r esultà r esident a la Plaza .To sé Arztonio, i ara , la ca sa natal és a la Plaça de la
Porxada. En el tran scurs d'una vida, quatre denominacions difer ents per a un
mateix indr et urb à són u na m ica massa d'incons tà ncia i de ver satilitat t opon ímica. Però encara hi ha més : cap d'aquests quatre noms és e l més indicat,
tota vegada que el racó o an gle que es considera d'aquesta plaça irregular,
por tava an tigament, i caldria r estituïr-li, e l n om dc P laça dels E sclops, p erquè
era l'indre t on es venia aquest calçat dels pagesos en el concorregu t mercat
dcJ djjous. Toponímia b e n jus tilicada, certament.
Una altra caracterís tica de les denomi nac ions amb les quals ha estat ba tc-
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jada la via lita t és la variació infinita de mots a ls quals recorre: gosem dir que
qualsevol paraula del Diccionari pot haver e tat utilitzada per a donar nom a
un carrer o a una p laça, atenent en la majoria dels casos a la in iciativa d 'un
conse ller o d' un funcionari m unicipal, o, simplen1cnt, a la d'un veí que h a
designat com a titular el vocable que li ha resultat més plaent.
T EMÀTfCA DELS NOMS DE LA VTALITAT

El descondxement de la toponímia local que existia aba ns dc la realitzac ió
de l 'obra urbanitzadora, fa q ue els carrers es bategin, en general, amb noms
que no tenen r es a veure amb l'ind ret on han estat oberts. Cal recó rrer, a vegades en forma massiva, a denominacions de procedència molt diversa.
En tre les geogràfiques, poden1 p osar l'exemple de Conellà de Llobregat, que
té tr e nta-vuit carr er s dedi cat s cada un d'ell s a una de les com arques de Catalu nya. També h i han n1olts carrers en recordança dc les terres d'origen de
la població imm igrada a la ciutat: Almeria, Còrdova, Granada, Jaén , Mú rcia,
Sevilla, etc. I gualment p assa al n ou barri de Sant J osep, a Sant Vicenç dels
H orts: ací els carrers corresponen a Albacete, Badajoz, Còrdova, etc., però
un cop acabat el repertori d'aquestes províncies de procedència migratòria,
se'n troben d'altres que a Ja localitat no ofereixen aq uesta característica:
Alacan t, Àlava, etc. A R ubí hi ha 42 carrers que porten el nom d'altres tantes
42 províncies espan yoles.
L'ajuntament d'Igualada ha dedicat el nom de 33 carrers dc la ciu tat a
cada un dels a ltres 33 municipis que formen la comar ca d'Anoia, de la qual
és la ca pitalitat. Només hi manca el de La Molsosa, que és a la província dc
Lleida , i en canvi, hi ha el de Collbató, que és del Baix Llobregat; això ens fa
creure que eJ Consistori, més que pensar en la comarca, va t enir en compte
e l partit judicial. En el fon s, p erò, és ben lloable q ue els pobles cap de comarca recordin en aqu esta forma els 1Iigams que els uneixen als altres pobles
de la geografia pròpia.
• Un passeig pels car rers de Sabadell pot evocar-nos tot el Pirineu: a més
d'aquest nom dc la serralada, hi han els de l'Aneto, Artiga de Lin , Besiberri,
Cadí, Canigó, Cabdella, Carançà, Costabona, Forcanada, Lanós, Maladeta,
Maube rme, Mente ixo, Montgarri, Mulleres, Noufonts, Núria, Ordesa, Panissars, Pedraforca, Posets, La Renclusa, Ron cal, Ron cesvalles, Sabu redo, Turbón i Vignemale. Altres vials són dedicats a altituds pròpies de la geogra fia
universal: E ls Al ps, Ande , Apenins, Balcans, Càrpats, Himalaia, Jura, Urals,
Vosges, etc., i, encara, figuren en aquest elen c més cims i serra lades de la
Península Ibèrica. Tota aquesta toponímia dedicada encertadament a la muntanya ,es troba ga irebé concentrada al n ord de la Ciutat, en vials que corresponen al terme parroquial de Sant Julià d'Altura, «Altura» que en aquest
cas no ha promogut, segura ment, aquelles denominacions orogràfiques, que
més aviat hem dc considerar fill es de la gran afició que Sabadell sempre ha
sentit per l'excu rsionisme.
També cal posar com a nom geogràfic el que correspon a cada u n de ls
carrers del barri de Sis trells, a Badalona} q ue són dedicat s als nostr es rius:
Garona, Llobrega t, Fran col.f, Noguera, Ter, Querol, Corb, Segre} Freser, Onyar,
etcètera. I gualment, a Calafell, molts carrers t enen noms corresponents a la
hidrografia fluvia l d 'E spanya i de I 'estranger.
A Sant Cugat del Vallès hi h a una vintena de carrer , cada un dels quals
és dedicat a un mar diferent; la llista va de l'Adriàtic al Tirrè, sense oblidar,
natura lment, el Mediterrani. Hi h a també nou carrers que porte n el nom de
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golfs (Roses, València, B iscaia, L1eó, Bòtnia, etc.). Tota aq uesta toponímia
marina, allun yada quinze kmts. del mar, es troba situada al sector de Can
Trabal, on, a més, h i h a cinc carrers amb n om d'estrets n1arítim s, i les Places
dc les Ones, dels Mar s i dels Oceans.
La presència de noms geogràfics estran gers co1n a topònims de la vialitat
no en s sembla pas r ecomanable ; en ten.im de sobra p er no h aver-n e d'importar.
Així, solament si cons ider em una possib le r elació industrial amb el ram tèxtil,
podrem comp rendre l'existència a Sabadell dels carr ers dedicats a Norkoping,
Osaka, Boston, Bradford, B risbane, Covilha, E srnirna, Lodz, Melbourne, Roubaix, e tc.
A Riudorns, a la barriada del Molí del Marc Massó, hi h a els carrer s scgi.icnts, dedicats als vents principals que hi bufen: serè, terral, tramuntana,
xaloc, garbí, gregal, llevant, n1arinada, m estral, oest.
Arbres, arbusts i h erb es constitueixen un altre grup de denominacions vial s
pels carrers dels pobles que estlinen la vegetació. A Castelldefels n'hi han de
dedicats a arbres de bosc i tan1bé als de ribera i als fruiters; p lantes aromàtiques, flors, etc. L'apreci per la fl ora culmina amb la denominació donada a
dos vials importants: el Passeig del Parc i el Passeig del Pa r c Forestal. A Cornellà de LlobregaL l'afició a retolar la via litat amb noms de vegetals també és
molt notable, i arriba fins a recordar arbres no pas massa freqüents, com
ón l'auró i el cedre, i, àdhuc, alguns d'exòtics, com el bambú i la caoba ;
aques ts clos darrers no els trobem pas m assa apropiats com a topòn ims de
la nostra vialitat.
Els hagiotopònims tam bé abunden a lc denomin acions de carrers i places :
tots els del barri del Colomer, a Riudoms, tenen nom de Sa nt. A B adalona n'hi
ha 69 amb aquestes condicions; el Santoral domina el deu per cent dels vials
urbans. A Igualada trobem setze carrers dedicats a setze advocacio ns diver ses
dc la Mare de Déu ; només tres corresponen a Verges venerades a Catalunya
L'activitat metaHúrgica ha estat causa, seguram e nt, que a L'Hospitalet cle
Llobregat figuri un grup de carrers dedicats a me talls diversos : Cobalt, Crom,
Estronci, Manganès, N íquel, Rubidi , R àclium, Telur, etc. No és pas, al nostre
e r i teri, una to pon im ia r ecomanable.
Tamb é cal destacar algu nes denominacions rar es, com per exemple les donade a Riudecanyes per cada un dels set carrer s principals, qu e tenen com
a to pòni m el nom d'un dia de la setmana: carrer del Dilluns, carrer del Dimarts ...
La designació amb noms de personatge és molt estesa, i cr eie1n que és
la m enys recomanable. Els n1èrits que se'ls calgui reconèixer com a savis,
literats, científics, fills iHustres, polítics, protectors, Inestres o p er qualsevol
a ltre m otiu de prestigi o de valoració humana, poden ésser apreciats per una
Corporació n1unicipal i mcnysestimats per la que la succeeix; en aquest aspecte p ensem tan estrictament que suprim iríem tots e ls noms dels carrers
de Catalunya ded icats a l doctor Sir Alexandre Fleming i també el d'Abrera
que record a Walt Dis ney. En canvi, al prime r li dedicaríem una Facultat dc
Medicina o un Laboratori Biològic i al segon un CoBegi dc la Natura o una
Ins tit ució per la Infància. J a h em parlat d 'això a nteriorment.
Alguns ajuntame nts no han estat pas massa diligents en batejar an1b un
non1 escaient Jlurs carrers i places. Entre ells posen1 p er exemple el de Cambrils. Segons una relació dc vials publicada al «Butlle tí Oficial de la Província
de Tarragona» el 7 de m aig de 1977, a la població n'hi ha un total de 314, dels
qual 62 encara e des ignen per combinacions de números i lletres : carrer
núm. 2 D- 220, número 4 A, etc. A Cast elldefels, malgrat l'encís que, com ht'm
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vist, la toponímia dedicada a arbres, plantes i flors ha posat als seus carrers.
encara existeix Lma zona anom enada «numèrica», on 86 vials esperen canviar
llur xifra .respectiva per un non1 escaienl i agradable. Igualment, a Sant Boi
de Llobregat, dels 285 vials que forn1en l'àrea urbana, n'hi ha 73 que encara
no han estat denominats.
Potser n'hi hagi d'altres que també ho m.ereixin, però si ara hem de posar
un exemple de població que hagi escollit una toponínüa n1odèlica per als seus
carrers i places, sense cap n1ena de dubte hen1 de citar la dc Sant Cugat del
Vallès. Dels seus 1020 vials, no arriben a la quarentena els que són dedicats a
personatges, i encara molts d'aquests homes ülustres seran segu ran1ent inaInovibles, car no creiem que es treguin mai, per exen1ple, els noms de B eethoven, Mozart, Murillo, Mossèn J acint Verdaguer, etc. La vegetació con'l a tema
hi absorbeix 107 carrers i armonitza amb els ocells, que clonen non1 a 32 vials
n1és. La geografia del mar, com. ja h e1n vist, i non1s de pobles, n1untanyes i
n1onestirs de Catalu nya, i els topònin1s dels entorns de l'àrea urbana (fonts,
turons, masies, etc.) compJeten aquest catàleg de la vialitat de Sant Cugat del
Vallès, que el seu ajuntament ha batejat amb tan d'encert i de forma tan
completa, tota vegada que dels 1020 vials existents, només n 'h i ha nou als
quals no se'ls ha adjudicat non1.
PROBLEMES EN ELS CANVIS DE NOM

No ens volem encl.insar més en la consideració d'aquesta matèria, que potser no és adequada per a ser tractada en aquesta Revista, tota vegada que
pertany i afecta directament tots els ciutadans i se'n fa ressò més idoni la
premsa inforn'lativa en general.
En aquest aspecte, les circumstàncies són ara simliars a les dels anys immediatament posteriors als 1930-1931. Aleshores, el canvi polític va provocar
també una variació massiva en la top01úmia de la vialitat urbana. Els d iaris
i set1nanaris de l'època varen tractar, n1olts d'ells, la qüestió de les alteracions
· dels non1s de carrers i places, am.b m.olt de seny i d'equanin1itat.
Com que moltes de les reflexions que en aquell temps es feren, són tota1m.ent vàlides en l'actualitat, cloure1n aquest capítol amb la transcripció dels
fragments més interessants recollits entre la non'lbrosa quantitat d'articles,
notes i treballs que aparegueren impresos en les publicacions que s'esmenten.
Antoni Rovira Virgili deia a «La Publicitat», el 7 de setembre de 1932: «Per
coses que hem vist i per altres coses que en s han contat, creiem necessari de
cridar l'atenció d'una part dels Ajuntan1ents de Catalunya sobre el problem a
dels non'ls de carrer. És, en efecte, un veritable problerna. La fúria de treure
non1s vells i de posar noms nous ha arribat a prendre les proporcions d'pn
flagell. Hi ha moltes poblacions catalanes que estan externament descaracteritzades i desnacionalHzades p er les innovacions que han sofert en aquest
aspecte.
Con1 si les ciutats, les viles i els llocs de Catalunya fossin poblats construïts avui per Lma gent sobrevinguda, sense passat i sense ànima, un gran
nombre de carrers són batejats o rebatejats amb non1s que no t enen res a
veure amb la nostra vida ni mnb la nostra història i que tampoc tenen cap
veritable valor universal».
També a «La Publicitat», de Barcelona, el 8 dc juny de 1933, T01nas Girau
Iglesias escriu: «Sempre h en1 considerat una equivocació això de convertir
els carrers en una mena de catàleg de fets històrics i de personalitats. La
recordança d'esdeveniments transcendentals i l'hon1enatge a les celebritats del
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país, els troben1 molt ajustats a la raó i fin i tot una necessita t de la nos tra
ànima; però entenen1 que p er a aquest fi no hi h a cosa millor que els actes
commen1oratius i. L'elevació de monuments, que no sen1pre han d'ésser gegantins, pel que costen i per l'espai que ocupen, sinó que poden ésser reduïts i
situats en places p e lites i parcs, com ja es fa. Per si això no fos prou, poden
utilitzar-sc encara sales dels edificis públics, on hom pot perpetuar, mitjançant plaques, bus tos i aHcgories diverses, tots aquells fets i noms dignes d'adlniració. El Panteó de París, i l'Abadia dc Westnunster, de Londres -no cal
anar més lh.my-, són veritables r eliquiaris de la grandesa del país, sense que
vulguen1 deixar es tablert que calgui convertir en cementiris els palaus que
es dediquin a les glòries nacionals.
Cada finalitat h a de tenir un mitjà propi dc consecució. Per això no sabem
acabar-nos que es torci el veritable sentit de la nomenclat ura dels carrers,
que no és a ltre que el mitjà d'arribar a trobar fàcilment els llocs i domicilis.
La gramàtica ens diu que el nom és la part de l'oració que serveix per a designar les p ersones i les coses, expressant-ne llurs qualitats, a fi dc distingir
les unes de les altres . Aquesta definició és aplicable a lhora els no1ns genèrics
i als propis. ¿Per què, doncs, en donar non1 als carrers i places, no s'ha de
pre tendre únicament i exclusiva que el nom faci la funció de nom, això és,
que serveixi de n1itjà de diferenciació, em.p rant paraules que evitin l'equívoc
i que siguin de fàcil llegir i pronunciar? Aquesta és la única finalitat que s'hauria de buscar, descartant p er complet la idea de commen1oració i homenatge.
Pretendre que els noms de carrers han de variar al compàs dels esdeveniments, és tan abs urd con1 pretendre que ho fessin els no1ns dels rius, muntanyes, mars i altres accidents geogràfics. ¿Què diríeu, lectors, si a lgú proposés
que el riu Ebre, per exemple, hagu és de canviar dc nom, i que p er tant, d'ara
endavant fos el riu «Primer de lVlaig», o bé el riu «Juliàn Besteiro», o el riu
«Cardenal Segura», segons el gust o filiació polüica del patrocinador de la
idea; que de la muntanya de Montserrat se'n digu és la n1untanya de «Mossèn
Jacint Verdaguer» i de la Mediterrània la mar dc «Blasco lbañcz?».
Afegim encara, tret d'unes notes firmades p er S . C., publicades a «El Dia»,
de Terrassa, el 15 d'abril de 1930: «Els noms de ls carrers, deia Ribot i Serra,
h aurien d'ésser com una cosa sagrada, a la que no poguessin atemptar els
regidors, ni per sectarisme, ni per vanitat, ni p er influència d'esdeveniments
adés tràgics, adé glorio os. El no1n d'un carrer, llevat de raríssimes excepcions, no és una cosa arbitrària, sino b en jus tificada. L'opinió pública deu
rcbeHar-sc sen1pre a tot canvi».
D'una crònica dc Badalona apareguda a «El Matí» el 6 de març de 1932,
trcicm «Deia mes tre Pau Vila recentment, en la conferè ncia que pronuncià
amb motiu de la inauguració dc l'expos ició dedicada a Badalona retrospectiva , «que ningú, pe r n1és r evestit d'autoritat que es c regués, no podia substituir
el nom d 'un carrer sense cometre un gran atemp tat a la història i a la tradició del p oble on J'acte es cometés. De la mateixa manera que són curosament
conservat tots aquell s documents i totc. a quelles pedres que ens evoquen
el passat, cal conservar c .l s non1s dels carrers -n1olt més encara el d'aquells
e n que llur origen e p erd en la llunyania dels anys- p er l'íntima relació que
serven en La història del poble. Fer-los desaparèixer conscientment, és n1utilar
aquella història, i això és tasca d'i gnorants. Es molt lloable l'homenatge a una
persona o a una instituc ió prac ticat per aquest procediment de donar nom a
un carrer, però Badalona té unes perspectives prou vastes d'engrandiment
perquè s'hagi dc r ecórrer a les suplantacions quan es vulgui efectuar algun
d'aquests hon1ena tges; suplantacions que, per altra part, tenen una eficàcia
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nuHa, ja que quan un nom és arrelat en els usos del poble, és n1oll difícil, per
no dir imposs1blc, de fer-li adoptar el substitut. Així veiem com després d'una
colla d'anys, el nom dc Prat de la Riba, no h a pogut fer minvar en res la popularitat del nom del carrer de Mar, a1nb què fo u batejat, en obrir-se, p els
nostres avis i que encara avui u sa correntment el poble; i el n1atcix. p odcn1
dir dc la Riera d'En Folc, a desgrat d 'haver portat s uccssivament diversos
noms. En canvi, el carrer dc Baldomer Solà, per exempJe, que nasqué amb
aquest nom, no s'anomena d'altra maner a i continuara recoraant sempre als
badalonins el non1 d'aquell fill Hlustre de la ciutat, única finalitat que han dc
tenir al cap i a la fi aquesta n1ena d'homenatges».
Rovira i Virgili en el seu esm entat article periodístic insisteix sobre la necessitat de respec tar la t oponímia tradicional, i aconsella els Ajuntaments dc
Catalunya an1b l es paraules següents: «Una bona nomenclatura de carrers
pot ésser una fidel fisonon1ia a ·una població i un vivent resun1 de la seva
història. Els noms verament tradicionals dónen a les ciutats, viles i vilatges el
sentit de p ermanèn cia, que con sisteix tant en la projecció envers el passat
con1 en la proj ecció envers l'esdevenidor. Tre ure un nom vell sense mo tius
justificats, és con1 tallar una rel de la coHectivitat n1unicipal, és com enderrocar un monument arqueològic o com cremar un arxiu his tòric. És també, com
desfer un p aisatge o com tapar una perspectiva.
Demanem, ara amb n1és motiu que m ai, a a quells Ajuntaments de Catalunya, grans i petits, que són n1assa decantats als canvis de noms de carrer ,
que no mirin aquesta qüestió com una qüestió banal, que no l'aprofitin p er a
menes ters de propaganda , que donin tot el seu valor a la fisonomia de le~
poblacions. I els demanem sobretot que, quan bategin o rebategin carrers,
no oblidin que aqu est s formen part de la nos tra terra vella i del nostre patrimoni moral.»
Finaln1ent, del diari «El Matí», copiem d'una nota titulada «Els noms dels
carrers. Orientacions i s ugges tions», p ublicada el 10 dc juny dc 1931 «Aquestes
orientacions es basen en e ls segü ent s axiomes:
. Primer: La finalitat dels noms dels carrers és l'orientació del poble.
Segon: Els noms dels carrers principals p ertanyen a La Geografia del món,
i de vegades tenen n1ajor importància que el de ciutats o comarques.
No cal aclarir ni exemplaritzar aquestes veritats a l'abast de tothom i oblidades p els regents de toles les èpoques, que, sense haver-hi una absoluta e
ineludible necessitat, canvien els no1ns dels carrers sense tenir en compte que,
entre altres inconvenient , creen:
Dificultat s en les escriptures notarials.
Dificultats en els regis tres de propietat i d'altres.
Dificultats en les Con1panyies que tenen xarxes de distribució.
E nvelliments dc plans moderns.
Confusions en les guie de turisme i comercials.
Diftcultat s a les cases productores.
NuHitat de propaganda feta a basc del nom antic.
Confusions i destorbs als servei , de correus, taxis, etc.
Desorientacions dels ciutadans.
E sborrar fites històriques o d'interès arqueològic pe r a la ciutat.
Mal exemple per a les altres poblacions que copien les coses bones i dolentes de Barcelona.
Perill que, seguint l'exemple, el mateix carrer que avui canviem de nom,
pugui no ésser perdurable, i r esul tar endebades la modificació actual.
I molts altres m olès tie m enors qu e el lector afegirà pel seu compte.»
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Conclusions
Acab en1 dc veure eJs problemes que s'h an creat al nostre país per la degradació dc la nostra toponímia, patrimoni espiritual i cultural que és dc
tots, i entre tots h en1 de salvar. Però h em d'ésser conscients que aquesta obra
és urgent, i que no admet cap mena dc dilació ni d'espera.
Creiem que la millor solució fora la creació p er la Generalitat de Catalunya d'un «Consell de Toponímia» amb la m issió d'assesorar lots el organismes oficials o p ersones particulars que tenen necessitat d'efectuar treballs de
cartografia, d'estadís ti ca, de geografia, d'història, d'economia, i en general,
de totes les ciències i tècniques d'investigació, d'estudi i d'ap licació i fins i tot
d'aquelles allres activitats de lletres, que n ecessiten informació sobre la grafia
correcta, la situació i les característiques dels noms de lloc del nostre país.
Sota la presidència de la Secció de Filologia de l'Institut d'Estudis Catalans, haurien d'aplegar-se representants de les nostres tres Universitats, de
les Societats Catalana de Geografia i d'Ordenació de Territori, del Centre Excursionista de Catalunya i d'altres Entitats excursionis tes, i a lguns especiali stes. Podrien així o btenir-se informes que evitarien la p ossibilitat d'escolli1·
p er a les nostres denominacions urbanístiques noms tan esgarrifosament desencertats .com els que h em vist que a lgun es tenen, i no seria possible que
el desenvolupament del territori es realitzés a base d'una toponímia que s'acosta molt als mètodes i designacions c01nercials que estimulen la introducció
de la beguda més refrescant o la del detergent que n eteja més. Ja sabem que
en la majoria dels casos, les urbanitzacions no són res més que això : una prom oció de vendes dc pams quadrats, que h a arribat a procediments d'una refinada s ubtilitat.
Però Catalunya mereix un millor tracte. Si es vol redreçar e l país oferint-li
un bon planejament territorial, si es vol promoure una protecció ecològica
del nostre ambient, i un ús adequat dels recursos actuals, mitjans que contribuiran a un m.ajor benestar material, esforcen1-nos també en evitar la contaminació que provoca a l'esperit i a la sensibilitat de la nostra gent la permanència en el repertori de les nostres denominacions u rbanís tiques d'uns topònims incompatibles amb la puresa dc la llengua i amb la història i la geogr afia de la nostra terra.
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RESUMEN. - Este trabajo estudia los nomb.r es de los municipios de Catalunya,
los de mas de 2.000 planeamientos urbanísticos (urbanizaciones r esidenciales, zenas industriales, etc.), y los de la vialidad urbana de las localídadcs. Con r elación
al primer aspecte, describe el estado actual de las rea lizaciones de monografias
toponímicas de los términos 1nunicipales de Cataluña, de los cuales solamente hay
28 que dispongan de un t rabajo completo. Destaca los diversos factores que han
contribuido a la degradación y a la pérdida de los nombres de l.ugar, y detalla las
anomalías y deficiencias que se observan todavía en los nombres propios de algunes ayuntamientos, con designaciones oficiales inadmisibles por su toponímia errónea, principalmente en Jas denominacion.es resultantes para municipios que han
sido objeto de fusiones y de agregaciones. Es preciso, asimismo revisar la «Llista
de noms dels municipis de Catalunya», pub licada en 1933.
En el capítulo segundo se realiza el analisis de los nombres atribuiclos por sus
promotores a algunas actuaciones urbanísticas, principalmente de scgunda residencia o de areas industriales, para las que han sido adoptadas denominaciones tan
absurdas e inconvenientes que su uso cons tituye una contaminación indigna de la
lengua regional. Para convencer al futuro «parcelista», se ha recurrido a una nomenclatura que es preciso rechazar.
En la tercera y última parte del trabajo se pone en evidencia el peligro que
puecle representar para los valores culturales de una localiclad una falta de atención
en la desi.gnación de la vialidad urbana con nombres adecuados, para Jo cual se
estima convenien te la intervención de la Generalitat de Catalunya, a través de la
Sección Filológica del «I nstitut d'Estudis Catalans».

SUMMARY. - The nru11es or the municipal.itics of Catalonia, of ovcr 2,000 dcvelopments (residential and industrial) ru1d of the street networks in bui.Lt-up areas
are cxami:ned in this article. In relation to the first aspect, the present state of progress in the compi lation of the toponimic monographies of the mwucipalities of
Catalonia, only 28 of which are complete, is examined. The diverse factors which
have contributed to the degradation and loss of many place names are analyscd
and the anomalies and deficiencies which can still be seen in the :a ames of some
towns are detailed. There are officiaJ designations which are qtúte inadmissable
because of their toponyrrúc errors, pril1cipally in thc names of municipalities cr ea• ted by fusions or aggregations. I t is necessary, al.so, to revise the «List o f Names
of the Municipalities of Catalonia» publishecl jn 1933.
In the second part the names given by promoters to their developments, mainly
those or second homes and of industrial developments, are analyzed. Many of
these have been given names which are so absurd or inconvenient that they represent a contamination of the regional language. To convince the h.lture plotholdcr
use is made of a non1enclaturc which it will be neccssary to remake.
The third and last part of the work shows the dangcrs to the cultural values
of a locality resulting from not paying sufficien t attention to giving adequate n ames
to the street network, and it is considered that the Generalitat de Catalunya should
mtervene, t hrou gh the Philological Section of tbc «<nstitut d'Estudis Catalans».
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Toponímia del terme i de la vila
de Riudoms *
per Eugeni PEREA i SIMON

NOTES DESTACADES DE LA HISTòRIA LOCAL
L'origen de Riudoms, igual que el d'altres pobles de la contrada, esdevé
a l'època ron1ana, com ho demostren les restes arqueològiques trobades. El
poblament assimila les successives ètnjes fins a arribar a la seva fundació cristiana, produïda el segle Xli, amb el repartiment de les famoses Cartes de Repob1ament.1 El 24 de gener de 1150 Robert d'Aguiló donà a Arnau de Palomar
el lloc de Riudoms perquè el repoblés i hi alcés un castell. 2 El 1158 l'Arquebisbe Bernard subscriu la venda d'un mas a Riudon1s i el 1171 Bernard Vinater
fa donació de ls béns que tenia a la població a l'Esglésja de Tarragona. Poblet,
en el segle xu , posseïa un feu a la vila.:¡ Berengu er de Puigverd, el 3 de febrer
de 1290, vendrà el feu, el castell i capellania per 11 5.000 sous de Barcelona,
incloent en aquesta venda els agregats de Blancafort i Castell Nou; l'operació
fou aprovada pel r ei Alfons que conservava drets sobre aquest patrimoni. En
algun s llibres, encara avui, s'afegeixen al cens de la població «els agregats del
Blancafort i dc les Planes».'1
Quan el 1318 sigu i desembarcat al port de Salou el braç de santa Tecla, en
el seguici figurarà «D. Martín de Puigvert , señor de Riudomp » ~> El 1444 hi
havia un ple t entre Reus i Riudoms degut a la situació dels límits del tern1e,
que fo u originat per pasturar els ramats de la Comunitat de Preveres de la Parròquia de Reus en el terme de Riudoms; 6 en un acord d'aqueixes poblacions,
el 1552, es fan rectHicacions en els límits del terr eny. El segle XI.V formen part
de la Comuna del Camp de Tarragona a1n b trenta-quatre pobles n1és. Segons
un acord del 22 de novembre de 1605 7 a Ja Casa de Ja Vila es reberen ordres
del Palau Arquebisbal i del Govern pe r mirar «de fer y formar una unio a fi
yefecte dc traur er los bandolers y mala gent de la terra». El 19 d'octubre de
*
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

Trebal.l que ha obtinguL el Premi de Toponímia «Josep Tglésies», d'EDTTORI AL MONTBLANC, any 1978.
Font-Rius, Cartas de población y frallqllicia de Cataluíía (1969); Picrrc Vilar, Historia
de España (1975).
Blanc, Arxiepiscopologi de la Santa Església Metropolitana y Primacia de Tarrago11a.
Cap. XVII.
CP, f. 169 v.
Diccionari Nomenclàtor dels pobles i poblats de Catalunya. Centre Excursionis ta de
Catalunya, 2.a. ed. Barcelona, 1964, p. 340.
A. Bofarull , Anales Históricos de R etiS. (1845). T . I , pàg. 108.
Arx. Mun. de Reus. LI. 1, ps. JO, 13, 16, 17 i 18. Arx. Mun. dc Tarragona. LI. d'A. del
Cons. (1551-1552).
AC, Sec. I , llig. 2.
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1585, l'Arquebisbe Antoni Agus tí donà liicència al Pare Comissari dels frares
de Sant Francesc perquè fundessin un convent a l'ermita de Sant J oan i per
aquest motiu ja en actes de juliol de 1582 es fa r eferència a l'ermita «Vindra
a la 1nasia de deu de st Joan ... ». 11 L'any 1683 sorgeixen nous plets amb R eus,
ara p er qüestions del repart iment d'aigua, pel s dre ts que ambdues poblacions
tenien sobre les aigües de les rieres de L'Aleixar, de Rocabruna i dc Salvià.u
Les pestes, que tan sovint de lmaren Catalunya, el 1626 causar en tan gran
mortaldat que els malalts se n'anaven cap a la fossa per por de quedar insepultats; aquest any el doctor Girona i el metge Jaume Garau [ere n una
visita d 'inspecció sanitària a Riu doms, r equerits pels còn sols dc Tarragona.
Pels volts de 1727 se'n registra una altra amb xifres de 887 malalts, 117 dels
quals moriren. En una cèdula de Pedro Ignacio de Corea, donada a Tarragona
el 18 de setembre de 1803 i conservada a la Casa de la Vila, s'anomena el
poble con1 a cap d'una a ltra Unió que formarà juntament amb Caste11 vell,
Vinyols i Els Arcs i Can1brils de Ma r .

GRAFIA DEL TOPONIM RIUDOMS
La grafia del nmn del poble es manté en el decurs dels segles, i va sofdnt les
evolucions idiOinàtiques i l'ortografia de l'escriptor, moltes vegades incorrecta
i diferent, e n una mateixa època. Rivo ulmorum, del nominatiu ulmus. •11 .Blanc,
en el seu Arxiepiscopologi, dóna compte d'una butlla del Papa Anas tasi, del
25 de 1narç de 1154, en què veiem: «ecelesiam de Rivo de Vlmis». En un document del desembre de 1168, s'escriu : «in termino de Ripo de uilnus». 11 A la
butlla de Ce lestí III, donada el 11 94, s'anomena una església: «ecclesiarn dc
riusulmorum ». Riudollom.ps (any 1290). En una transcripció d 'Andreu de Bofarull '2 sobre les Corts dc Cervera, el l359, es parla dc Riudoms d el Arcabisba.
Riudon1psY Rivodon1ps (docUJncntació de 1380). Rivoulmorum (any 1447). Al
Llibre segon de l es Valies troben1 riudoms, riudomps, riu doms.•·• Riudolms.¡r,
« ~ .. en dita vil a de R iudoms ... ». 16 Rriu doms, rríudons. 17 « ... ocho pesetas que
pagaba a la comunidad de Presbíteros de dicha villa de Riudóms ... ». 18 «Su
verdadera nombre es R íu d'om, Río de olmos». 1 u E ls dos oms apareixen en els
segells dc les actes municipals a partir de finals del segle XIX, si b é es troben
sovint escolpits en pedra, fusta o d'a ltres materials des del segle xv; dc la
vegetació del terme començaren a desaparèixer a mitjans del segle passat, i es
troben, avui, con1pletament exti ngits. A l'escut del poble, d'heràldica catalana,
es representen els dos oms, en color verd, un riu blau entre ells i e l fons
o cel en or.

8. Ibídem .
9. AC, s. xvué.
10. Aquesta forma és la més emprada a la documentació consultada. LI. V. f. 21; MAT,
v. 1 j ss.
11. CP, f. 169 v.
12. A. Bofarull , Anales Históricos de R eus (1845). T. I, p. 135.
13. Blanc, Arx i episcopologi ... - Celedoni o Vilà, Descrípció11 de mi estimada pairia la villa
de R eus, p. 94.
14. VALIES, ff. 27, 58, 93, 97, 105.
15. Emili Morera, a diverses dc Ics seves obres.
16. MHM , núm . 39, lJig. C. 1789.
17. MHM, llibre núm. 2 s. xvu.
18. MHM, núm. 38, llig. C. 1876.
19. Gras i Elies, Historia de los Jugares ... - Barceiona, 1907.
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TAULA DEMOGRÀFICA
El primer cens que el cita pertany al Còdex de Girona, 23-5, arn1ari Arévalo
de Çuaço, que diu: «I tem h a en lo loch de Riudolms: CXXXVI fochs».:w Segons les Corts de Cervera, fetes l'any 1359, hi havia 172 focs; el 1424, el mercader de Reus, Antoni Salellas dóna Ja xifra de 130 focs.:!• Les dades de 1553
indiquen a la vila com a futura gran població dins la comarca o vegueria.22
E l cens de Floridablanca (Arxiu de Palau. Madrid), dóna un total de 2472 habitants, desglossats en edat, sexe, estat i professió. El 1860 h i ha 3454 habitants;
el 1877, 3410; el 1887, 3499; el 1900, 2560; el 1910, 3567; el 1920, 3376; el 1930,
3450; el 1940, 3638; el 1950, 3472; n e l 1960, 3651; el 1970, 4350; el 1975, 4576
habitant'S.2 <l En con1parar les dades demogràfiques hem, de tenir en compte
els factors socials, Jes guerres, les epidèmies, les immigracions, l'índex de fecunditat, el de natali la t, el de mortalitat, Ja política de descatala nització/ 5 etc.,
com a indicadors de les fluctuacions den1ogrà:fiques.:l 6
ALGUNS TRETS SOBRE L'ECONOMIA
Durant els primers segles de la nostra història, l'agricultura es basa en la
concepció clàssica de Catalunya: blat, vinya i oliveres, altrament condicionada
per la falta de siste1ncs de regad iu que obliga a adaptar el terreny a les condicions climatològiques. Aque ix tipus de conreu ja predomina durant l'Edat
Mitjana. La producció de cereals és tan elevada que Riudoms arriba a comerciar amb els pobles i ciutats de Montblanc, El Morell, Barberà, Valls, Capafonts, Les Borges, Tarragona, Cornude lla, Prades, Cambri ls (albarans i actes
s. xvu) i, a través de l port de Salou, embarcar cap a Barcelona. Es calculen
al voltant de cent ere i set molins. 27 També es notòria la sembra de blat
entre Les fileres de ceps; aqueix conreu rebia el nom de «terra de pa i vi». 28
Segons el «Rationes Decimarun"l Hispaniae», servat a l Vaticà, e l 1280 Riudoms
ja contribwa al manteniment de la diòcesi dc Tarragona amb 136 sou s; amb
blat es paguen els impostos del Duc de Cardona, es fa carita t als pobres de
la vila,29 s'ajuda els frares del convent de Sanl Joan. 30 E1 1436, Riudoms i Constantí, junt amb altres pobles del Camp, aconsegueixen de la reina Maria, governadora del P rincipat, l'autorització per a establir un mercat durant els dies
en què Tarragona tingués fira; van ser, pe rò, anuHa ts aqueixos privi1egis a les
20. En una transcripció de J. M. Pons Guri, Un fogatjament d esconegut de l'any 1358.
Bol. Academia dc Bucnas Letras de Barcelona. XXX (1963-1964). Els especialistes consideren cinc hab.i la nts per cada fogatge.
2l. A. Bofarull, A/1(..des flistóricos de R eus (1845). T. I , p. 135.
22. Ilistòria de Catalunya. Ed. Aedos. Barcelona . p. 12.
23. Memòries de la Reial Acadèrnia de Ciències i Arts de Barcelona, v. XXXIII, núm. 16.
Barcelona, 1961.
24. Arxius Municipals i es tadístiques pubHcadcs.
25. Alzina, Jaume: L'eco nulllia de la Catalunya autònoma. Pròleg dc J osep M.a Tallada.
Barcelona, 1933, p. 183.
26. Vegeu l'obra dc Maluquer i Sostres, J oaquim: Població i societat a l'àrea catalalla.
Edit. A. G. Barcelona, 1965.
27. AC, segles XLV, xv i xvr; MAT ; Ll. V.
28. MAT, v. 71 (1720-1729), f. 267 i ss. Var.iacio recollida per R. Vio lanl i Simorra, Etnografia
cie R eus i de la seva comar ca. Ed. Rosa dc Reus, v. III, p. 18. Podeu veure també els
nostres articles a Diario Espaíiol dc 31-1-1974 <<Cu idar ccpas en la lcrra de pa i vh> i a
Mestral, núm. 3 << Setembre».
29. AC, Sec. I . llig. 2, 26-12-1605.
30. AC, s. xv1 i xvn.
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Corts de Monzón per les protestes dels Cònsols dc Tarragona. L'abundància
d 'aigua al nos tre terme ha estat aprofitada de moltes maneres i per a n1olts
cultius; el 1626 es produeix una queixa general «pels arrossos que a lguns particulars han volgut fer» ja que, llavors, consideraven que el conreu d'arròs
produïa les febres, perquè era cultivat en zones d'aigua estancada, maresmes, etc.:i 1 Els voltants del segle xvu són decisius per a l'agricultura, ja que
s'inicia la plantació d'ametllers, dc garrofers i d'avellaners, cultiu fins llavor s
poc conegut a Catalunya.
El 1879 la vinya perd la primacia que tenia fins llavors. La fiHoxcra assolà
les considerables extensions d'aquesta plantació que existien al terme tot propiciant i accelerant l'adaptació d'altres cultius puixants en aquesta època, com
ara l'avellaner, que tanta importància havia de tenir per a l'economia comar cal.
Així, doncs, el 1879 es força parcialment un canvi en els Upus de cul ti us, per
culpa d'aque lla plaga, i es va generalitzant la p .lantació de l'avellaner, que
troba en aquesta con1arca unes condicions climàtiques idònies a més de con1ptar en aquest poble amb una abundància d'aigua que pennet uns rendin1ents
elevats en contrast a1nb els llocs on s'ha de cultivar de secà. El sistema de
regadiu per mitjà de n1ines i dc pous es culmin a amb la construcció de la presa
de Riudecanyes i, més tard, amb la de Siurana/12 que han r egat les riq ues
terres del terme, afavorides per unes condicions climatològiques molt benèvoles donada l.a proximitat del mar. Més tard, progressivan1ent, va perdent
importància el cultiu del garrofer i de ]'ametller, que es veu s uplantat per
l'adaptació de terres de secà a l regadiu i de la consegüent plantació de l'avellaner i el cultiu d'hortalisses. El J 956, una gelada sense precedents, fa desaparèixer pràcticament el garrofer del panorama econòmic local. L'ametller
també va desapareixent donades les circumstàncies de la conversió dc terres
de secà en regadiu, a més de la poca seguretat que representa el seu cultiu
ja que una pe tita gelada tardana s ignifica la p èrdua de la collita.
A primers de segle, Emili Morera :~:~ dóna el següent balanç sobre la producció agrícola a l poble: «678 hectolitres de b lat; 3.000 d'ordi; 93 de c ivada;
ISO de n1oresc; 64 de cigrons; 1.350 de faves i favons; 1.007 de fesols; 140 de
veces; 142 dc guixes; 28.000 de vi; 2.800 d'oli; 21.000 kgs. d'an1etlles; 38~.800
kgs. d'avellanes; 424.200 de garrofes; 75.520 de fru ites variades; 217.524 dc patates; 804.000 d'hortalisses, tubèrculs i farratges ». A I 'actualitat, el 50 % dels
ingressos del poble provenen del cultiu de l'avellaner, al qual dedica 1.400 h ectàrees de regadiu i 23 de secà, de les 3.088 que posseeix el terme; :¡ 4 aqueixes
xifres no coincideixen amb les de Josep Iglésies:1:. q ue dóna un 32,79 % de les
superfícies en actiu agrícola dedicades a l'avell aner, és a dir, 969 hectàrees.
La collita global és de 60-70.000 sacs d'avellanes (58,4 kgs. cada sac), xi.fra significativa des del p u nt de vista qualitatiu i quantitatiu. Qualitatiu perquè, pràcticainent, des del començament de les plantacions d'avellaners, s'ha adoptat
la classe negreta més apreciada en el mercat exterior i interior que a ltres varietats d'ave llana. També s'ha de fer constar que la qualitat ha anat augmentant al llarg dels anys, fruit de l'ús d'adobs i de tractaments de polvorització
contra les malalties dels arbres. Quantitatiu perquè la xifra de sacs és realment important; comparem, per exemple, la xifra que dóna Emili Morera, de
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Història de Catalunya. Ed. Acdos. Barcelona, p. 54.
Pantà de Riudecanyes. Reus, 31 d'agost de 193-+.
Carreres i Candi, Geografia General de Catalunya, p. 666.
Tomas Novoa, El A vellana. Ed. Dilagro. Lérida, 1973.
R evista del Centre de Lectura. Reus, març-abril 1973.

principis de segle, de 388.800 kgs., amb els 4.000 .000 que representen si fa o no
fa, els 60 ó 70 n1il sacs d 'ara.
Són d 'importància les collites de fruites i hortalisses i, e n m e nys mesura,
les de l'oli. La proximitat d el mercat de Reus i les òptimes condicions de cultiu
fan qu e t ingui molta i mportà ncia la producció d e préssecs, especialm e n t, i tota
classe d'hortalisses.
E ls progressos indust ria ls d e tot el país no s' han vist fins fa poc reflectits
aJ nostre poble, donada la seva estructura social agrícola qu e fins a ls anys 60
ha predominat. La crisi agrícola n o ha pogut afrontar les exigències d el nou
moment econòmic, m.arcadament consumista, s i b é es cert que ha n1ancat en
tot moment d'una planificac ió i ajuda. Les rendes que dónen els avellaners
són insuficients, i la manca de capitals q u e explotin i comercialitzin adequadament llur fr ui t h a fet en1igrar la gent del camp tot integrant-se als sectors
secund a r i i terciari de l a nos tra economia.
L'an y 1949 el pressupost dc l'Ajunta m e nt era de 388.000 pessetes; avui és
de 19 m ilions .=ln Segon s la «Memòria d e la Cambra d e Come rç i I ndús tr ia de
Re us», de l'any 1972, el nostre poble te ni a 106 llicències industrials i 107 de
comercials, cosa que rep resenta u n s isè i v ui tè lloc, r espectivament, entre els
95 pobles de la demarcació de la Cambra. Avui Ja indús tria ha assolit d 'eq u ilibrar la crisi agrícola amb fàbriques d'objectes d e regal, d e farmàcia, d 'arts
gràftques, d e mobles, de matèries per a la construcció, pintu res, etc., i absorbeix un potencial humà considerable, qu e evita la mi gració geogràfica i afavo reix Ja migr ació sectorial.
La :renda p e r càpit a, e l 1970, és dc 56.089 p essetes de mitja anual.
VARIANTS FON ÈTIQUES I MORFOLÒGIQUES A LA LLENGUA
El dialecte que h om parla a Riudoms és el mateix d e tota la Comarca del
Baix Camp, un a variant del català oriental. E s produeixen, per exemple, els
doblame nts. i e nllaços fònics com a tot e l seu domini: els arbres (alzàbras),
març humit (màrzaumít), menjo una ametlla (ményj unaum èUll e), poble (pòbbJ e), una imatge (unimàtge).
Destacarem els segü ents aspectes: ús de l'a rticle lo, los, pronunc iat lu, !us.
sempre que no vagi precedit d'un mot acabat en vo cal, no diftongada, o en r
muda, en els quals casos s'empra el, els, pronunciats '1, 'ls. Es conserva la
di s tinció e ntre b i v. La vocal n e utra final de paraula tendeix a sonar com
u na e oberta; la n o final sona com a la resta dels l locs d c parla catala nooriental. Pronunciem. una i eufònica davant de l so d e jota, g o j, precedit de
vocal n o difto ngada ; la i forrna diftong d ecreixe nt amb aquesta vocal (pagèspaygès, p1uja-p lúyj e). De m anera anàloga pronuncie m la i que precedeix en
aquests caso s la x, so d e xeix, e n a ltres llocs m u da (caixa-kàyxe, peix-péyx).
E n alguns mots fem mudes l a vocal n e utra seguida d e r simple (Teresa-tréze,
safareig-safré tx, desembarassar-dazambrassà, ca ra n1ull-kramúll, escarabató-askrabató, feréstec-fréstak); això m a te'ix s'ha operat amb a lgunes oo àtones
(for óncol-fróngku) . En a lguns mots plans es fa muda la l final (nínxol-nínxu,
rínxol-rin xu, sòcol-sòku, xàpo l-txàpu). La ela dobl e s 'ha perdut tota lment, tre t
cie qua n t una t seguida d e l s'hi assimila (atla s, atleta, a l·las, aUète), p erò és de
destacar que hi ha un renom familiar, ben v iu amb aquest so doble : Tral·la.
Les xx, a mb so de xeix, s'afr iquen quan són inicials o van precedides de con36. lnstituto Nacional de Estadistica. Madrid, 1952. Les dades modernes han estat facilitades per la Casa dc la Vila.
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sonants, sonen tx (xique t-txikèt, marxar-martxà). o p r onunciem Jes tt i dd
finals quan no van darrere de vocals, so r (cant-cà n, p rofund-profún, sant-sàn,
però: llest-llést, agost-agós t. També són n1udes darrer e s i r s i les segu eix una
altra consonant (perds-pèrs, forts-fòrs). É de destacar q ue a dim.arts no fem
m uda la t com a molts a ltres llocs, inó la r, dimàts, i que a sant Antoni sona
la t, sàntantòni, però s'observa una gran tendència a dir sànan tòn i, fins i tot
en la gent gran; en canvi sant Esteve, sànastéve. En n1ots com plourà en què
es troba una o feble, ordinà riamen l pronun ciada u, seguida d'una u, aquella es
pronuncia com una vocal neutra: plourà-plaurà. El plural dels mots acabats
en ig (tx) el fen1 e n tjos: passeig passetjos o e n jus, boig, bojos bòyjus. En
general les rr final s les trac tem com a tot el Principat amb la tendència a afegir
a les qu e pronun ciem una I: car kàrt, amor amórt i en un n1ot una g : la mar
lamàrg. Es pot b en dir que en s repugna la r final. Ta mbé fem 1nudes a lgun es r
intermèdies corn en arbre àbre, arbrar abrà (però no arbreda arbrède) . orques tra urkéste, escriptori askiptòri, escriptura (notarial) askiptúre, escarpra
askà.rpe. En combi nacions com: e l llum, més gent, la l i la s no s 'hi assimilen
i es diu: alllúm, mésgén, e n canvi s'assimila la s seguida dc r: s is rals sirràls.
No es torna m la n de com binacio ns com un full únfúll, on vas ónvàs, però
sí tota altra en l'interior d'un mot seguid a de f o v : confi t kwnfít, confessar
kumfassà, m invar mimvà; la n s'assimila a m davant p i m: sant Pau sàmpàu,
sant Marc sàm.màrk. No sofreix cap alteració la n segu ida dels sons j i g gutural: llonja llónge, àngel ànjal, tret de menjar manyjà, tampoc quan la 11 va
seguida dels sons k o g ve lar, formant part d'un al t re mot: «ton cons í» tunkttzí,
«un gat» úngà.t, però dintre d'un mateix m o l es palatalitza com a tot arreu i la
represen ten per ng: finca fingke, fanguet fangguèt . La t s'assim ila davant l, ll,
m: atleta af.l ète, espatllar aspall ·llà, setmana sanmàn e; la L davanl 11 es tornar:
cotna kórne. En els grups mitja hora és curiós que s 'afriqui el grup tj i pronunciem mitxòre, en canvi mitja arrova: mitjarròve, e tc. Certes consonants
intermèdies no sonen : do ncs dòns, visc vik. Les síHabe o, u i al inicia ls i
àtones de certs mots es p t·onuncie n au: ametller aumaU.llé, obrir aubrí, obliga-r aubligà, obac aubak, ofegar aufagà, oferir aufarí, oliver aulivé, olor auló,
operar auparà., oració aurassió, orella aurélle, oreneta auranète, orina aurine,
oxigen augíjan, ura li ta auralíte, cal notar que fin s ha afectat aques ts n eologismes, Mas de n 'Albi màsdanàuvi, a lfàbrega aufàguime, a lbergínia aubargínie,
alqueria aukaríe, a lbercoc auba rkòk, humit aumít, e tc. La síHaba al interm èdia
d 'alguns mots es pronuncia u si és àtona i o si és tònica: escalfar askufà, escalfa askòfe, estalviar as tuv ià, p erò en canvi estalvi son a astàlvi. Diver sos n1ots
afegeixen o suprimeixen una voca l neutra in icial: collar akullà, sobreixir assubraixi, farcir afassí, avellana vallàne, anell néll. Algunes vocals febles especialment perd en e l seu valor i sonen i i a lgunes vegades u: mànec mànic,
llumeneta lluminè te, genoll ginòll, argelaga argilàga, saó suó, soroll siròll, terròs turròs. La pronunciació de la 11 com a ny davant x és vaciHan t: manxa
màn.yxe, panxa panytxe, pàntxe. El dígraf ny intervocàlic ona doblat : Vinyols
viny-nyòls, etc. E ls n~ot s jo, ja i vejam es pronuncien iò, ià i vaiàm. Molts
mots plans acabats en i afegeixen una t: co l·legi kulèigit, geni gèn it, api à pit.
El grup final nys sona nytx: banys bànytx, panys pànylx. Es conserva l'ar t icle
salat form ant un sol bloc amb alguns mots: es tisores, es tovalles, estenalles,
les espletes. Alguns mots plans acabats en e que procedeixen dc mots llatins
acabats en una terminació que conté una n fan el plural en ns seguint la pronunciació antiga: home òmens, rave ràvans, cove còvans, però no tots: verge
vèrjas, orfe òrfas . A Riud oms són corrents mo llès irregularitats verbals no
admeses per la llengua cu lta: Totes les formes de l present d'indicatiu de l verb
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haver són àtones i la e, o, a sonen com a vocal neutra; a m és la primera afegeix una i que for ma diftong a mb la a: ay, as a, am au, an. Infinitius irregu lars amb el fonema de velar: calguer p er caldre, volguer per voler, etc.; les
primeres p er sones (no terceres) de l'indicatiu acabades en ig (que sona tx)
com veig, vaig, faig, fuig, es canv ien d'una ma nera vaciHa nt a la gen t gran
i total a la jove, pe r una i que forma diftong amb Ja vocal: vei, vai, fai. Els
verbs vo l.er, poder i els acabats en dre i oure fan el pretèrit imperfet d'ind icatiu en eia (éye); voleia (vul éye) en comptes de volia; p odeia (pu déye) per
podia; perdeia (par déye) per perdia; ploveia (pluvéye) per p lovia. Del verb
ser no es fa servir com a participi passat estat sinó sigut; al pretèrit in1perfet
de subjunctiu del verb estar es diu estés, estessis en comptes de estigués,
es tiguessis. El pretèrit imperfet de s ubjuntiu dels verbs regulars de la tercera
conjugació es fa acabar en igués en comptes de ís: diem dormigués en comptes de dormís, d'i gual manera dels verbs irregulars escriure i veure diem
escrigués i vegés en comptes de les formes correctes escrivís i veiés. Els participis fos i m.òlt els canviem p er fus i molgut-da (mulgút, mulgúde). A la
segona p ersona del present d'indicatiu de morir s'hi afegeix una e eufònica:
ell more (éllmòre), e n comptes de ell mor. En els pretèrits imperfets amb e
tònica es p ronuncia tancada en contra de la llengua normativa: crèiem
(kréiam), quèiem (kéiam) , fèiam (féiam) , dèiem (déiam); en canvi la e dels
verb s e n e11dre, com entendre i estendre, es pronuncia astèndre, antèndre.
De les dues formes jaure i jeure, llançar i llençar, avançar i avençar, s'empr a
la primera; de traure i treure, la segona. Quan es troben dues ee seguides al
verb sobreixir se s implifiquen en una la qu al sona vocal neu tra: sobreeixia
assubraixie; el grup ei sempre form a diftong, sob reïx assubréyx. A la t ercera
persona del verb deixar, present d'indicatiu, i a la segona de l'imper atiu fa
deix en comptes de deixa. Els pronoms febles s'allunyen molt de la forma
literària; les formes re forçades em, et, el, els, en, es, només s'empren davant
del verb quan van darrere vocal no diftongada i es pronuncien: 'm, 't, 'L, 'n,
'ns, altrament s'usa la forma plena: el Pere em porta una capsa = lu p éra'm
pòrte ... , però l 'Eudald me porta una capsa= laudàl ma pòrte ... Els pronoms
de primera i egona persona ens i us es substitueixen per se: diem se porten
per ens porten o u s porten. Quan l'infinitiu acaba en r m uda els pronoms
febles s 'hi en llaçen con1 si el verb acabés en vocal, diem: portar'ls pu.rtàls
per portar-los. On caldria dir, li h o, diem li, per exemple, li porto p er li ho
porto ; els el, els la, els e ls, els les, es h o, ets canviem tots per els hi, per
exemple diem: els hi porto per els ho porto; on caldria dir li'n o els en diem
n'hi, p er exemple diem n'hi porto per li'n porto o per els en porto. la'n i l'en
no s'usen. En comptes de els quan substitueix el complement d'obj ect e indirecte u sem la combinació els hi; diem los hi porto la pilota per els porto
la pilota. Hi ha molts mots que pronunciem d'una maner a especial i q ue no
es poden sistematitzar, per exemple : alfàbrega aufàguime, algutzir aguzíl,
cuina cúny.nye, calcigar palsigà, acotar acutxà, dues dúgas, dilluns dillwns,
escarola askariòle, escorpí askòrpit, esbarzer aubardés, eixordar arzxurdà, genoll ginóll, gasa gàsse, gronxador angrunsadó, ganivet gavinèt, lletsó llak.só,
escó taskó, m igdiada núsdiàde, poruc parúk, processó prufassó (professó és
un mot de total tra dició catalana, al d.iccionari norn1atiu se'n prescindeix perquè processó està molt m és estès), soroll siróll, taHà-taHer a taràttaréne, xibeca
sibéka, xisclar gisclà. Hi ha moltes es i os que es pronuncien amb una obertura diferent dc .la for ma general : bèstia béstie, crèixcr kréixe, safareig safrétx,
vermell verméll, p enja pénja, cabell cabéll, aparèixer aparéixe. Davant del
pronom interrogatiu què i de l'adverbi on quan té matís interrogatiu, s'bi posa
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una vocal neutra que pot semblar la preposició a però que més aviat fa pensar en una vocal eufònica introd uc tòria de la interrogació perquè, s'ome t quan
la interrogació és exclamatòria, es profereix en to de burla, etc.: què vols?
akèvòls, on vas aón vàs? Altres variacions respecte a Ja llengua literària són :
l'ús de la preposició amb en comptes de la prepos ició a davan t els pronoms
personals dc ter cera persona: ho diu a ell udíuambéll i en c01nptes de la preposició en davant un i algun: viu en un mas, en a lgun lloc viuambunmàs,
ambalgúnllòk; ú s de la preposició en en comptes de la preposició a davant
tots i tothom, objectes directes: he a visat a tots, a tothom aiavisàtantóts,
antutòm; davan t els demostratius s' usa en i no sona la a inicial del demostratiu: en aq ue ll mas ankéllmàs, en aquest poble ankétpòbble, noteu que les
· enes no es palatalitzen m algrat la k que .les segueix. Hi ha però una certa
tendència a usar am1} per en i dir mnbakéllmàs, ambakéllpòbble. A part d 'això
no sona m a i la essa que precedeix Ja t als demostratius aquest akét, aq uesta
akéte, aquests akéts, aques tes akétas.
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FONTS D'INFORMACIO
En les no tres recerques sobre el terreny ens han acom panyat els senyors
Marc Don1in go i Gispcrt, mort el 1977, als 77 anys, pagès; Joan Corts i Ferrer,
nat el 1906, pagès, ocasionalment minador, i Josep Mar ia Gili i Corts, pagès,
nascut l'any 1899. Tots tres són fills de la vila, on h a n residit pràctica ment
sempre. H em parlat, a més, circum stancialment, amb altres persones de la
localitat, entre ells caçadors i pas tors.
Agraïm la col-laboració dc Mn. Salvador Ramon per facilitar-nos l'accés
a l'abundant documentació an tiga de la vila servada a l'Arxiu Històr ic Arxi. diocesà de Tarragona, i a Jo ep Maria Virgili i Ortiga, l'aj ut en qüestion s dc
lingüística .i fonètica catalana. També mereixen el meu reconeixem ent els
senyors Ramon An1igó i Anglès, Pare Agus tí Altisen t i a les bibliotecàries del
Centre de Lectura, de Reus, i de Ja Biblioteca Provincial de Tarragona. R egracio a ls membres del Jurat del I Premi d'Investigació Onomàstica Josep
Iglésies 1978, Dr. Antoni-Mada Badia i Margarit, Dr. Enric Moreu-Rcy i Ramon
Amigó i Anglès, la concessió del primer premi.
Aquest treball fou fet durant els anys de 1975 a 1977, tot i que algunes notes
documentals i aclariments posteriors han servit per a completar-lo.

1NDEX D'ABREVIATURES
AC

Llibre d'Actes Munic ipa ls, conservats a l'Arxiu de la Casa de la Vila,
de Riudoms.
BN
Biblioteca Nacional de Madrid. Manusc. núm. 6839 (Descripc.ión del
Corregimjento de Tarragona).
AMI
Manua ls d 'Amillarament, dipositats a la Casa de la Vila, de Riudoms.
CP
Cartularis de Poblet. Biblioteca Provincial de Tarragona. Secció de
Manuscrits . Volum 241 (document núm . 260, folis 169 v. i 170. Any
1168).
Aquest document ha estat publicat per Emili Morera a Tarragona
Crist ia na (t. I , doc. 26), amb alguns errors de transcripció documental i que esmenem aquí.
LL.V.
Llibre Verd (Memorialc dc universis redd itibus, juribus et censualibus ubique ad mensam archiepiscopatcm Tarraconae spectantibus),
any 1276.
S ervat a J~Arxi u Històric Arxidiocesà de Tarragona.
MAT
Man uals d'Actes nota r ials procedents de l'Abadia de Riud01ns i dipositats a l'Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona.
MHM
Documentació de l'Arxiu del Museu Històric Municipal, de Riudon1s.
VALIES Llibre de les Valies, de la Uni versitat de les Borges del Camp, 1532
i 1560. Arxiu par ticular Dasca; una còpia del qual ens ha estat facilitada per en Ferran J ové i Hortoneda, de Les Borges del Camp.
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LA POBLACió
1.

Riudo m s

r iudón'ls

La vila dc Riudom s es tà situada a la comarca del Baix Camp/ a 5 km de
Reus, la seva capital. Durant n1olt temps e l seu cens d 'habita nts es mantingué
estaciona ri , car eren 3.458 l'any 1. 857 i qu asi igual nombre ( 3.472 ) l'an y 1950.
Darrerame nt/ per ò, s 'observa un creixe ment notable : el cens dc 1970 xifra
4.350 h abita nts, qu e passen a ésser 4.672 segons e l padró del 31 de desembre
de 1977: L'expansió del nucli es realitza d'acord amb e l Pla General d'Or denació del Municipi, aprova t legalm ent el 28 dc gen er de 1960.
E l terme té un a exten sió super ficia l de 32,7 k m 2 , i limi ta al no r d amb els
dc Maspujols i L'Aleixar , a l'est amb els de Reu · i Vila-seca de Solcina, al
su d amb el de Cam bril s, i a l 'oest amb e ls dc Vinyo ls i els Arcs, Montbrió del
Camp i Les Borges del Camp. É s terra d 'avellan e rs i d'a ltr es conreus, i de
gr anges avícoles i porcine . També s 'ru han ins ta l·la t a lgunes indús tries. Té
b onc comunicacions per carr etera amb Reus i a mb les dem és pob lacion s del
con to rn.
Tr obem Riudoms com a po ble a Vandellós (Ba ix Camp): Masdudoms, a mb
una esglé ia dedi cada a Sant Jau me. A Ja par tida del B ru gé:ret , de Reus (Baix
Camp), el trobem com a mas : Mas R iudo m s.
Els Riudoms h av ien es ta t llina tge impo r ta nt a d ifere n ts llocs, es pecialmen t
a Barcelona i a Sant J oan d'Hor ta.
Diuen de ls de R iudo m s que són del sac: «L'home del sac», «A R iudom s, sac,
senalla i b ona llu na» Soler S abarís, Alburn Mera vella, p . 131; hi ha a ltres varian ts com «Sac, podall i bona lluna». També es d iu: «A Riudoms tomaq ues
i profes ons», o b é, «A Riudom s, tomaqu e i carbassons». També : «A Ri udom s
la gr an cisterna I el campana r al descobert I l'estacada forad ada I i la r iera
passa al d'T"et »; «A Tarragona m anxen, a Reu s e nganx en i a Riud01ns escam pen», re ferint-se al vent.
L'altitud mitj a de l poble sobre el nivell de l m ar és dc 125 m .
E n el Llibre Verd, de l'a ny 1276, trob em una r e lació dc drets ..1 fa vor dc l'Arqueb isbe, l'infermer i el prepòsit ; el cen sal grava els 1nolin s, dels quals es dóna
compte nu mèric ; els frui ts, el b estiar, els h orts, la carn/ e tc. :
«I n R ivoulmoru m el castro novo (una inscripció post erior afegeix ol im .Buach) . H ah el e l
precipit Dominus Arcltiepiscupus in R ivoulrnorum el castra novo et terminis suis medietatem decimam panis vini olei molendinorum et aliarum rerttm et prepositu s aliam medieta l ern .
»!tem. habent int er Dom inu m A rchiepiscopus e l i nfirmar i u m tar raconensen t in ju st ic iis
/erciam parl em .
»!tem habent inter Dominwn Archi episcopum et infirma r i u m tertiam parlem in furno .
))/ t em habent i n te r Dmninum A rch. i episco pu m et infi rmariu m tertiam parl em i n tab ulis
carnicerie
J
»f i em. habent inter Dominw n Archiepiscopus et i nfirrnar ium sextam parl em in qua t or IIWlendinis quorum teneL P R ubri duo molendina.
»I!.t R mocel unum.
»El M ar cus olay qua. viva aliucl.
»R pierre de R eclis duo mol endina.
»!tern in molendino del romeguer.
»11em precepiunt ini er Archiepisco p us et ill/irmarwm i11 quin tali bus s ex tam partem.
»I n mol endi no Ja R eg sexlam parten i.
»l n m olendino Ste Eu lalie.
»I n duobus molendinis Petri Rubri.
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»In molendino R. Merceril.
»fn molendino melclwr daygua viva.
>>fn molendino olen An.dortel.
»ln duobus molendínis R F de Redis.
»In omnibus ist is molendinis percepiunt inler domirnun Archiepiscopus et preposi/us
dec ima m.
»Sunt in orla Rivoulmorum (?) inl er dominwn Archiepiscopus et infirmarium CXT VI
solidos barchinonem m011ete lernalem et f l ibra cere i11 feslo Natalis Domini quibus veniunt ad parlem domini archiepiscopi ! XX 11! solidos eL m edia libra cere.
»De quibus {acit.
>>Sunt in orta de Rivoulmorwn i11ter Dominum Archiepiscopus et i11/ir ... XTIIT parie caporum de quibus veniunt ad predictum domini Archiepisco pus VII paria caporum sex
quibus facit.
>>De forte quadam Sinwnis Vitalis quod est apud castrwn ¡wvum VIII solidos monete
ternalis in t esto natalis et istud censual e est apud Dominwn Archiepiscopus ha'i·e>t. Dominum Archiepiescopus in manso Simonis de sta Digna 111 quarlerias ordei el 1111am
quarterianz fmm enti de censu habet Dominu.s Archiepiscopus a.pud Rivoulmorum quandam sortem /erre proprium quam te.net P Roche de Al/urgia ad quintam el decimam habet
Dominum Archiepiscopus apud Rivoulmorwn domos proprias et cellarium cum t011is et
ortum prope ipsas domos.
»Sumam major censualiwn de Rivou/111orwn et castro novo I XXX 1 sol idus.
>>Et VIl paria caporum.
>>El I quart eria frum.enti.
»Et lli quartere ordei.>> (LI. V., L 2 1 ss.)

LES PARTIDES DE TERRA
Hem dc fer notar la dificu ltat en la del imitació exacta de les partides de terra
ja que, fins i lot els mateixos habitants del lloc fan diverses divis ions; així
mateix es fa difícil de destriar els veri tables signifi cats de l'arrel scn1àntica
dels noms de lloc per la duplicitat de sentits de molt d'ells, alguns amb raons
s uficients per a confirmar divcr es argumentacion . Amb tot, caldrà afegir que
l'etimologia de ls mots no pertany a la toponímia, inó a la nlologia.

FoTO 2.- Riudoms vist des del s ud-es t, de la partida del Prat. La vinya i les oliveres
arriben fin s a Ics primeres cases del poble, en el qual hi destaca l'església parroquial
de Sant Jaum e. Al fons, en segon terme, el cim de Roca Bruna (541 mts.), i més
lluny, d'esquerra a dreta, la serra dc La Mussara i les carenes del Monlsanl tanquen
l'horitzó. Aquesta foto i lc· que segueixen ón dc Mateu Salvat.
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2.

L'Alqueria

laukaríe

Al nord, una línia qu e va des d'on s'acaba e l camí de Sant Pau fins a la riera
d'Alforja; a l'est, fins a l'altura dc la mina del Boter, al camí dc Sant Pau ,
a partir d'aquí una petxera o barrancó que surt a la carretera de Riudoms a
Montbrió pel forn de l Minguet; al s ud, la carretera comarcal de Riudoms a
Montbrió eles de l forn del Minguet a la riera d'Alforja; a l'oest, la riera d'Alforj a des de l'esmentada carretera al tros del Riutet.
AC, albarans de 1398. «Alqueria» MAT, v. 47 (1589). 25 dc novembre.

3.

L'Aqueta

Entre les partides del Recreu
breret.

la kè te
del Coll de l Boc, damunt del Barranc del Ca-

«Aqueta» MAT , v. 71 (1720-1729), f. 189.

4.

Les Arenes

J.azarènas

Al nord, amb les partides del Prat i dels Sots; a ponent, an1b Ja r iera de Maspujols; a l'cst, amb Blancafort i al sud, amb la Sénia. E l terre ny és arenós a
causa d'aHuvions de la riera de Maspuj o ls, cosa que li dóna el nom.
«hcrcnas » AC, Llibre de Valies, any 1464. «... y partida dita les arenas ... » MAT, v. 66 (16901694), f. 59. «... de terra herma ab olivers dc cabuda setcents seps d it a l terme de es ta vHa
i partida las Arenas ... » MHM, núm. 83, llig. D. 1841. «... termino de Ri udoms y partida Arenas ... » E sc. Venda núm. 621. Nol. de F. Sostres. Reus, 29-XI-1922.

S.

El Barriac

Iu barriàk

Entre les Planes del Roquís, els Molins Nous i la r iera de Maspuj ols.
«... li deixa lo mas del barriach ... » MAT, v. 66 (1690-1694), f. 144. «... y partida lo Barriach ... »
MHM, núm. 45 , Jlig. D . 1835. « ... para poder regar las tierras en cste término y partida
llamada lo Barriach ... >> MHM, núm. 44, Jlig. D . 1841. Sembla que bona part de les seves
terres es com ença ren a regar a parlir dc finals del segle xuc « ... para ascñalar zanja vulgo
rcch para poder 1·cgar las tierras en estc termino y partida Hamada lo Barriach .. . dc la
agua que mana dc la mina de las Planas ... Empezaran (el rec) a entrar en las tierras de
Marees Massó, donde la acequia que pasa el cam ino a Castellvell , en la que r icgan interesados de la mina , s iguiendo las tic rras del dicho Massó a la orilla del cam ino dc Castellvell,
cu yo camino servira para gtdar el agua ... » Ibid m.

6.

Blancafort

blàngkafòrt

Partida situada a l sud-est del terme, entre les P lanes del Roquís i la Marrada,
entrant a l term e de Reus. EL mot prové de la q ualitat del t erreny. B lancafort
existeix a n1és con1 a nom dc poble a la Conca de Barberà.
«la quadra dc blancafort» AC, Lli bre dc Valies, any 1464.
«blancafort» MAT, v. 4 (1497-1501) .

7.

El Erugar

Iu burgà

El topòn iin fa creure en una derivació de bruc, de la família de les encac1es,
planta molt abundosa fms fa uns anys en aqueix indret; els pagesos les apro-
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fitaven per a fer escombres i replegar les olives de terra. Les vaciHacions enlre
burga r i brugar, que es lroben en la documentació moderna i en la fonètica,
son conseqüència de m etàtesi. El mateix nom amb les mateixes connotacions
semàn tiques el trobem a Reus. La partida és situada entre la riera de Maspujols i el term e de Vinyo ls i El s Arcs; al nord afronta amb la car ret era de
Vinyols i Els Arcs, a l sud am b el terme de Cambrils de Mar.
«a l brugar» MAT, v. l (1447-1457); «burgar» MAT, v. 4 (1497-1 501]; «brugan> MAT, v. 46
(1587-1588); «brugar» MAT, v. 52 (1599- 1600); «... y partida lo Bruga ... » MHM., núm. 42,
llig. D. 1780. « ... y partida lo Borga ... Lo bruga ... » MHM , núm. 97, lli g. D. 1839.

8.

El Camí de Riudoms

lu kamí da riudóms

Situada dintre mateix del Erugar, toca a1nb el terme de Vinyols

1

Els Arcs.

«... partida lo cam i dc riudoms ... » MHM , núm. 9, lli g. C. 1786.

9.

El Camí de Tarragona

Iu kamí da tarragóne

Altre denominació del s Sots (veure núm. 43).
«camí de tarragona» AC, Llibre dc Valies, any 1464 .

10.

El Campàs

.lu kampàs

Triangle de terres compreses entre les carreteres de Reus, la del Mas Blanc
i la riera de Maspujols. Deu ésser una derivació de «terra campa».
«... a la p<:Lrtida del campas ... » MAT, v. 63 (1668-1682) ,

Il .

Els Caporals

r. 17. AMI , 13, 52.

als kapuràls

Altra denonünació de la partida dc la Font Nova.
«Caporals» MAT, v. 63 (1668-1682), f. 70. « ... arrendament de la Bassa de la Vila a la partida
dels Caporals ... » AC, Sec. I , lli g. 2 2/ 4, f. 47. 1719. MAT, v. 71 (1720-1729), f. 202.

12.

El Castell Nou

Iu kas té llnòu

Situada entre les partides del Barriac, dels Molins Nous i de les Planes d el
Roquí , i a ponent llindant amb la r iera dc Maspujol s. Castell No u exis teix
com a poble, llogarret , quadra o terme, a molts indrets de les terres catalanes.
«castellnou» MAT, v. 4 (1497-1501); MAT, v. 46 (1587-1588), 19-5-1587. «... orta del castell nou ... »
MHM , núm. 119, llig. A. Esborrany de documents de L'arxiu notarial de la parroquia (15871588). 27-X-1587. « ... a la partida dita lo cas tellnou ... » MAT, v. 66 (1690-1694), f. 156.

13.

.El Cervellés

Iu sarvallés

Terres compreses entre Ja carre tera del Pa r c de Samà
Paisanes, dins del Brugar.

1

el Barranc de les

AMI, 95, 283.

14.

La Clota

la klòte

Depressió de terreny entre el camí dc la Séquia i Ja riera de Maspujols; s'inicia
prop de la mina de Sant J aume i s 'allarga fi ns al poble.
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« ... parlHa vocata la clota ... » MAT, v. 1 ( 1447- 1457); MAT, v. 4 (1497-150 1); (<clota» MAT,
v. 46 (1587-1588), 19-8-1588; MAT, v. 66 (1690-1694), f. 68; «... en .la partida la dola ... » MHM,
núm. 56, llig. C. 1788; « . .. en lo terme dc la vi la dc Ri udoms y partida la dola .. . » MHM,
núm. 30, llig. C. 1795.

15.

El Coll del Boc

Iu koll el a l bók

Entre les partides del Recre u j de l'Alqueria; a ponent toca amb el terme de
Les Borges del Camp, per on s'endinsa. Descripció metafòrica de l bestiar apl icada a l'orografia.
partita vocata coll d bochs ... » MAT, v. I (1447-1457); MAT, v. 71 ( 1720-1729), f. 287. MHM,
núm. 120; Jli g. D. 1809.

« ...

16.

El Colomar

Iu kulun1à

Bocí de t erreny situat al costat de la riera de Maspujols, sobre la carretera
a Reus, a l'altura del Pont del Vallet.
«Coloma » AC, Llibre de Va lies , any 1464; «colomer» MAT , v. 46 (1587-1588), 13-5-t587; AMI ,
78, 248 .

17.

L es Comes d 'U lldemolins

las kómas, l azaskómas

Fa de partió amb Vila-seca de Solcina i Can1bri ls de Mar, al sud -est del terme.
Les Cornes d'Ulldemolins és un antic term.e del Camp de Tarrago na, que s'estenia pels actuals municipis de Riudoms, Cambrils, Vila-seca de Solcina i de
Reus; subsis tí fins a mitjan segle XTX ; a finals del segle XVIIL s'an01nena Quadra d e les Co111es d'U lldemolins.
B.N., manuscrit núm. 6839; «coma» AC, Llib re de Val ies, any 1464; MI-lM, ntlm. 119, llig.
A. Esborrany ... 27-10-1587; « ... y poschírn a l t erme de Riudoms y partida las Comas ... »
MHM , núm .• 82, llig . D . 1852 .

18.

D 'amunt la Vila

dan1ún la víle

Terrenys dc l'Hort del Camp i rodalies.
MAT, v. 63 (1668-1682) , 32.

19. D 'avall la Vila

davà ll la víle

Aqueix mot s'aplicava a Les terres properes al carr er de San t Sebastià, a1X1
com als carrers d'Orien t i del Beat Bonaventura, coneguts p er D'avall i D'amunt
la Vila, respectivament.
« ... davall la bila ... » MAT, v. 4 (1497-1501); « ... a la partida d c vall la vila ... » MAT, v. 63
pa t-tida Dcva ll la v.iJa que afr onta a sol pt ab altre P ati del
(1668-1682), f. 100; « .. . terme
mateix Anton ... » MHM, núm . 80, llig. D. 1858.

20.

La Font

J~longa

la fònllóng-guc

Antiga denominació de la partida del Recreu, avui poc u sual. Font llonga és
un apeHatiu compost descriptiu, del llatí fonte Longa, font llarga. A la comarca
de la Noguera hi ha un poble amb a queix nom.
303

«fon .Longa» MAT. v. 4 (1497-1501); «font longa» MAT, Cap. Matrimonials (1540-1599) , any
1587; «fon .Lóga» MAT, v. 52 (1599-1600), 1-XI-1600; « .. . present vila de la partida dita fonllonga .. .» MAT, v. 63 (1668-1682) , f. 47; ibídem v. 71 (1720- 1729), f. 107.

La Font Nova

21.

lafònnòve

Confr onta amb el cam.í del Molins Nous, el Colon1er , la carretera de Reus i el
casc urbà .
«... arrendamé nt d e la bassa de la vila a la partida dc la Font nova ... » AC, Sec. I , lli g. 2 2/4.
1721.

22.

Les Forques Velles

las fórkas

És un bocí de la partida de les Forques Velles, de Reus, que s'endinsa al
nostre terme, a les Planes del Roquís. Lloc on e ren executats els condcn1nat s
a mort, generalment una carena , dominant un cmní de molt de pas.
Llibre de les Es times, Arxiu His tòric Municipal de Reus. Any 1510, f. 76 v.; «forcas» MAT,
v. 47 (1589) 3 de desembre; « . . . partida Planas antes Forcas ... » MHM, núm. 63, ll ig. E. 1925.

23.

San t Francesc

sànfransesk

Terr es a l redós del Convent de Sant Francesc.
AMI, 329.

24.

El Freixe

lufréixe

Des del darrere de l'ermi ta de Sant Anton:i, al capdamunt del poble, agafa una
franja de terreny fins al terme de les Borges del Camp. El nom prové dels
primitius arbres que hi havia a les seves te rres; encara se'n con serva u n,
a la Plaça de Sant Antoni. Els freixes (f. ornus). El Freixe s'anon1ena, també
c om a partida, a Valls (Alt Can1p).
« ... vocata lo frcxa ... » MAT, v. 1 (1447-1457); ibídem v. 4 (1497-1501); «... lo .frcixa>> ibídem
v. 46 (1587-1588) , 31-5-1587; ibídem v. 63 (1668-1682), fs. 91 i 274; «... y altre porció al Freixe ... »
MHM , núm. 45, llig. D. 1835.

25.

L'Horta Nova

lòr tanòve

Petit terreny sota el tern1e de Les Borges del Camp, entr e el Barranc de la
Cambra i la carretera d 'Alcolea del Pinar . També s'anon1ena a Les Borges
del Camp.
« ...

26.

par tita vocata los orts nous ... » MAT . v . 1 (1447-1457); VALIES, 5, 13, 19 , 33, 40.

E ls Hortets

luzu r tèts

Terres de sota el Camp de Futbol.
<<. • • in partita dita los Ortets ... » MHM , n m . 36, llig. C. 1743; « ... drets que tenen y poseheixen al terme de la p resen t vila y partida los Horte ts .. .» Ibídem nú m . 45, Uig. D. 1835;
« .. . y partida dita den Hortets ... » I bídem núm. 46, llig. D. 1840.

27.

La Marrada

lamarràde

Al sud-est del term e, fa de partió an1b el de R eu s
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1

de Vila-seca de Solcina.

« ... la marrada .. . >> MAT, v. 47 (1589), 14 d'agost; ibídem v. 54 (1603-1605), 6-10-1603; ibídem
v. 63 (1668-1682) , f. 70, f. 70; AC, Sec. I , Jlig. 2 2/ 11, 3-XII-1936; AMI, 166.

EL Mas de N'Albi

28.

lu .m às danauv i

Adjectiu gentilici substantivat qu e sembla di r la procedència (Albió, França),
L'Albiol (Ba ix Camp ), L'Albi (Les Garrigues), això no obstant l'arrel senl àntica p odria continuar essent la mateixa. Albi, geogr àficament, té un sentit de
depressió, dc clot, p erò de vegades de canal o rieral i no sembla aplicable al
nostre cas . Albi sen1bla ésser també sinònim d'àlber. La partida és situada
sota la carretera de Riudoms a Montbrió i afronta a ponent amb e l ter me
dc Montbr-ió i al sud an1b la partida del Brugar. A principis del segle xvr la
p arròquia de Riud om s hi tenia terres d 'horta.
«mas d<.: alby» AC, Lli bre d e Valies, any 1464; «lo mas den albi » MAT, v. 4 (1497- 1501); «lo
mas d e albi >> MAT, v. 52 (1599-1600); ibídem v. 66 (1690- 1694), f. 26; «Mas den Albi>> MHM,
n trm. 77, llig. D. 1836.

El Mas de Gornandí

29.

lu màs dakumandí

Confina a ponen t amb la r iera de Maspujols, a l'est amb el t erme de Reus, al
nord amb L'Aleixar i al sud amb la partida de Jes Planes del Roquís . El mateix
mot el t r obem a L'Aleixar.
«mas den gomandi » MAT, v. 63 (1668- l682), f. 6.

La Mata

30.

la màte

Altra denom inació de l Rieral. Mata és un arbust de p eti ta alçària, com és la
farigola o el romaní; antigament el lloc era n1olt poblat d'aquesta vegetació.
<< ••• concedo et deffinio et trac/o Domino Deo et monast erío Sanct e Marie Populeti, et tibi
llugoni abbali illiu.s laci, omnique conventui presenti el futuro, omen noslrwn dominicus
quod habemus· in termino de Ripo de u /m us, quod apellatur Malla, tan heremum ... » CP,
f. 170. AMI , 291.

La Mola

3 1.

la n1òle

El 1not des ig na una prominència n1assissa i arrodonida, si b é pol representar
tanmateix un flotó d'arbres o de plantes d'un a mateixa espècie plantats en
un 1nateix redol; conforman t aquesta darrera definició ens han d it que, antigan1ent, aques t terreny era ple d'oms. L'om, de la fan1i1ia dc les ulmàcies, creix
espontà niament sobretot al bosc de ribera, a tot Europa. La partida està sit uada entre el camí dc les Passeres i el dels Molins Nou s i la r iera de Maspuj ols.
«mola» AC, Llibre dc Valies , any 1464; «quadra dcla mola» MAT, v. 4 (1497-1501); cda mola»
ibídem v. 68 (1700-17 11), f . 263; AMI , 57, 73 i 355; MHM , núm. 106, llig. E. 191 4.

El Molí cle Vent

32.

Iu n1uli da vén

Terreny muntanyós i de secà en gran part. Re p el nom d'un antic n1olí que
hi b a sobre un pujol, a l final del Barranc de la Cambra. Està situat entre
les partides del Puig Pedrós, de l'Horta Nova, del Freixe i de la Clota.
MAT, v. 71 (1720-1729), f. 116; « ... y partida nombrada Molí de Vent. ..» MHM, núm . 74,

llig. D . .1885.
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Els Molins Nous

33.

lus mulíns nòus

Terres al redol dels Molins Nous.
<<molins nous» de duc cardona» AC, Llibre de Valies, any 1464; «molins nous» MH.M ,
núm. 119, Uig. A. Esborrany ... 1-2-1588; «.los molins nous» MAT, v. 52 (1599-1600); « ... la
sequia dels molins nous .. . » AC, Sec. I , llig. 2 2/2. 1605; MAT, v. 66 (1690-1694) , f . ·122.

Les Parades

34.

las paràdas

Petita parceHa aïllada per la riera d'Alforja i els tennes de Botarell i de
Montbrió del Camp. El mateix nom el trobem a Maspujols i a Les Borges
del Camp.
AMI, 164, 332.

Les Passeres

35.

las passéras

Terreny de l'Hort del Camp i rodalies; el nmn ve de les passeres que hi devia
haver al Rieró. Avui el mot quasi sempre es substitueix per l'Hort del Camp.
MAT, v. 71 (1720-1729), f. 405.

L es Planes del Raquis

36.

las plànas dal rúkis

Limita a ponent amb la riera de Maspujols, al nord amb el Mas de Gomanclí,
a l'est amb el terme de R eus i al sud amb la carretera de Riudoms a Reus.
MAT, v. 4 (1497-1501); «las planas» ibídem v. 52 (1599-1600); ibidem v. 66 (1690-1694), fs. 36
i 95; « ... en la partida dita las Planas ... » MHM, núm. 44, llig. C. 1724.

El Prat

37.

lupràt

L'apeUati.u evoca un .lloc de pastures i és un tern1e n1olt general a Catalunya.
Toca amb la riera de Maspujols i les carreteres de Riudoms a Reus i del
Mas Blanc.
« .. .

partida Prat lindante en el camino ... » AC, Sec. I, llig. 2 2/11. 5-12-1897.

38.

El Puig Pedrós

lupútx

Toca a ponent amb les partides de l'Horta Nova i del Molí de Vent, a l nord
amb els tennes de Les Borges del Camp i de Maspujols, al sud amb la Clota
i a l'est amb la riera de Maspujols. El terreny, en molts indrets, és pedregós
i de secà.
AC, Llibre de Valies, any 1464. «lo puix» MAT, v. 46 (1587-1588) , 6-7-1587. A quasi tota la
documentació trobem l'apellatiu sol, p erò a MHM núm. 119, llig. A. Esborrany ... 18-2-1588,
el trobem acompanyat repetidament del substantiu pedrós: puixpedros. VALIES, H. 2, 4,
10, 15~ 45.

39.

El R ecreu

Jurrakréü

S'estén paraHel al Freixe des del mas del Miquel Gran fins al poble. El topònim el trobem a partir del segle xvn, hom creu per influències lingüístiques
castellanes; an1b anterioritat a aquella data es coneixia per la Font Llonga i avui
306

l'anomena molt poca gent, però en canvi a la seva mma el mot és plenament viu.
AM T, 43, 57.

40.

R ibes R oges

ríbaròijas

Al costat de la riera de Maspujols, dins del Erugar i enfront de les Arenes,
a l'altre part de riera. El nom prové de les característiques del t erreny, con1
es desprèn de notes docun1entals.
«Ribes roiges» MAT, v . 7t (1720-1729), f. 194.

41.

El Rieral

lu riaràl

Bocí de terreny al final de 1a Clota, al costat dc la riera de Maspujols. A Les
Borges de] Camp hi ha una partida homònima.
«lo rier al» MAT, v. 47 (1587) 30-J-1587; «... in p artita vocata lo rieral put 6 la m ata ... » MHM,
nú m . 48, llig. C. 17J3; « . .. una tie rras ditas lo rieral.. .» ibídem núm. 59, llig. C. 1788.

42.

La Sénia

Ja sénie

De sota la partida de les Arenes fins al terme de Cambrils de Ma r, paraHel
a la riera de Maspujols. El regadiu que els musulman s restauren i n1illoren,
produí una considerable quantitat de topònims amb significat dc sínies, alqueries. La Sénia existeix, a més, com a poble, a la comarca del Montsià.
«· ·· de una pieza d c tierra s ita en cste té rmino municipal y p artida Scn ia ... ».
MHM, n úm. 73, llig. D . 1892.

43.

Els Sots

lussòts

Es situada entre la riera de Maspujols i la partida de Blancafort; anomenada
també «del camí de Tarragona».
«a la partida de so t» MAT, v. 4 (1497-1501) ; «SotS» ibídem v. 63 (1668-1682), f. 21.

44.

La Timba

la thnbe

Timba d'uns trenta-cinc m etres d'altura que dóna nom a les terres que l'envolten, sobre la riera de Maspujols, a l'altura del Pont del Vallet. Desde molt
a ntic l'apeHatiu roca va esdevenir sinònim de castell, raò p er Ja qual trobem
timba del castellote sense que tingui relació amb cap castell, tot i que podria
semblar-ho, a primera vista. La rocositat del lloc és una reafirmació d'això
que h em dit. Aquest mot es troba molt sovint a la toponímia dels pobles
ca talans. (Vegeu fotogr. n. 0 3.)
« . .. hasta encontrar la t imba ... » MHM, núm. 44, llig. D. 1841 ; AMI, 103; «timba del castell o te» AMI, 373.

307

....

FoTo 3.- La riera de Maspujols, a 1'indret dc la carretera de Riudoms a Reus, ba

erosionat el quaternari dc la seva vora esq u~rra , ocasionant aquesta cinglera d'uns
trenta-cinc metres d'alçada, coneguda per La Timba.

ELS TROSSOS DE TERRA
I gual ací com a les partides de terra, es fa difícil determinar els límits exactes
dels trossos de te rra, així con1 ta rnbé sov int es p resenta l 'in terrogan t dc con stituir o no una partida, entesa <<com a porció de ter reny d 'alguna extensió
i desi gn ada amb un m ateix nom, o part d el terme pertanyent a un poble»
Gran Enciclopèdia Catalana, vol. 12, pàg. 324 ).
45.

L'Arena

Larène

Sota el terme d e Maspujols i parl.ida d el Puig Pedrós.
Bol. Arq. de Tarragona. LXVI , èp. I V , fasc. 93-96, p . 240.

46.

Els Colls

Sota el terme d e Maspujols

lus còlls
1

partida del Puig Pedrós.

Bol. Arq. de Tarragona. LXVI , èp. I V, fasc. 93-96, p. 239.
dc Riud ...» VALIES, f. 39.

47.

El Coster de L'Eloi

« .. .

la vinya que te als colls terme

lu custé dalalòi

A1 mas del Xanxo. Parada d'avellaners i , fins fa p oc, d e file res d c ceps. Antiga
terra d e pa i vi. Dóna sob re el mas de l'Eloi, e l qual e] s ingularitza.
48.

Les Fontanilles

las funtanillas

Tocant a la riera d el Maspujols, dins d e la partida dels Sots . Fontanilles es
troba co1n a poble al Baix Empordà i com a partida a molts indrets de la
nostra geografia. Fontanilles, plural de l'arcaic fontanilla, variant d e fontanella.
308

« ... La terra dc pa dc Ics fontan e lles que te en lo te rme de Riudom s avaliat e n 115 Ll.. .»
VALI ES, ff. 23, 36.

49.

Els Forns T eulers

fórnstaulés

Es a la partió del terme amb Vi nyo ls i Els Arcs, a la partida del Erugar.
50.

Les Gan'igues

las garrigas

A la partida de les Planes del Roquís.
«. . .

51.

un

tros~e

lerr a erma vulgarment dita garriga o argilar.. .» MAT, v. 66 (1690-1694), f. l.

Els Molinassos

lu s mulinàssus

Sota del terme de Maspujols i la partida del Puig Pedrós.
Bol. Arq. de Tarragona. LXVI , èp. IV, fasc. 93-96, p. 240.

52.

La Montserrada

Ja múnsarràde

Petita ext ensió de terreny sota el Quarter j dins dc la partida de les Sorts .
Els Montserrat havíen estat famílies poderoses a Reus, Valls i La Selva del
Camp.
AMI , 245.

53.

El Murtrar

Iu murtrà

Al mas del Morell. Un murtrar és un lloc plantat de murtres, un arbust cie
l'espècie mirtàcia, molt olorós . L'h em trobat, a vegades, com a partida de t erra.
MAT, v. 66 (1690-1694), C. 163.

54.

La Parada dels Perellon ers

la paràda dals parallunés

Al mas del Xanxo. Bocí de terra d'avellaners que dóna al damunt de la Clota.
Antigament, hi h avia moltes pereres bordes, d 'on li prové el nom.
55.

La Parada de les Pomeres

Ja paràda da las puméras

Al mas del Xanxo.
56.

Les Parades de l'Escolà

las paràdes da lasculà

An1b la fita de Maspujols, sota de la via del t ren i a prop de la riera de Maspujo ls, partida del Puig Pedrós. De molta anomenada, sobretot a l'es1nentacla
vila, on pertanyien abans de passar-hi la recana. Escolà és un renom encara
viu a la població veïna.
Bol. Arq. de Tanagona. LXVT, èp. IV, fa sc. 93-96, p. 234.

57.

La Parellada de Cal Morell

la para] làde da kàl muréll

Al n1as homònim. Parellada és un nom comú esdevingut topònin1 i es r efereix
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a l'extensió de terreny que poden llaurar en u n dia un parell de bous; això
no obstant, admet altres explicacions.
58. El R evolt

Iu ravòl

A la p artida del Freixe.
59.

El Torrent Fondo

Iu turrén fóndu

E s localitza al Erugar, a la partió de Vinyols i E ls Arcs.
« . ..

lo torrcnl fondo ... a sol ixent ab lo terme de Riudo ms .. .» MHM, núm. 5, Uig. C. 1761.

60. El Tro s del R iutet

lu tròs da.l riutèt

A la partida del Freixe. A Les Borges del Camp hi ha el mas del Riutet.

ELS CAMINS
61.

Camí de Les Arenes

lu kamí da Iazarènas

Altra denom inació del camí dc Riudoms (a Tarragona). El nom li ve de la
partida p er on passa.
62.

Camí de Barenys

Iu kamí da barcnytx

A la par tida del Erugar. Barenys havia estat un poblat vora Salou; ara és
una par tida de terra del term e de Vila-seca de Solcina.
AMI, 152 .

•63. Camí de Blancafort

lu kamí da blàngkafòrt

Neix a la carretera del Parc de Samà i travessa la partida fins a trobar la
carretera de Misericòrdia, a l tenne de R iudoms.
64. Camí de Les Borges del Camp

Iu kamí da las bòrdjas

Unia les poblacions de Riud oms i de Les Borges del Camp (avui carretera).
« ...

65.

a b Jo cami de les borges ...» MAT, v. 4 (l497-150l) . VALIES, If. 7, 36, 76.

Camí de Botarell

Iu kamí da butaréll

Prop de la r iera d 'Alforja eJ camí de Montbrió conflueix amb un camine t que
duu a Botarell, travessant la riera al límit de Botarell i de Montbrió.
66.

Camí de la Bòbila

Iu k amí da la mòbile

Del carrer de les Passeres fi ns a la fàbrica de rajoles; al costat de les Escoles
i damunt dc l'hort del Pela t.
67.

Camí del Erugar

Iu ka mí da l burgà

Del carn í de Vinyols i Els Arcs fins més avall del mas del Cruset.
310

MAT, v. 66 (1690-1694), f. l2l ; << ••• de poniente con el camino llamado del B urgà ... » MHM ,
núm. 76, llig. D. 1864; << ••• el camino del s Brugas ... » AC, Sec. 1, llig 2 2/ 11. 11-XII-1898.

68.

Camí dels Canalots

Iu kam.í dals kanalòts

Caminet que puja a La Timba, des de La carretera de Riudoms a Reu s.
69.

Camí del Castell

Iu kamí dal kastéll

En desconeixem la localització exacta.
AMI, 363:

70.

Camí dels Castellots

Iu kamí dals kastellòts

Camí de Vila-seca de Solcina que entra a la partida de les Comes d'Ulldemolins. El Castellot és una partida de terra, de Vila-seca de Solcina, entre les
Comes d'Ulldemolin i Barenys.
71.

Cam.í de Cast ellvell

I u kamí da kastéllvéll

Surt del camí de les Passeres i travessa la riera de Maspujols, s 'interna al
terme de Reus, per la partida de les Planes del Roquís. Antigament anava fins
a la localitat de Castellvell.
t (\)~

« ... a sol poncnl ab lo camí dit del caslcllvell ... » MAT, v. 66 (1690-1694), f. 97;
el carnjno de castellvel l. .. » MHM , núm . 44, llig. D. J84 t.

72.

Camí dels Catalans

<< •••

que para

lu kamí dals katalàns

Uneix la carre tera de Riudoms a Montbrió del Camp i aquesta última vila.
73 . Camí dels Cerdans

lu kan1í dal sardàns

Surt d e la bifurcació del camí dc Vinyols i Els Arcs i va fins a l t erme de Montbrió de l Can1p, sota el mas del Da lmau. Cerdà, natural de la Cerdanya.
lo camí dels cerdan s ... » MAT, v. 46 (1587-1588), 1-4-1 588;
66 (1690-1694) f , 13,

« ...
V,

74.

« ...

lo camí den scrdans ... » MAT,

1

Camí de la Clota

Iu kamí da la klòte

Surt de la carretera a Les Borges del Camp, darrere de la Soleiada i va fins a l
mas del Sol; anomenat també de la Séquia.
75. Camí del Coll del B oc

Iu kamí dal kòll dal bók

Surt prop de l Portal del Torrent i mor en terme de Les Borges del Camp,
després d'ajuntar-sc amb el camí dels Matxos, al Coll del Boc, e l qual dóna
nom a l camí.
MHM, núm. 120, llig. D . 1809.
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76.

Camí de l es Comes d'Ulldemo lins

]u kan1í da l as kón1as

Surt de la carretera de Cambrils a Reus, a l'altura deJ n1as del Pesoler, i va
en direcció a Cambrils.
Bol. Arq. de Tarragona, LXVI , è p . IV, fasc. 93-96, 1, pàg. 37. AM I , 340.

77. Camí de les Deveses

Iu kami da las davézas

A la partió del terme amb e l de Vinyols i Els Arcs; de la partida del Torrent
Fondo fins quasi a trobar Ja riera de Maspujols .
.AMI, 385.

78.

Camí de l'Escorxador

Ju kamí dal m a tadéru

Altra denominació del carrer o carni de les Passeres.
AMI, 73.

79.

Camí de l'Esquirol

lu kruní da laski ròl

ÉS un tran1 del camí de les Arenes. La in1luència d 'aqueix animal ha estat escassa en la topon ímia catalana; Riudoms és una dc les poques excepcions,
si bé a la comarca d'Osona hi h a un poble amb aqueix nom ; a Cambrils de
Mar hi ha la Torre de l'E squirol.
« . .. a ponent ab lo canú del Esquirol. .. » MAT, v. 71 (1720-1729), f. SJ; « ... que 1inda a
orien te, com el cam ino del E squirol o Arcnas ... » MHM , núm. 100, Jlig. D. 1811 ; « ... Ja te rra
venen ab lo carni dil dc] E squirol. .. » MH M, núm. 83, llig. D. 1841.

80.

Camí. de Falset

Iu k ami da falsèt

L'àc tual carretera de Montbrió del Can1p.
« ...

81.

lo canu vell dc falset...» MAT, v . 66 (1690-1694), f. 184; VALI ES , ff. 15, 22, 34, 41 , 44, 76.

Camí cle la Font del Ros

lu kan1í da l a fòn dal rós

0 e l cruni dels Pagesos, sota Ja vila, travessant la carre tera del Parc de Samà
paraHel a la riera de Maspujols, va cap a la p artió de Vinyols i Els Arcs.

1,

82.

~amí

d e l es Guinarder es

lu kam i da las guinardéras

Sur t a mig camí del Coll del Boc, s'acosta al mas del Boter i després tira
avall fins a trobar e l cam í d c Riudoms, vora la carretera de Mont-roi g.
83.

Camí del Madràs

Iu kamí da rnadrà

A la partida del Coll del Boc.
AMl, 44.

84.

Camí cle la Marrada

És a la partida de l mateix nom.
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lu kamí da la marràde

85.

Camí del Mas Blanc

Ju kamí da l. màsblàng

Antiga d enon1inació de la carretera ho1nònin1a.
86.

Camí del Mas del Vinyau

Iu kamí daJ màs da guiny·nyàu

A la partida de la Marrada: uneix Ja carretera de Can1brils a Reus i va cap a
Vila-seca de Solcina.
87.

Camí del Mas del Boter

lu kamí dal màs dal bu té

Uneix ~1 camí dels Matxos amb el camí de Riudon1s, prop de l mas del mateix nom.
88.

Camí del Mas del Cruset

lu kamí dal màs dal cruzè t

A la partida del Brugar.
AMI, 177.

89.

Camí del Mas del Gaset

Iu kamí dal màs dal gazèt

Surt del camí de Riudoms (a Tarragona), travessa la dera de Maspujols i Ja
carretera del mas del Sedó i mor a l'altura del mas del Salva t, a Ja partida
de B lancafor t.
90.

Cam.í del Mas del Minzflo

lu kamí dal 1nàs da mímflu

Del final del camí de Riudoms, al d e Vinyols i E ls Arcs a Tarragona.
AMI , 52.

91.

Camj. del Mas clel Sabater

lu kamí dal màs dal sabaté

Del carni de Riudoms a Tarragona, a la partió del terme de Reus; s'ajunta
amb el camí de Cambrils de Mar a Reus.
AMI, 72.

92. Camí del Mas del Vidal

lu ka1ní dal màs dal vidà l

A la partida de l'Alqueria.
« .. .

93.

a ponent

ab lo camí del mas de Vidal ... » MHM, núm. 98, llig. D. 1836.

Camí del M as del «Xulo»

Ju kamí dal màs dal txúlu

Neix a la bifurcació del camí Vell, sota la carretera del Parc de San1à, baixa
pel mas del «Xulo» i torna a pujar fins quasi trobar-se amb el camí Vell
del Rec.
94.

Camí dels Malxos

lu karní dals n làtxus

Del terme de Vinyols i Els Arcs puja fins a la riera d'Alforja i d esprés d'un
bon tros surt a trobar e l camí del Coll del Boc.
AMI, 137.
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95.

Camí del Molí de Vent

lu kamí dal mulí da vén

Neix a l límit amb Les Borges del Camp, sota la carretera d'Alcolea; s'ajunta
amb el camí de la Clota i a l'altura del mas de l Sol es torna a bifurcar per a
morir a l camí de Castellvell, prop de la vila.
96.

Cami dels Molins Nous

lu kamí dats mulíns nòus

Travessa la riera de Santa Eulàlia, en sortir del poble, la r iera de Maspujols,
el camí de Sant Domingo i s'interna al terme dc Reus, a l'altura del mas del
Blai.
« ... Ja scquia dels molins nous ... » AC, Sec. 1, llig. 2. 17-7- 1605;
camino del Molins Nous ... » ibídem, llig. 2 2/ 11. 23-4- 1899.

97.

Camí de Montbrió del Camp

« ...

dejan libre y exped ito e l

Iu kamí da mumbrió

Unia ambdues poblacions, avui carretera de Montbrió.
<< • • •ab

98.

lo cam í que va a montbriÒ···» MAT, v. 66 ( 1960- 1964),

Camí dels Morts

r.

184.

lu camí dal s mòrds

Sortia de Vinyols i Els Arcs cap a Vila-seca de Solcina i travessa el terme de
Riudoms per la partida del Brugar. El nom li ve dc quan portaven a enterrar
a Vila-seca de Solcina, els morts de Vinyols i Els Arcs, segons ens han dit.
Bol. Arq. de Tarragona. Any LVI , èp. IV, fasc. 53-54 ( 1956), p. 7.

99.

Camí de les Obredes

Iu kamí da lazubrèdas

A Ja.partida del Freixe.
100.

Camí dels Pagesos

lu ka.mí dals paigèsus

Surt de sota del poble, conflueix amb el camí de la Font del Ros
Bru gar.

1

mor al

AMI, 257.

tOl.

Camí de les P edres

Iu kamí da las pédras

Altra de nominació de la carretera del mas Blanc.
102.

Camí dels Pastorets

Iu kamí dals pasturèts

Del terme de L'Aleixar vers la partida del Mas de Gomandí.
103.

Camí de l es Passeres

lu kamí da las paséras

Avui comprèn I 'últin1 tram del carrer de les Passeres fins a trobar el carni
de Castellvell; antigam ent comprenia també J'esmentat carr er.
Haja Parroquial. Tarragona, 28-XII-1952.
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104.

lu kamí da ls paixatés

Camí dels P eixaters

A la partida de Blancafort.
«Pesca lers» MAT, v. 71 (1720-1729), f. 232.

105.

Iu kamí dal rakréu

Cami del R ecreu

S'inicia al Barranc del Portal

entra a la partida del Recreu.

AMI, 11, 43.

106.

lu kamí dal raigimén

Cami del R egiment

Del mas del Regiment fins a l terme de Reus, a la partida de Blancafor t; pren
el nom del n1as h omònim.
/\MI, 340.

107.

lu kamí dal raméi

Camí del R emei

Uneix e l camí de Vin ols
Vinyols a Tarragona.

1

Els Arcs (de Riudoms a Vinyols) amb el camí de

AMI , 50.

108.

Camí de Reus

1u kan:1Í da rèu s

Altra denominació del camí de Ri udoms a Tarragona, en el seu itinerari cap
a Reus.
«amb lo ca.mi de reus» AC, Llibre de Valies, any 1464; «lo cami da reus» AC, Sec. 1,
llig. 2 2/L. Març 1585; «que lo carni da reus ... » ibídem lligall 2 2/2. Abril 168 1; es coneixia
també per «cami ral o real». Per ser via més ll"llportanl dc comunicació era patrimoni de
la Corona i fou construït a expenses sevc : « ... carni Real que va a Reus ... » MAT, v. 71
(1720-1729)
202,
I

109.

(.

Camí de Reus de Dalt

Iu kamí da rèus da dàl

« ... cuyo camino es conoddo con las denominaciones de cami dels Molin s Nous y cami d e
R eus dc Dall ... » AC, Sec. I , ll ig. 2 2/ 11 , 1892, f . Sl.

110.

Camí clel R evolt

lu ka1ní dal revòl

Unia el can1í del Coll de l Boc amb e l camí de Les Borges del Camp. «Revolt»
h o t robem a Maspujols con1 a partida de terra i en plural.
AMI, 338.

111.

Camí de Riudoms (a Tarragona)

lu kamí da riudó ms

Sortia prop del Ri eró, travessava Ja riera de Maspujols i la carretera del Parc
de Samà, per Blancafort anava a trobar altres confluències cap a Tarragona,
al t erme de Reus, tanmateix com el camí dc Vinyols a Tarragona. Anomenat
també de Les Arenes i de l 'Esquirol.
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112.

Camí de les Planes del Roquís

Iu kamí dal rúkis

Del camí de Castellvell fins la carretera d 'Alcolea del Pinar, so ta els Mascts.
«... con el camino del Roquís, al estc con el barranco del Roquis ... » Esc. de Venda núm. 36.
Not. de F . Sostres. Reus, 26-1-1920.

11 3.

Cami de San t Domingo

lu kamí da sàndumíng-gu

Neix sobre el pont del Vailet i va fin s més a munt del Can1í de Cas tellvell, ja
prop del tenne de Reus.
114.

Camí de Sant Pau

lu kmní da sànpàu

Uneix el camí deb Matxos i la carr e tera de Montbrió del Camp, a la partida
de l'Alqueria.
115.

Camí de Santa E ulàlia

lu kamí da sàntulàlie

A la partida del Campàs.
AMI, 220.

11 6.

Camí de la Sénia

Iu kamí da la sénic

Surt del camí de Riudoms, prop de l poble, i tira quasi recte fins a la fita de
Vinyols i Els Arcs i Cambrils de Mar.
«... li ndante al E ste con el camino dc la Sénia ... » MHM, núm. 75, llig. D. 1884.

117 .

Camí de la Sèquia

Iu kamí da la séquie

Altra denominació del camí dc la Clota.
118.

Can1í dels Sol s

lu kamí dal sòts

A la partida h on1ònirna.
MAT, v. 63 (1668-1682), f . 21.

11 9.

Camí de les Viny etes

Iu kamí da las viny-nyètas

Va de L'Aleixar a R eu s, travessant la partida del Mas de Gomandí.
120.

Camí de l'Urgellès

lu kamí da lurja llès

Neix a l'antic camí de Vinyols i E ls Arcs, darrere del Porta l del Torrent, i mor
al costat de la torre de don Felip.
«Lo.botj a que te al cami de falset que era del Urgd lcs term.e d e Riudoms 40 LI. » VALIES,
f. 41 ; « . .. Urar l'aigua pel camj dcJ Urgdlés ... » AC, Sec. I , llig. 2 2/ 13. Llib. núm . 2. 28-J0-1.933.

121.

Camí Vell

Iu kamí véll

Surt de la carretera a Reus, a l'altura del mas del Martí,
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travessa el camí

o car retera del Par c de Samà on es d ivideix, una mica més avall , en els camins
del mas del «Xulo» i en el de Blancafo r t ; un tros abans d'arribar a l camí o carreter a de l Parc de Samà té un r amal que duu a .l tenne de Reu s, anomenat
camí Vell del Rec.
122.

Canzi Vell de les B orges
del Cam.p (a Reus)

]u kam:í véll da las bòrdj as

Sorti a de Les Borges de l Cam p, p el Barranc de la Cam bra, fi ns a lrobar la
car retera d'Alcolea del Pina r , a la partid a de l'Horta Nova.
123.

Cam.í Vell de Maspujols

lu k an1í vé U da m àspuijols

Anava cap a la v ila de Maspujols, sortin t del final del cam í del Roquís.
I 24.

Camí V ell del R ec

lu kamí véll dal r ék

Su r t del camí Vell, un tro aban de travessar el camí o carretera de l Par c
de Samà, i clou a l ter me dc Reu s, parti da de Bla ncafor t.
125.

Camí de Vinyols i Els Arcs

Iu kamí da viny·nyò ls

Unia ambd ues poblacions (avui carr ete ra) .
« ...

afronta ab lo carni de vinyol ... » AC, Lljbre de Valies, any 1464.

I 26.

Camí de Vinyols i E ls A rcs
Tarragona

Ju kan1í da viny·nyòls

a

Des de Vil)yols i E ls Arcs creuava el terme t r avessant la pa rtida del Erugar,
Ja r ier a dc Maspujols; pel mas Blanc s 'unia al camí de la Sén·ia i a nava a
buscar e l camí a Tarragona, com a confluent tanma teix d'altres, com el cam í
de Ri udon1s a Tarragona .
127.

Caminet de la Vinya Llarga

lu kam inèt da la viny·nye l là r gu e

Va de sota la Sole iada fin s a enllaçar amb el can1i de les Passer es, davant de
la Gr anja del Cr u set.

ELS ARBRES SINGULARITZATS

128.

E ls Arbres dels Canalots

luzàbras d al s kanalòts

Eren dos oms al costat d'avall del Pon t del Va Jiet , on vessava l'aigua, per
u ns canalets, la mina de San t Domingo. E ls arbres desapareguer en a prime rs
de l segle degut a una em penta dc les aigües.
129.

L'Eucaliptus

lau kalíptus

Al mas de l matei x nom i par tida de Sanl Francesc. El matà la gela da de 1956,
si bé encar a se'n m anté la soca i el r ama tge sec.
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130.

La Figuera

la figuére

Era a l'Hort del Camp, darrera dc l'hort del Da mo.
13 l.

E l Freixe

Iu fréixe

A la Plaça de Sant Antoni. É s l'últim que hi queda d'una plantació considerable que donà nom a la partida.
L32.

El Garrofer del Crac

Iu garrufé da! kràk

Al mas de l. Crac, avui del Vernis, d'on rep el non1. Els vells, quan sentien tocar
a morts, deien: «un altre veí del garrofer del Crac», perquè era al costat
del cementiri.
133.

El Lledoner de Sant Antoni

Iu lladuné

Al marge dc l'crn1ita de Sant Antoni.
L'Om, núm. 25, p. Il .

134.

La Palmera

la palmére

A l'Hort del Camp. Antigament, darrera de l'Església n'hi h avia nwltcs.

135.

El Pi cle Botafocs

]u

pí dal bótafòks

Al mas homònim, partida de ]'Alqueria.

ELS. CURSOS D 'AIGUA
136.

La Riera d'Alforja

la riére dalfórdje

Neix a la vall d'Alforja, redossada als cingles d'Arbolí i de La Mussara, i a les
muntanyes del Mirador i de Puigce rver; rep les aigües de les rieres de les Voltes i de la de Riudecols. És d'aigües intermitents i les aboca, després de travessar el terme de Les Borges del Camp, el de Riudo1ns, i el de Cambrils,
al mar dc Cambrils de Mar.
« ...

a Ja nostra riera alia baix lo mas den figueres .. . » AC, Sec . I, IJig. 2 2/ 1. 1-2-1608.

137.

La Riera de L'Aleixar

la riér e ela lallaixà

Antigament s'anomenava així la riera que avui coneixcn1 com de Maspujols.
La denom inac ió es canvià a poc a poc, a partir dc pri'mers del segle actual.
la riera dc alaixar ... » MAT, v. 63 (1668-1682), f. 6;
MHM, nt:1111. 75, llig. D. 1884.

<<. ..

138.

La. Riera de Mas pujols

« . ..

al oeste con la riera de Aleixar .. .))

la riére da màspuijòls

Neix sota el llogarret de La Mussara i passa per terres de L'Aleixar i de Maspujols abans d'entrar al nostre tern1e; desemboca a la mar de Cambr ils de
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Mar. Aquesta denominació c01nençà a primers del segle ac tual; anterionn ent
es coneixia per ri era de L'Aleixar.
« ...

així treuen pedres dc la rie ra ... » AC, Sec. I , Uig. 2 2/ l. 6-8-1606.

139.

La Riera de Santa Eulàlia

la riér e da sàntulàlie

Afluent de la r ier a de Maspujo ls, qu e li vessa les aigües del poble recollides
a les Sorts, a la parUda del Campàs.
140.

El Rieró

lu riaró

Neix prop del mas del Sol, al fina l del Barranc de la Cambra,
a la r iera de Maspuj ols, a la partida del Pr at.
141.

E l R ieró del Puig

1

desemboca

Iu r ia r ó dal pútx

Del terme de Mas pujols travessa el vèrtex de la partida de l Puig Pedrós, vers
la rie ra de Maspuj ols.
142. Riu Ullastres

Iu ríu llàstras

Antic a fluent, avu i sec, de .la riera de Maspujols, prop del Pont dc la Via. EJ
naixeme nt d'un corr ent d'aigua, un brollador, s 'anomena ull i crea topònün;
u llast re, oliver a borda, també. Prop d'aquest riuet alguns han cregut que hi
havia la colònia ro1nana Oleastrwn, s i b é això és una hipòtesi sense argun1ents de vàlua.

LES BASSES
143.

La

Ba~sa

de la Calç

la bàsse da la kàls

A l'Hort del Camp, p rop dc la palmera. E s derruí fa uns anys, juntament
a n1b e ls dipòsi ts d'aigua.
144.

La Bassa de la Fo nt Nova

Ja bàssc da la fònnòve

Era s ituada al naixcmen t de la mina del m a te ix nom i
públics.
145.

La Bassa de les Galanes

ervia de rentadors

la bàssc de las galànas

Era a l final de l carrer de les Galanes, on avu i hi h a l'edifici de l col·legi dc
les Monges.
MAT, v. 71 (1720-1729) , f . 272.

146.

La Bassa del Mas Blanc

la b àssc dal màs b lang

Al mas h omònim.
147.

La Bassa del Mas del Toda

La bàsse dal màs dal tóde

Al mas h.mnònim, partida de Les Planes del Roquís.
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148.

La Bassa del Mas del V ellaneta la bàsse dal màs dal val1anètc

Al mas homònim, partida dc l'Alqueria.
149.

La Bassa del Mas del Xanxo

la bàsse dal m às dal txàntxu

Al tnas homònim, partida del Freixe. Era molt coneguda p er una carpa qu e
hi habità molts anys, considerablement grossa.
L 'OM, núm. 3, p. 12.

150.

La Bassa del Molí

la bàsse da l mulí

Sota de Ja Plaça de Sant Antoni; pertanyia al Molí Sobren1urs.
AC, Sec. I , Jlig. 2. Desembre 1594.

151.

La Bassa del Moreno

la b àsse dal murènu

Al mas del mateix nom i partida del Sots. Construïda sobre les r unes de
L'últi n1 molí d'aigua que exis tí al poble; p er obrir Ja bassa es b aixa per un
pou amb escales, a la volta del molí.
152.

La Bassa del Patrici

la bàsse dal patrísi

Davant de la Mina de l'Urgellès.
153.

La Bassa del Santo

la bàsse dal sàn tu

Tocan t al camí del Erugar, a m ig quilòmetre de la car ret era de Vinyols. És
considerada la més gran j fonda de l terme.
154.

La Bassa del Xarrinet

la bàsse da l txarrinèt

Al mas homònim. De molta anomenada, sobretot a Les Borges del Camp.
155.

La Bassa del R oger

la bàssa dal ruigét

A la partida de les Arenes.
156. El Bassot del R ecreu

Iu bassòt dal r akréu

És a la boca dc la mina de la Font Llonga.
157.

Les Basses del Poble

las bàssas dal pòbble

Embassen les aigües r esiduals de l poble. Són al capdavall del carrer Verge
de Montserrat.
LES MINES

L'existència de mines a les nostres contrades és prou abundant, encara que
no sigui pare lla amb llur cabal; algun s noms són d'origen molt antic, com p er
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exemple, la mina de l'Alqueria, d'etimo logia àrab al-karia (Albarans de 1398,
AC). Llur major increment és a mitjans del segle XLxè, i coincideix amb el
desenvolupament demogràftc, e l major cultiu d'avellaners i amb altres condicio nam ents simil ars. Cal fer notar que en gran nombre estan conde1nnacles
a desaparèixer per ca usa de la n1ajor profm1di tat dels nous minats i pous
anon1ena ts artesians i també per la con tam inació que sofreixen. Mina és un
mot relativament mode rn; antigament les anomenavem fonts.

Mina de l'Alqueria

158.

AC, albarans de 1398.

« .. .

la míne da laukaríc

cic la font de la Alcari a ... » AC, Sec. I, llig. 2 2/ 2. 7-5- 1601.

A La partida homònim a.
159.

Mina de les Arenes

la míne da lazarènas

A la partida del mate ix nom; al costat del mas de la Mercadera.
160.

Mina de l'Arenós

la míne da laranós

A la partida de les Arenes.
161.

Mina de les Alberedes

la míne da lazaubarèdas

A la partida del Freixe, prop del camí del Revolt.
162.

Mina del Barenys

la míne dals barénytx

Al mas homònim i partida de les Planes del Requis .
163.

.

Mina dels Bessonets

la míne dals bassunèts

Prop de l mas del Pesoler, a la partida dc les Comes d'U ll demolins.
164.

Mina Boja

la míne bòige

Al mas del Toda i partida de les Planes del Roquís; coneguda també per
l'apeHatiu de la partida. «Boj a» perquè en ser tant aprop de la riera, només
surt quan aquesta baixa i quan deixa dc baixar s'asseca.
165.

Mina del Boter

la míne dal buté

Al mas homònim i partida del Coll de l Boc.
« ...

fonL botér ... » AC, Sec. l , JJj g. 2 2/ 4, f. 59. 1719.

166.

Mina del Brugar

Ja mine dal burgà

Surt a l mas del Custòdia, partida del Erugar.
clos horas de agua scmanaJcs de Ja mina llamada del Burga ... •• MHM, núm. 76, Uig. D.
1864.

« ...
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167.

Mina del Campàs

la míne dal kampàs

A la partida del n1ateix nom.
«Mina

168.

Campt~S»

AC, Sec. I, Jlig. 2 2/ 1L. 12-9-1948.

Mina dels Catalans

la míne dals katalàns

Al mas de l'Arcís i partida del Mas de n'Albi.
169.

Mina de les Comes d'Ulldemolins la míne da las kómas

Al mas d'en Roc i partida de les Comes d 'Ulldemolins.
170. M ina del Comú

la mine dal kumú

A la Plaça de Sant Antoni. L'ermità e ra l'encarregat dc repartir l'aigua segons
les ncces itats. Rebia altres denominacions: del Municipi, del Poble, de Sant
Antoni.
AC, 1870.

171.

Mina de les Creus

la n1íne da las krèus

A la partida del Coll del Boc.
172.

Mina del Fargues

la míne dal fàrgas

Al mas del mateix nom i partida del Molí de Vent.
« ...

para su ricgo dc Ja mina del Fargas .. . MHM, nún:1 . 74, lli g. D. 1885.

173. Mina del Figueres

la rnínc dal .ñ guéras

En desconeixem la seva situació exacta.
AC, Cédula dc 1871. AMI , 349.

174. Mina de la Fon t del Ros

la míne da Ja fó n dal rós

A la partida del Brugar.
« .. .

de la mina Hamada del Ros ... AC, Sec. I, llig. 2 2/ 10, f. 47. 1892.

175.

Mina de les Fontanilles

Ja míne da las funtanílles

Al mas del Poruc i partida dels Sots, dins del lloc anomenat les Fontan illes.
176. Mina de la Font Llonga

la míne da

]a

fònllóng·gue

Neix a mi g camí del Recreu. El nom de lloc era extens iu a la partida de terra,
si bé avui h a caigut en desús.
MAT, v. 62, 63, 70, 71 , 73.
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177.

Mina del Freixe

la míne dal fréixe

Al 1nas dels Capellans.
MHM, núm. 24, llig. D. 1802.

178.

Mina dels Gafarrons

la míne dals gafarróns

Altra denominació dc la mina dc Sant Salvador.
« ... dc la mina de san Salvador Hamada vulgarmente dels Ga(arróns ... » MHM, núm. 77,
llig. D. 1839.

179.

Mina del Gaia

la míne dal gàia

Al n1as del Gravat, partida dels Sots.
180.

Mina dels Geperuts

la n1íne dals japarúts

a la partida del Brugar; anomenada també de Sant J osep.

ÉS

181.

Mina del Guinard

la míne dal guinart

Prop del n1as d'En Blai, a la partida de les Planes del Roquís.
« ... la m ina dc San Lorcnzo vulgo ''Guinart" ... » ESC. Herència Not. de Francisco Hidalgo.
Barcelona, 17-10-1967.

182.

Mina de les Guinarderes

la míne da las guina rdéras

A la partida del Coll del Boc. Guinarderes, caus de guineu. Sembla que antiga.m enl existía una partida de terra amb aqueix nom: vegeu Les Guinarderes
a.ls pretèrits.
« ...

dc la font dila dc las guinar·clc ras ... » MHM, núm. 120, llig. D. 1809.

183.

Mina de l'Hisop

la míne dalizòp

Al n1as homònim i partida de la Font Nova.
184.

Mina de la Marrada

la míne da la marràde

A la partida homònima.
185.

Mina del Mas del Folquet

la míne dal rnàs fulquèt

A la partida d e Blancafort.
186.

Mina del Mas del Miquel Gran

Ja míne dal màs da m ikèl gràn

Al mas homònim i partida del Recreu.
187.

Mina del Mas del l\lloreno

la n1íne dal màs dal murènu

Al n1as del mateix nom i partida de ls Sots.
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188.

Mina d el Mas del Pep

la míne dal màs dal pèp

Al mas del m a teix nom i partida de la Clota .
.189.

Mirz.a d el Mas de Siurana

la míne da] màs da siuràne

Al mas del mateix nom i partida de l Mas de Gomandí.
190.

Mina d el M as del Sotorres

la n1íne dal màs da l sutórras

Al mas del m a teix nom i partida de Blancafort.
191.

Mina del Mas de l'Ulleres

la míne dal m.às da lulléras

Al mas del mate ix nom i partida del mas de N'Albi.
192.

Mina del Ma s del «Xulo»

Al mas de l ma teix nom i partida de Blancafort.
193.

Mina del Molí de V ent

la míne dal mulí da vén

A la partida homònima.
194.

Mina d el Municipi

la míne dal rnunissípi

Altra denominació de la mina de l Poble.
« ... un cuarto dc pluma de agua dc Ja mina del Municipi o ... » Emissió de títols de venda .
Ajuntament Const itucional. Riudom s, 11 -11 -1935.

195 .

Mina del Nebot

la míne dal nabót

En desconeixem la seva situació.
196.

Mina de la Font Nova

la míne da la fònnòve

Vessava l'aigu a als rentadors públics instaHats a Ja boca de la font, tocant
al Rieró. Desa pareguda fa bas tants anys.
197.

Mina. d e Sant Vicent d e Paül

la míne da paúls

Al mas del Vellet i partida de les Pl anes del Roquís .
198.

Mina de les Planes d el Roquís

la míne da las plànas

Al costat del mas del Toda, partida de les Planes de l Roquís, coneguda també
per mina Boj a.
« ...

del a gua que mana de la mina las Planas ... » MHM, nm. 44 , lli g. D. 1841.

199.

Mina del Poble

la míne dal pòbble

Altra denominació de la mina de Sant Antoni.
AC, cédula de maig de l869.
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200.

Mina del Puig Pedrós

la mine dal putx

A la partida del mateix nom.
201.

Mina del Recreu

la mínc dal rakréü

Altra denominació de la mina dc la Font Llonga.
202.

Mina del Remei

la n1íne dal ran1éi

És a la partida del Erugar. «E l Remei», la casa de la font gran.
203.

Mina de la R eparadora

la 1níne da la repassadóre

En descone ixem la seva situació.
204.

Mina del Roger

la mine dal ruigé

A la partida de les Arenes.
205.

Mina dels Rosaris

la míne dal ruzàris

A la partida del Erugar; coneguda també per mina de l'Urgellès.
<<. ..

con dos ho ras dc agua semanalcs de la mina del Rosario ... » Esc. Ve nda núm. 621.

Not. de F. Sostres. Reus, 29-XI-1922.

206.

Mina de Sant Antoni

la míne da sàntantòni

Altra denorninació de la mina del Comú.
207.

Mina de SanL Domingo

la mine da sàndumíng·gu

Al mas del Vilà, a la partida de les Planes del Roquís.
AMI , 350.

208.

Mina de SanL Francesc

la míne da sànfransèsk

Neix al mas de l'Ardenya, partida de Sant Francesc.
209.

Mina de Sant Jaume

la míne da. sànjaume

Té la sortida sota els evònilns del n1as del Sol, a la partida de la Clota. La
gent del poble acostumava a anar-hi passejant, pel camí de la Clota, a b eure
aigua i prendre uns anissos.
« ...

de la mina de San Jaime ... » AC, Sec. I, llig. 2 2/ 11. 6-3-1898.

210.

Mina de Sant Josep

la míne da sànj usèp

Altra denominació de la mina dels Geperuts.
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211.

Mina de Sant Llorenç

La míne da sànllurèns

És a la partida de Blancafort.
« ... mina Sn Lorenzo ... » MHM, núm. 65, ll ig. E. 1955. « ... de la JTlina de San Lo rcnzo, vu lgo
"Guinart" ... >> Esc. He rència núm. 3126. Not. de F. Hida lgo. Barcelona, 17-10-1967.

212.

Mina de Sant

Ma~í

la míne da sànmaigí

A 1a partida del Mas dc N'Albi.
« ...

de la mina llamada de San Magín ... >> MHM, núm . 12, llig. D. 1843.

213.

Mina de Sant Marc

la míne da sàmmàrg

Al mas del Pagès, partida del Erugar.
214.

Mina d e Sant Pau

la míne da sàmpau

Altra denom inació de la mina del Boter.
215.

Mina de Sant Salvador

la míne da sàn salvadó

Al mas del Gili, partida de l'Alque ria.
« ... de la mina S Salvador ... » MAT, v. 66 (1690-1694), f. 3; « ... una hora de agua scmanal
de la mina llamada dc San Salvador y vulgarmcntc dels Gafarrons ... » MHM, núm. 76.
llig. D. 1864.

216.

Mina de Sant Sebastià

la míne da sàn sebastià

A la partida del Erugar.
217.

Mina de la Sénia

la míne da lassénia

Prop del mas Blanc, partida dc la Sénia.
2 18.

Mina de la Torre

la míne da la tórrc

A la partida del Freixe.
219.

Mina d e l'Urgellès

La míne da lurjallès

Altra denominació dc la mina dels Rosaris.
220.

lvfina del Ven. erable

la míne dal vanaràbble

Altra denominació de la n1ina de les Arenes. El hagiotopònim neix a mllJans
del segle xvr 11 q uan fra Bonaventura Gran fou declarat Venerable per Pius VI.
« ... cual mina es apclli dada del Venerablç ... , MHM, núm. 82, llig. D. 1852; « . .. dos boras de
agua semanal es dc la mina llamada del Venerable ... » MHM , núm. 75, llig. D. 1884.
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ELS BARRANCS
221.

Barranc del Cabrerel

lu barràng dal cabrarèt

Continuació del Barranc de l Recreu; atlueix al Barranc del Portal, a la partida
dels Hortets.
« . ..

dc ponicntc con u n barranco ... » MHM , núm. 123, llig. D. 1856.

222.

Barranc de la Cambra

Iu barràng da Ja kàmbre

S'inicia a la partida de l'Horta Nova, amb la partió del terme amb el dc Les
Borge del Camp i aflueix al Barranc de l Rieró, a l'altura del mas del Sol.
223.

Barranc de les Canaletes

Iu barràng da las kanalètas

El barranc de les Canaletes ne ix a la partida de les Roquesbrunes, sota la
carena que formen la tor re de la Perru ca i les Roques del Barrufet, al ten11e
dc Ma pujols, anomenat després Barranc dels Parrots i, en entrar al terme
de Riudoms. a la partida del Puig Pedrós, torna a pre ndre el nom de Canaletes; aflueix a la riera de Maspujols.
224.

Barranc de les Freixirzes

Iu barranc da .las faixínas

En desconeixem la seva situació.
225.

Barranc de les Paisanes

1u barràng da las paizànes

A la parlida del Cervellés, amb la fita de Vin yols i Els Arcs.
226.

Barranc del Portal

1u barràng da] purtà l

Continuació del Barranc del Cabr~ret, a l passar p e l Porta] del Torrent; pel
camí dc I'Urge llés va a buscar la r iera de Masp ujols.
227.

Barranc del R ec reu

Iu barràng dal rakréü

Neix prop del mas del Domènec o dels Capella ns; en arribar a l mas del Cabrcret pren aqueix renom.
228.

B arranc del Rieró

Iu barràng dal riaró

Neix prop de la Torre de l Fargues i aflueix a la riera de Maspujol a l'altura
del ma del Pe lacanyes, partjda del E rugar.
229.

Barranc del R oquís

Iu ba rràng dat rúkis

S'injcia sota la Pedrera de l Còb.ic, an.1b e ls barrancs de la Barraqueta i del
Tecu i després de travessar un boci de la partida de les Planes del Roquís
segue ix pel t erme dc Reus, canviant de nom: Barranc del Pedret.
230.

Torrent de la Font Llonga

Iu turrén da .la. fòn llónguc

Altra denominació, quasi en desús, de] Barranc del Rccreu.
« ...

partida del frexe ... ab lo torrent d eia font longa ... MAT, v. 4 (1497- 1501).
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ELS MOLINS
Per raó de la producció abundant de cereals (AC, s. XIV, XV i XV1), Riudoms
tenia bons n1olins i personal n1olt qualificat: « ... on hi havia diversos n1olins
de biga, el premser de la vila o moliner anon1enat per la Junta ... » R. Violant
i Simorra, Etnologia de R eus i la seva c01narca, Ed. Rosa de Reus, v. 4, p. 49.
Els primers molins eren en1prats per a l'obtenció de farines, mitjançant la
mòlta de gra, i quasi tots eren d'aigua o de vent; m és tard, el camp d'aplicació fou a1npliat a l'obtenció d'olis, si bé en aquest darrer cas amb l'anon1enada premsa. La docUine.ntació consultada indica que hi h avia altres molins
(vegeu Pretèrits). Els n1olins, a l'antic règim, després de ser autoritzats per
· la potestat, passaven a ser monopoli del senyor jurisdiccional, facultat que
s'extingí el 1813, amb l'abolició dels drets baronials.
231.

Molí d'Avall

lu mulí davàll

Antiga denominació del molí del Marc Massó, situat a l'inici del camí de
l'Urgellès.
« ... pagament
Uig. 2. 1599.

232.

que fa la v ila al Duc de Cardona per lo moli de vall la vila ... » AC, Sec. I,

Molí Sobremurs

lu mulí sóbremúrs

Era situat sota de la Plaça de Sant Antoni ; fins fa pocs anys, encara es veien
les restes de la bassa; es nodria am.b l'aigua del Rec de Verge Maria. Per a
precisar la situació superior o inferior d'un lloc, encara pot juxtaposar-se la
preposició sobre i la preposició llatina sub: sobremurs.
« ...

arrendament de la vila del moli sobremurs ... » AC, Sec. I, lli g. 2. 1594.

233.

Molí de V ent

lu rnulí da vén

A la partida hom.ònima, sobre un prmnontori don1inant; encara resta la seva
fàbrica de pedra.
234.

Molins del Marc Massó

lus mulíns da] màrmassó

Un era a l'inici del camí de l'Urgellès i l'altre, al damunt del n1as deJ Sol;
antigament sembla que el darrer s'anomenava molí del Gispert.
235.

Molins Nous

lus mulíns nòus

Eren a la partida homònima, al costat de la cruïlla del camí del.s Molins
Nous amb el de Sant Domingo.
« ... molinsnouS» MAT, v. 4 (1497·1501); « . .. una roda nova afecta als molinsnous lo qua l la
vila Ua dada la fusta ... )} AC, Sec. I, llig. 2 2/l. Albarans 1582-83; « ... jawne guasch moliner
dels molins nous ... » AC, Sec. I , llig. 2. 1596.
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ELS MASOS
236.

Mas dels Albellons

màs dalz auballóns

A Ja partida de la Clota. Alguns parlen del lloc com a partida de terra.
237.

Mas de l'Ambròs

màs da lambròs

A la partida del Brugar , prop de la carretera del Parc de Samà.
238.

Mç¿s de l'Angèlica

1uàs da la ngèlike

A la partida del Erugar, prop del camí de Vinyols a Tarragona.
239.

Mas dels Arbres

màs dalz àbras

Tocant a la carretera del Mas Blanc, partida de la Sénia.
240.

Mas de l'Arcís

n1às da larsís

A Ja partida de l'Alqueria.
241.

Mas de l'Ardenya

màs da l'ardény·nye

A la partida de Sant Francesc.
242.

Mas del Baconer

màs dal bakuné

A la partida del Erugar ; possiblement perquè s'hi criaven bacons (porcs).
243.

Mas.del Barenys

mà s barén ytx

A les Planes del Roquí.s.
244.

Mas del Barreler

màs da l barraté

A l'inici de l camí del Coll del Boc.
245.

Ma s de Benes

màs da b ènas

A la partida de les Comes d'Ulldemolins.
AM I , 239.

246.

Mas del B ergador

1n às dal bargadó

A la partida del Erugar, prop del camí o carretera del Parc de Samà . E l
bergador (bregador) és el que treballa el cànem; antigament, a Riudoms hi
havia gen t que e l cul tivava .
24 7.

Mas del Biel

màs dal bièl

A la partida de l Erugar, tocant al camí o carretera del Parc de Samà. Biel,
hipocorís tic de Gabriel.
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248.

Mas d'En Blai

Sota el camí dels Molins Nous, a la partió amb e l tern1e de Reus i partida
de les Planes del Roquís.
249.

Mas Blanc

màs blàngk

A la partida de la Sénia.
parlamenlen a mb Lo propietari de la finca denominada "Mas Blanc" ...» AC, Sec. I,
llig. 2 2/13. 3-12-1936.

«...

250.

Mas Blau

màs blàu

A la partida del mas de Gomandí.
251.

Mas de les Bombes

màs da las bóm bas

A la partida de les Arenes.
252.

Mas del Bonassot

màs dal bonassòt

A la partida de les Planes d el Roquís. A R e us hi ha el 1nas de Bon·assot, vora
el tern1e d e Riudon1s, docum entat l'any 1850; tal vegada podria tractar-se del
mateix, amb una variació fonètica .
253

Mas de la Borrassa

màs da la b urràsse

A la partida de l'Alqueria. Borrassa es forma amb el fe1není de Borràs.
254.

Mas del Botafocs

màs dal bótafòks

A la partida d e l'Alqueria.
255.

Mas del Boter

màs dal b u té

A la partida d el Coll del Boc.
256.

Mas del Cadirer

n1às dal kadiré

A la partida d el Erugar, a l costat d el can1Í de Vinyols a Tarragona.
257.

Mas de Califòrnia

màs da kalifòrnie

A la partida d el Freixe, sota la carretera de Les Borges del Can1p
del Carbassa.
258.

Mas del Calixt

1

el n1as

màs dal kalístru

A la partida d el n1as de N'Albi, al :f inal de l'Avinguda de Montbrió.
259.

Mas de la Calderera

màs da la kaldarére

A la partida de Ja Clota. T radicionalment es consj dera que hi nasqué Antoni
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Gaudí i Cornet; el nom prové de l'ofici de calderers q ue exercien els avantpassats dc l'arquitecte , a l Rava l de San l Francesc.
La verdad sobre Caudí. Barcelona , 1960. Popular Catalana Vell i
OU » , p. 13.

260.

Mas del Cama

Antoni Caudí, per Joan Bergós. «B ibliolcca

n1às dal kàme

A la partida del Erugar, prop del camí de Vinyols a Tarragona.
261.

Mas dels Capellans

màs dals kapellàns

Sota la carre tera de R iudon1s a Les Borges del Camp, on h i s urt la mina
del Fre ixe, a nomenat també del Doménec.
262.

M as del Carbassa

màs dal ka rabàsse

A la partida del Freixe, damunt del Barranc de l Rccreu.
AMI, 31 I .

263.

Mas del Carió

n1às dal kar ió

A la partida del Rccrcu.
264.

Mas del Civada

màs dal sivàde

A la partida del Rccre u.
265 . M as del Clarinet

màs dal klarin èt

A la partida dc les Arenes.

266.

Mas del Codony

màs da l kudóny

A Ja partida de l Erugar, prop del camí o carretera del Parc de Samà.
267.

Mas del Coqu es

màs dal kókas

A la partida del Brugar, prop de l camí o carretera del Parc dc Samà.
«Mas den Cocas» Llibre dc J oscph Torre .v Rivé. J775. MHM , núm . 1, lli g. A.

268. M as del Crac

tnàs dal kràk

Al final dc la pujada de Sant Antoni , darrera e l Parc I nfantil; avui m as de l
Vernis.

269.

Ma s del Crusel

màs dal kruzèt

A la partida del E r ugar, prop del camí de Vinyols a Tarragona.
270.

Mas del Custòdia

màs dal kustòdie

A la partida del Erugar, prop del ca mí o carretera del Parc dc Samà.
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271.

Mas del Dalmau

màs dal dalmàu

A la partida del mas de N'Albi; sota el camí dels Matxos, al vèrtex del camí
dels Cerdans.
272.

Mas de les D olçaineres

màs da las dulsainéres

A la partida del Erugar, prop del camí de Vinyols a Tarragona.
273.

Mas del Domènec

màs dal dum ènek

Altre denominació del mas dels Cape llans.
274.

Mas de Donya Blanca

màs da dòny·nye blàngke

A la partida del Erugar, prop de l camí de Vinyols a Tarragona.
275.

Mas del Duc

màs dal duk

A la partida de la Sénia. Entre el camí de la Sénia i la riera de Maspujols.
«... partita vocata lo moli den duc .. .» MAT, v. 1 (1447-1457).

276.

Mas del Dunís

màs dal dunís

A la partida de la CJota. Ens h an parlat del mas del Dunís com a p artida,
però an1b no gaire genera litat.
277.

M as de l'Eloi

màs da Lalòi

Petita peça de terra d'avellaners, amb maset, damunt del camí de la Clota
i sota el mas del Xa nxo.
278.

M as de l'Estel

n1às da lastèl

A la partida del Erugar, p rop del can1í o carre tera del Parc de Samà.
279.

M as de l'Eucaliptus

màs da laukalíptus

A la partida de Sant Francesc.
280. Mas de l'Eudald Pastisser

n1às da laudàl pastjssé

A la partida del Erugar, prop del camí de Vin yo ls.
28 1.

Mas del Fargues

màs dal fàrgas

A la partida del Molí de Vent.
282.

Mas de Don F elip

màs da dòn falíp

A la partida del Erugar, quasi al final del terme.
334

283.

Mas de la Fímbria

mà s da la fím bri e

A la partida del Erugar, prop del camí de Vinyo ls. A Reus, havia existit el
carrer de San ta Fímbria.
284.

Mas del Flaüt

màs dal flaú t

A la partida del Erugar, prop del camí de Vinyols.
285.

Mas d el Fonoll

n1às dal fun óll

A la partida del Erugar, prop del camí o carretera del Parc de Samà.
286. M as d e la Fornera

n1às da la furnére

A la partida del Erugar, prop del camí de Vinyols.
287.

Mas dels Gafarrons

màs dals gafarróns

A la partida dc l'Alqueria.
288. Mas del Gallissà

n1às dal galli ssà

A la partida del Mas de N'Albi, a Ja partió del terme amb Montbrió del Camp.
289. Mas de les Garretes

màs da las garrètas

Era a l'Hort del Camp, enfront de la Granja de l Cruset.
290.

Mas clel Gili

màs dal gili

A Ja particta de l'Alqueria.
MHM, núm. 76, lli g. D. 1864.

291.

Mas del Gori

màs dal gòri

A la partida del Erugar, p rop del camí de V1nyols a Tarragona.
292.

Mas del Gravat

n1às da.l gravàt

A Ja partida del Erugar, prop del camí dc Vinyal .

293.

Mas de la Guineu

màs da la guinèu

A la partida dc Elanca[ort, ja al terme de Reus.
294.

Mas del Guiot

mà s dal gu iò t

A la partida del Brugar, prop del camí de Vinyols a Tarragona.
295.

Mas de l'Herbetes

màs da larbètas

A la partida del. Erugar, prop del cam í o carretera del Parc de Samà.
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296.

Mas de l'Hisop

màs da lizòp

A la partida de la Font Nova.
297.

màs dal dibòti

Mas del Llibori

A la partida del Freixe, darrera l'ermita de Sant Antoni.
298.

màs dal many-nyu

Mas clel Manya

A la partida del Erugar, prop del camí de Vinyols a Tarragona.
299.

A la partida de les Plane
300.

màs dal marsèlu

Mas del Marcel

del Roquís.

Mas del Marquet Roig

n1às dal m.ar k èt rò tx

A la partida del Molí dc Vent.
301 . Mas del Ma1-tí

1nàs da] martí

A la partida del Castell Nou, avui gra nja «Els Pins».

302.

Ma s del Matit

màs dal rnatít

A Ja partida del Erugar, prop del camí de Vinyol s.
303.

Mas del Maurici

màs dal maurissi

P~op del camí de l Roquís, sota l a carretera d'Alcolea del Pinar, i partida de
les Planes del Roquís.

304.

Mas del Melondres

n1às dal mulóndras

A la partida del Puix Pcd rós.
305.

Mas de la Mercadera

rnàs da la markadére

A la partida de les A ren e
306.

Ma s de Mimflo

màs da. mimflu

A la partida del s Sots.
307.

Mas cle Miquel Cra11

Inàs da mikèl gràn

A la partida del Recreu. Hom cr eu que deu ésser el mas del Beat Bonaventura,
Miquel Gran i Peris.
308.

Mas de la Molinera

màs da la mulinére

A la partida del Brugar, prop del camí dc Vinyols.
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309.

Mas del Morell

màs clal muréll

A la partida de les Planes del Roquís.
310.

Mas del Moreno

màs dal murénu

A la partida del s Sots.
311.

Mas del Nadal

màs dal nadàl

A la partida de l Recreu.
31 2.

Mas del Nenyo

màs dal nèn·nyu

A la partida del E rugar, prop del camí o carretera del Parc de Samà.

313. Mas de l'Oliva

màs da laulíve

A la partida de Blancafort, quasi tocanl al Lcrme de R eus.
314.

Mas de les Oques

n1às da lazòkas

A la partida de la Font Nova, davant del Convent de Sant Joan.
315.

Mas del Pagès

màs dal paigès

A la partida del Eruga r.
316.

Mas del Pallarès

n1às dal pallarès

A la partida del Recreu.
317. Mas {iel Pelacanyes

1uàs dal p èlakany-nyas

A la partida del Erugar, prop del cmní de l'Urgellès.
318.

Ma s de la Pelagalls

màs da la pèlagàlls

Era a la partida de Blancafort.
319.

Ma s del Penjadet

màs dal panyjadèt

Altra denon1inació del m.as del Gi li.
320. Mas dels Pensaments

m.às dats pansaméns

A la partida de les Pl anes de l Roquís, a la partió del terme amb Reus .
32 1.

Mas del Pep

màs dal p èp

A la partida de la Clo la.
322. M as del Perleta

màs daJ p erlète

Darrere del mas del Xa1nbó, a la partida del Freixe.
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323.

Mas del Peruc

màs dal parúk

A la partida dels Sots, dins del lloc anome nat les Fontanilles.
324.

Mas del Pesoler

màs dat pazulé

A la partida de les Comes d'Ulldemolins. El 1932 s'hi descobrí a prop una

necròpolis romana.
Bol. Arq. de Tarragotta, LXVI , èp. IV, fa sc. 93-96, 1, pàg. 37.

325.

Mas del Petra

màs dal pètre

A la partida del Brugar, prop del camí de Vinyols.
326.

Mas d el Pintat

màs dal pintà l

A la partida del Mas de Go mandí.
327.

Mas d el Pinxo

màs dal p ín txu

A la partida de l'Alqueria.
328.

Mas d el Pissarra

màs dal pissàrru

A la partida de les Arenes.
~29.

Mas d el Quet

màs dal kèt

A la partida de l'Horta Jove, ja en terme de Montbrió del Camp, tocant a la
riera d'Alforja.
330.

Ma s d el Racó

màs dal rakó

A la cruïlla del can1í dels Molins Nous, el de Santa Eulàlia i la riera de Maspujols.
33 1.

Mas del R egiment

màs dal raigimén

Prop del camí de Blancafort, partida del n1ateix nom. A Prades trobem e l
mateix topònim, però en plural.
332.

Mas del R oca

màs dal ròke

Quasi al final del camí de La Sénia, a la partida de les Comes d'Ulldemolins.
Antigam e nt se celebrava missa en un oratori.
«Mas den Roca» AC, Sec. I , Jlig. 2 2/13. 24-3-1942.

333 . Mas del Ros

màs dal rós

Antic mas senyorial, a la partida del Freixe.
«Mas del Ros» AC, Sec . J , llig. 2 2/ 13, f. 9. Any 1940.
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334.

Mas dels Rosers

màs da ls ruzés

A la partida del Puig Pedrós.
335.

Mas del Sabater

màs dal sabatê

A la partida de la Marrada, tocant a Blancafort. Hi ha unes runes de molí;
antigament se celebrava missa en un oratori. Avui s'anomena del ll4ontserrat.
« .. .

parlida mas den Sabater o Blancafort. .. » Esc. de Venda núm. 365. Not. de J. Piñol.

Reus, 9-10-1950.

336.

M-as del Saliner

màs dal saliné

A la partida del Brugar, prop del camí del Parc de Samà.
337.

Mas del Salvat

màs da] salvàl

A la partida de Blanca fort.
338.

Mas del Samarril

màs dal samarrít

A la partida del Erugar, prop del cam.í o carretera del Parc de Samà.

339.

Mas del Saquet

p1às dal sakèt

A la partida del Erugar, prop del camí de Vinyols
340.

Mas del Sec

1

Els Arcs.

màs dal sèk

A la partida de la Clota.
341.

Mas· del Sentís

màs dal santís

A la partida del mas de N'Albi, prop del camí dels Cerdans.
342.

Mas de la Serrallera

màs da la sarrallére

A la partida del Erugar.
AC, Sec. 1, llig. 2 2/ 10. ll-2- l888.

343.

Mas del Sol

màs dal sol

A la partida de la Clota; anomenat també de l Trinitat.
«mas del sol» MAT, v. 52 (1599-1600), 14-9-1599.

344.

Mas del Solanes

màs dal sulànas

A la partida del Erugar, prop del camí de Vinyols a Tarragona.
345.

Mas de Sotorres

màs dal s utórras

A la partida de Blancafort, entre el camí del mas del Sabater
Mimflo.

1

del mas de
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346.

Mas del Tito

màs dal títu

A la partida del Brugar, prop del camí o carretera del Parc de Sam.à .
347.

Mas del Toda

màs dal tóde

A la partida de les Planes del Roquís.
348.

Mas del Trenta-Balls

màs dal trèntavàlls

A la partida del mas de N'A1bi.
349.

Mas del Trinitat

màs dal trinitàt

Altra denominació del mas del Sol.
350. Mas de l'Ulleres

màs da lulléras

A la partida del mas de N'Albi.
351.

Mas del Vallet

màs dal vallèt

A la partida de les Planes del Roquís, al costat del Pont del Vallet.
352.

Mas del V ellaneta

màs dal vallanète

A la partida de l'Alqueria.
353 . Mas del Vernís

màs dal vèrnis

Altra denominació del 1nas del Crac.
354.

Mas del Vinyau

tnàs dal guiny·nyàu

A la partida de les Comes d'Ulldemolins. Avui pertany al terme de Vila-seca
de Solcina.
AMI , 239.

355.

Mas del Xambó

màs dal txambó

Darrera del Cementiri, a la partida del Freixe.
356. Mas del Xam.bonet

màs dal txambunèt

Sota del Cementiri, partida del Freixe. Xan1bonet, diminutiu diferenciador
de Xa1nbó.
357.

Mas del Xanxa

màs dal txàntxu

Radera del mas del Crac, partida del Freixe.
340

358.

Mas del Xaranga

màs dal txaràngue

A la partida del Erugar, prop del camí de Vinyols i Els Arcs.
359.

Mas del Xarrinet

màs dal txarrinèt

És al final de la carretera de Les Borges del Camp, a la cruïlla amb la d'Alcolea
del Pinar.
360.

Mas del «Xulo»

màs dal txúlu

A la partida de Blancafort.
L'Om, núm. 114.

361.

Mas del Zinc

màs dal z1nc

Era a la partida de l'Horta Nova.
362.

Mas del Zum-Zum

màs dal zum-zu1n

Era a la partida de l'Aqueta.
363.

Els Masets

lus mazèts

Nom donat a ls masets del Siurana, de l'Estivill i del Virgili, a la partida del
Mas de Gomandí; anomenats també els masets de dalt.
364.

Els Masets de Dalt

.

lus mazèts da dalt

Altra denominació dels Masets.
ELS HORTS
Per hort aquí s'entén un bocinet de terra proper al poble, o 1nillor dintre del
n ucli urbà, independentment del que s'hi pugui conrear, extensió i sistema
de regadiu, a diferència de la vella definició de l'hort com a terreny menut
on hom conrea especialment hortalisses i fruites, regades amb aigües de riu,
riera o mina.
365.

L'Hort de l'Abadia

lòr da labadíe

Al costat de l'Abadia, avui ja sense cultiu hortícola; arribava fins al carrer
d'Amunt.
« ... al carrer dit de munt lo qual afronta de un costat ab lo ort de la abadia ... MAT, v. 66
(1690-1694), f. 147.

366.

L'Hort Anglès

lòrt anglès

Al final del carrer de Sant Antoni, sota de l'Ermita.
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367. L'Hort de l'Antonet de la Taverna

lòr da lantunèt da la tavèrne

Damunt dels Hortets.
368.

L'Hort de l'Arcís

lòr da larsís

A l'inici del corraló de l'Hort del Serra.
369.

L'Hort de la Barbereta

lòr da la barbarète

Al final del Raval de Sant Francesc.
370.

L'Hort del Camp

lòrt dal kàn1

Ocupava una considerable extensió de terreny, des del darrera de l'Església
fins a l'erm ita de Sant An toni, entre els carrers de Sant Antoni i de les Passeres. Cataloga t a vegades com a partida.
AC, Sec. I, llig. 2 2/ 13. 22-2-1948.

371.

L'H ort de la Càndia

Jòr da la kàndie

Al costat del Camp de Futbol.
372.

L'Hort de la Castellana

Iòr da la kastallà ne

Damunt dels Hortets.
373.

L'Hort de la Caterina

lòr da la kataríne

Altra denominació de l'Hort del Per1 cta.
374.

L'H ort de la Comtessa

lòr ela la kundèze

Altra denominació de l 'Hort del Camp. El nom prové del títol nobiliari d'una
dc les seves propietàries.
OpuscJe de la Urbanització Lluís .Massó. Maclr.id, 1944, p. 11.

375.

L'Hort del Coques

lòr dal kókas

Al capdavall del carrer dc Masferrer.
376. L'Hort del Damu

lòr dal dà1nu

En realitat, era el jardí d 'un xalet, d ins de l'Hort del Camp. Avui ha quedat
dins del carrer Rodolf Cavallé Badia.
377.

L'Hort del Fecund

lòr dal fakún d u

Damunt de l'Hort de l Serra.
378.

L'Hort del Faves

lòr dal fàves

S'hi entr a per la Muralla de la Font Nova, sota el corraló dc l'Hort de Ja Sorda.
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379.

L'H ort del Marc Massó

lòr dal m à rmassó

Devant de la Bàscula, al car rer de Sant Vicenç.
380.

L'H ort del M arti

lòr dal martí

Al carrer de Sant Sebastià.
381.

L'H ort del Munter

lòr dal munté

Era a l 'inici del carre1- d'Orien t . Ha desap aregut engolit p er les noves construccions.
382.

L'Hort del Pallarès

lòr dal pallarès

Al costat de la Granja del Casadó, a la Plaça del Pou.
383.

L'H ort del Pelat

lòr da.l palàt

S'hi entra pel carrer de les Passeres, sota de les Escoles.
384.

L'H ort d el Perleta.

lòr dal parlète

A l'inici de l'Avinguda de Montbrió, radera del Portal del Torrent; ta1nbé es
coneix p er l'Hort dc la Caterina.
385.

L'Hort del Perol

lòr dal paròt

A l'i nici dc la pujada de San t An toni, a m à dreta.
386.

L'H órt del S ec

lòr dal sèk

Al damunt del Corraló de l'Hort de la Sorda.
387.

L'H ort del Serenet

lòr dal saranèt

Antigament l'H ort del Tinent i modernament, de l P elat.
388.

L'H ort del S erra

lòr dal sèrre

A l'inici del carrer del Ge neral Yagüe.
« ...

y s it io conocido por " Hort del Serra" .. . » AC, Sec. I, llig. 2 2/13. 28-10-1947.

389.

L'H ort de la Sorda

lòr da la sórde

Al costat de la Muralla de la Font Nova, s'hi. entra p el corraló homònim.
«carrador Hort Sorda » AC, Sec. I , ll ig. 2 2/13, Llibre núm. 3. 10-9-1936.

390.

L'Hort del Tabola

lòr clal tabòle

Una a ltra denominad ó de l'Hort del Camp, agafada d'un dels seus mitgers
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391.

L'Hort del Tinent

lòr dal tinén

Antiga denominació de l'Hort del Pelat.
392. L'Hort del Xaranga

lòr dal txaràngue

A l'inici del carrer de les Passeres.
393. L'Hort del Xavier

lòr dal kaviér

La Soleiada.
394.

Les Sorts

lassòrs

Terres d'horta al davall de la vila, sota la carretera a R eus.
•<les sorts» MAT, v. 46 (1587-1588). 17-4-1587. Antigament era una franja de terra que arr.ibava
fin s a Vinyols i Els Arcs MHM . núm. 119, llig. A. Esborrany ... 27-3-1588. «SortS» MAT, v. 63
(1668-1682), f. 9. A vegades les hem trobades com a partida de terra, I bídem, v. 66 (16901694)' f. 58.

LES ERES

Segons la documentació dels segles XIV, xv i XVI, pel que fa referència a la
producció de cereals i llegums, es calculen al voltant d'un centenar les eres
existents a la vila; hom creu que en tenien tots els masos d 'importància en
aquestes collites. Les eres es feien quasi sempre e1npedrades amb cai1'0ns;
algunes, per les característiques del terreny, d'argila pitjada, al costat de la
masia i en la direcció en qu è bufa el vent dominant els dies d'estiu. Els bat edors de Riudon1s tenien fama de bons cantaires mentre feien rodar els anima ls entorn de l'era, protegits amb ulleres d'espart. Comencen a desaparèixer
a partir del segle xvn, juntament an1b la producció cerealista i lleguminosa.
A l'actualitat només se'n conserva alguna d'aïllada o aprofitada com a paviment
dintre de rafals o corrals.
395.

Les Eres del Barret er

lazéras dal barraté

Al mas homònin1.
396.

Les Eres del Colomer

lazéras dal kulumé

~.

Al barri del Colomer, abans de ser edificat.
397.

Les Eres del Culer

lazéras dal kulé

;

Al capdavall de la Muralla Vella, al cantó an1b el carrer d'Orient. Els dics de
festa s'hi feia ball amb acordions i guitarres : «Qui no vulgui pols que no vagi
a l'era», deien.
398.

Les Eres del Gavaldà

lazéras dal gavaldà

En desconeixem llur situació exacta; això no obstant, h01n les s uposa a la
partida dc l'Aqueta.
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« ... arrendament dc la bassa dels fon lanals junt ap.rop la era dc Gavaldà que le arrendada
ha la vila ... » AC, Sec. I , Jlig. 2 2/ 4. 1714. MAT, v. 7l (1720-1729), f. 189.

399.

Les Eres del R oquís

lazéras dal rúkis

A la partida homònima.
400.

Les Eres del Saliner

lazéras dal saliné

A prop de la n1ina dels Gafarrons, damunt del Forn del Minguet.
ELS PINARS
401.

Pinar del Barenys

Iu pinà dal b ar é nytx

A la r iera de Maspujols, partida de la Clota.

402. Pinar del Besquer

l u pinà dal b aské

Sota el pinar de] Barenys.
403.

Pinar del Bot er

Iu pinà dal bu té

Al mas homònim.
404.

Pinar del Carbassa

lu p inà dal karbàsse

Al mas h on1ònim.
405.

Pinar del Fargues

l u pinà dal .fàrgas

A la riera de Maspujo ls, p artida de la Clota.
406.

Pinar del Maurici

lu pinà dal mauríss i

A la riera de Maspujols, partida de les Planes del Roquís.
407.

Pinar del Sec

lu pinà dal sèk

A la riera de Maspujols, partida de la Clota.
408.

Pinar del Senyor Xavier

lu pinà dal seny·nyó kaviér

A la Soleiada.
409.

Pinar del Toda

lu pinà da t tóde

Al mas homònim.
410.

Pinaret dels H ortets

lu p inarèt dals urtèts

Als Hortets.
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Pinaret del Rieró

411.

lu pinarèt dal riaró

Era a l'actual Plaça de l 'Arbre .
412 . Pinars del Ros

lus pinàs dal rós

Al mas homònim; un dóna sobre la carretera de Les Borges del Camp i l'altre
sobre la Clota .

. LES GRANGES
Aquí les granges són ben abundants, si bé cal notar que la n1ajoria són coberts,
golfes o locals de masia aprofitats com a petita indústria avícola. Només recollirem aquella mitja dotzena de granges de més nom.

Granja la Camada

413.

grange da la kan1àde

A la partida del Recreu; altra denon1inació de la granja de Miquel Gran.
414.

Granja del Cruset

grange dal kruzèt

Al final del carrer de les Passeres, partida de la Mola. Era la n1és important
del poble.
MHM, Opuscles Fira de Sant Llorenç. Riudoms, 1963, i Guies, 1950.

Granja cle l'Eucaliptus

415.

grange da laukalíptus

Al mas del mateix nom.
MHM, Opuscle Fira de Sant Llorenç. Riudoms, 1963.

Granja el Freixe

416.

grange dal fréixe

A la partida homònima, davant del mas dels Capellans.

Granja del Miquel Gran

417.

grange da mikèl gràn

Al mas homònim.
418.

Granja La Perla

grange la pèrle

A l'inici de la carretera del Mas Blanc.
419.
ÉS

Granja Els Pins

a l'antic 1nas del Martí.

420.

Granja del Torrell

A Ja partida del Brugar.
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grange dals píns

grange dal turréll

LES CARRETERES
Originàriament per la paraula carreter a, potser per influència foràn ia, s'entenia el camí principal que permetia el pas de carrua tges, si bé aq uesta des ignadó no e ra e mprada a Riudoms; amb el progrés vial, e l mot ha sofert les
evolucions idiomàtiques.
421.

Carretera de Les Borges del Carnp

la carratér e da las b ò rdjas

Comprèn el tram de l'anon1enada carretera de Sant An toni, actua lme nt Avinguda dc Josep Mar ia Sentís (des dc darrera de l'Església fins a l'ermita dc
Sant Antoni) i va fins a Les Borges del Can1p. Antic camí de Les Borges.
« . ..

por la carr e tera que va de Riudom s a las Borj as ... » MHM, núm. 124, llig. D. 1855.

422.

Carretera N ova

la carretére nòve

Altra denominació dc la carrete ra del Parc Samà.
423 . Carrete ra del Mas Blanc

la carr e téra dal màs blàngk

Surt del darrera del Convent dc Sant Joan i duu al terme i aJ. poble dc Cambrils de Mar; després de passar vora el mas B lanc enllaça amb la de Reus
a Can1brils (carretera de Misericòrdia).
424.

Carretera del Mas del S edó

la carratéra dal n1às dal sadó

Altra denomi nació de la carrete ra del Parc Samà.
425.

Carretera de Montbrió d el Camp

.

la carretéra da mumbrió

Neix al Portal del Torrent i des prés del primer trarn, a nomenat modern ament
Avingud a de Montbrió, duu al poble i terme de Montbrió del Camp 1 de Montroi g del Ca1np. Antic camí de Falset .
« .. .

a b lo caml que va a mon br.io .. .» MAT , v. 66 (1690-1694), L 184.

426.

Carretera del Parc Samà

la carreté ra dal pàrke

S'inicia a la car retera de Re us, al lloc anomenat «tomb del mas del Sedó »,
i travessa el t erme fins arribar a l P arc dc San1à on enllaça an1b la carretera
de Montbr ió a Cambrils.
427.

Carretera de R eu s

la carretéra da rèus

S'inic.ia a l Convent dc Sanl Joan i va fin s a la ciutat dc Reu s; de la Caserna
de Ja Guàrdia Civil fins al Conve nt, també carreter a, s'anom ena Avingu da de
R eus. Antic camí «ral o r eal» de R eu s.
AC, S ec. I , llig. 2 2/ 1. 1642.

428. Carretera cle Vi nyols i Els Arcs la carretéra da viny·nyòls
S'inicia al final del carrer de Sant Vicenç i por ta al poble de Vinyols 1 Els
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Arcs, i enllaça, tot seguit, amb la carretera del Parc de Samà i , desp rés, amb
la de Cambr ils. Antic camí de Vinyols.
AC, Sec. I , llig. 2 2/ 11 . 1897.

ELS INDRETS SINGULARITZATS
429.

La Bòbila

la mòbile

Sota de les Escoles. Antic forn de coure obra.
430. El Camp de Futbol

lu càm da futbòl o fubbòl

Da1nunt dels Hortes; s'hi entra pel carrer de Sant An toni.
431.

El Camp del Garrot

lu càm dal gurròt

Antic camp dc futbol. Gorrot, dc gorra.
432.

El Cemen tiri

lu samantíri

Construït cl1 888 i últin1ament amplia t. És al final dc la pujada de Sant Antoni.
L'Om, núm. 77, pàgs. 8 i 9.

433.

El Cementiri Vell

Iu samantiri véU

Era situat a la vora de l'Església de Sant Jaume, on avui hi ha el Casal Riudomenc; en subsis tiren les restes fins a la construcció del Casal, el 1955.
434.

El Dipòsit

lu dipòzit

Era a l'Hort del Camp, tocant a la Palmera; derruït fa pocs anys .
« ...

.la noria del pozo que alimenta el dcpòsilo de agua d estinada al consumo de la pobla-

ción... » AC, Sec. I, llig. 2 2/13. 13-6-1 948.

435.

Els Dipòsits

lus dipòzits

Al Parc I nfantil.
436.

L'Entrem.aliat

lantramalià t

Quadra d'equitació moderna, a la partida de les Planes del Roquís.
437.

Les Escales de Sant Antoni

lazaskàlas da sàntantòni

Construïdes l'any 1912. Duen al peu de l'Ermita, des del carrer de Sant Antoni;
a l'últim replà la m ainada hi celebrava, fins fa pocs a nys, el tradicional «Ball
del Moc». Renovades pel n ovembre de 1978.
Diario Español, Tarragona, 22-6-1974.

438.

L'Escorxador

lu matadéru

Al final del carrer de les P asseres.
« ... t ratar de la mencionada dcstitución del conserje y encargado del Matadcro... AC,
Sec. I , llig. 2 2/ 11. 5-2-1899.
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439.

L'Estacada

lastakàde

Mur de contenció a la riba dreta de la riera de Maspujols, a l'altura del Pinar
del Sec. Anteriorment era de botges. Es diu: «A Riudoms, la gran cisterna I
el campanar al descobert I l'estacada foradada I i la riera passa al dret».
L'Om, núm. 40, p. 1.

440.

El Forn

lu fórn

A l'inici del carrer d'Orient; pertany a l'Associació de Forners .
441.

El Forn de l'Anton

Iu fórn da lantòn

Al costat de les Casetes; era de rajoles.
442.

El Forn del Minguet

lu fórn dal minguèt

Antiga bòbila; sota les eres del Saliner.
443.

El Mercat

Ju markàt

A la Plaça de l'Església, fa cantó arnb l'Arenal.
AC, Sec. I , llig. 2 2/ 11. 1898.

444.

El Parc Infantil

lu parkimfantíl

A la pujada de Sant Antoni; el féu el Grup d'Extensió Agrària, el 1969.
Mirador Avicola, núm. 30. -

445.

Reus , 1.972.

El Pati de l'Os

Iu pàti dalòs

El Cementiri Vell.
446.

El Pati de les Monges

lu pàti da .las n1òndjas

S 'hi entra pel carrer de les Galanes i sobre seu dóna una part del Collegi de
les Monges, d'on li ve el nom.
447.

Els Pedrissos de Sant ilntoni

lus padríssus da sàntantòni

Pedrissos de la Plaça de Sant Antoni.
448.

El Pedró

lu padrò

Aqueix mot designa el peu d 'una creu d'on es beneeix els camps i, molt dubtosament, ens n'han parlat reconeixent-la a l pla de l'ermita de Sant Antoni,
on avui, sobre una graonada de pedra, s'eleva la creu de ferro moderna. No
he1n pogut trobar cap document que es1nenti el nom, però creie1n identificar-lo
perquè, tradicionalment, és des del pla d'aqueix lloc d'on es beneeixen els
camps les diades Eucarístiques.
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449.

Les Peixateries

las paskatarías

Al mercat. Són Jes cases del seu darrera, del carrer de l'Arenal, les que es
coneixen p er «lo r edera dc les pescateries».
450.

Les Pletes

lazasplè tas

Grup de corrals de bestiar que h i havia sota el Portal de l Torrent.
45 1. El Polies port iu

lu polispurtíu

Recen tment se n'ha iniciat Ja construcció, a la partida de Sant Francesc.
45 2.

El Pont del Puig Pedrós

lu pòn dal pútx

A la carretera d'Alcolea; salva e l Ba rranc de la Camb ra.
453.

El Pont del Vall et

lu pòn dal vallèt

A la carretera de Reus, sobre la riera de Maspujols . Al costat de la T im ba.
454.

Els Porxos

lus portxus

A la Plaça de l'Església. H en1 trobat un document que fa referèncja a ls Porxos
a l segle XVI tot i q ue la tradició manté que la seva cons tr ucció es féu a finals
del segle X 1X amb les runes de l Convent de Sant Joan; a ixò fa crcurcJ tal
vegada, en una reconstrucció dels ja existents. E l cert és que falta documentació al respecte iJ realment, els actuals són 1noderns.
1

1

« ... del carrer mnJOr d c dHa vila y vuy lo p:tguc: francesc del s porxos .. . » MHM, núm. 124,
llig. A. 23-3-1598 .

.

455.

Pujada del Guinard

puijàde dal guinàrt

A la carretera de Reus, ve després de passar la pujada del Vallet.
456.

Pujada del Mas Blanc

puijàde dal màs b làngk

Al mas homònín1; de la riera de Maspujols fi ns a la carretera del Mas BlancJ
al camí de Vinyols i Els Arcs a Tarragona.
457.

Pujada de Sant Antoni

puijàde da sàntantòni

De l'hort del Perot fms a l Cementi r i.
458.

Pujada del Vallet

puijàdc dal vallèt

S'inicia a l pont homònim) a la carretera de Reus.
459.

El R efugi

lu ra(úgi

Sota la Plaça de l'Església, ramificant-se per diversos carrers; construït durant
la guerra civil del 1936-1939.
L 'Om, núm. 103, p. 6.
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FoTo 4. - Hom veu en la fotografia sis de l total de setze arcades que, bastides el segle xrx, formen e ls porxo o façanes del cantó E s t de la Plaça de l'Església. El te mple parroquial fou acabat de cons trui r l'a ny 1617; el ca mpanar encara no s'ha
conclòs.

460.

Els Rentadors

lu ran tadós

Cons truïts a primers del segle actual , al carrer de San t Antoni.
« ...

de cubrir los rentador públichs ... » AC, Sec. I , Ilig. 2 2/ 13. 7-11-1933.

461.

El T ennis

al lènis

Són les instaHacions del Tennis Mane u, davant de l Poliesportiu.
462.

La Torre d el Fargues

la tórre dal fàrgas

Al mas h omònim.
463.

La Torre de Dorz Felip

la tórre da dòn felíp

Al n1as homònin1.
464.

Les Torres Mores

las tórras mòras

Torres cristianes, a p esar del nom, per a vigilar le invasions mores, ens han
dit; és una altra denominació de la Torre del Fargues.
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465.

La Trencadora del Pepitu

la trangkadóre dal papítu

A la Muralla Vella. Trencadora de fTuits secs.
466.

La Trencadora del Salato

la trangkadóre dal salàtu

Al Raval de Sant Francesc. Trencadora de fruits secs.
ELS PRETERITS
467.

Camí de l'Aleixar

Hom creu identificar-lo a la partida del Mas de GmnandC a l'encontre amb
el camí de les Vinyetes.
« ...

ab lo carni que ba al alexar ... >> MAT, v. 4 (1497-1501).

468.

Camí de l'Hospital

Hom creu que era a l Erugar.
AMI, 192.

469.

Camí de Sogues

Hom el confon amb el de Sopes; manuscrit borrós.
470.

Camí de Sopes

a orient carni de Sopes» (O Sogues?), molt borrós al manuscrit>>. MAT, v. 68 (1700-1711),
L 18. A Riudoms és viu el renom Sogues.

« ...

471.

Camí del Molí d'En Gispert

Hom. creu que era el que hi havia al da1nunt del 1nas del Sol, del molí del
Marc Massó, per tant el camí correspondria al de la Clota.
« . .. moli den gispert ... )) MAT, v. 4 (1497-1501) ; « ... lo mallol que te al t erme de Riuctoms
ala partida del carni del moli den gispert ... » VALIES, f. 52.

472.

Camí del Roure

AMI , 265.

473.
« . ..

via dita de la serra... )) MAT, v. 46 (1587-1588).

474.
« . ..

Camí de la Serra

Camí dels Forasters

lo carni dels forasters y aneria al.. .)) AC, Sec. I, llig. 2 2/ 1. Albarans 1586-87.

475.

Camp dels Clergues

« .. . estableix en (... )a Dalmau Icart de Riudoms un tros d e t erra situat en el terme daquest lloc (... ) llindant amb el camp dels clergues ... » Escrivania Comuna. 10 de febrer 1371.
Citat per Vilaseca. Hospitals, 37.
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476.

Carrer de Dalt

Hom suposa que deu ésser una altra denominació del carrer de Sant Jaume.
«... den pere ferran carrer dit de dalt ... » AC, Sec. I, llig. 2 2/2. Gener 1594;
ncda de sota la porta d el carrer de dalt.. .>} Ibídem, Big. 2 2/ 1. 1595.

477.
« ...

« ...

pau orto-

Carrer del Castell

ab dit carrer del castell ... MAT, v. 63 (1668-1682), f. 104.

478.

Carrer d e la Portella

Per les descripcions d'arxius creien1 que deu ésser l'antic carrer de la Butxaca
o el final del carrer Major.
« .. . en lo carrer dit de la portella ... ab dit carrer o m ercadal. .. » l\t1AT, v. 66 (1690-1694), f 188;
MHM, núm. 119, llig. 3. Es borrany ... 16-3-1588.

479.

El Mallol

Un mallol és una vinya jove i m oltes vegades es converteix en topònim; en
la documentació consultada a vegades es parla de vinya jove i altres de mallol
o mallolada.
«... lo mallol que here de hisidro miro al terme de Riudoms ... » VALIES, f. 2; més endavant
el trobem situat a la partida del Puig Pedrós, Ibídem, f. 4.

480. E l Maset Vell
«lo masct vell» MAT, v. 68 (1700-1711), f. 18.

481.

Els Molons

«los molons» MAT, v. 47
<< Molons» (Estimes, any
Una escriptura d'últims
delles (Forques Velles?)

482.

(1589), 19-10-1589. Ramon Amigó, a l a «Toponímia de Reus», escriu:
1520, f. 79 v; ibídem, any 1541 , f. 67; tocant al camí de Riudoms .
del segle passa t situa una finca a la partida de Plana i Forcao Mollons, limitant amb el Camí Vell de Riudoms.

Els Maratons

«maratons» AC, Llibre dc Valies, any 1464.

483.

Els Parrots

Hom el suposa a la partida de les Hortes Noves, p er les descripcions topogràfiques.
« ... la vinya y botja que te als parrots y terra de pa terme dc Riudoms avaliat en 200 Ll.
VALIES, f. 39.

484.

Eres del Pere

«a b les eres del pera» MAT, v. 4 (1497-1501).

485.

Font de Na Sagaresa

Per la descripció documental sembla que és la mina de Sant Jaume, ja que
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s'anomena el mas del Sol. Probablen1ent Segarresa, de la Segarra; a Montbrió del Can1p existeix el cognom Segarres.
« ... de la font de na sega resa ... » MAT, v. 52 (1599-1600), 14-9-1599; en el Llibre d'òbits MAT,
1565-1597, trobem « ... òbit Hclisabet sagarresa ... ».

486.

Hostal d'En Macip

Al carrer Major.
1 joanot agull.o tambc del carrer major y lo hereu del ostal del masip ... >> MHM,
núm. 124, Il:ig. A. Març 1598.

« ...

487.

La Bassa dels Fontanals

Només sabem que estava situada prop de l'era del Gavaldà; hon1 suposa,
això no obstant, la seva situació a la partida de l'Aqueta, per les descripcions
documentals del lloc.
AC , Sec. I, llig. 2 2/4. 1714; MAT, v. 71 (1720-1729), f. 189.

488.

La Pellada

MAT, v. 4 (1497-1501).

489 . L'Argilar
«argilar» MAT, v. 66 (1690-1694), f. 1.

490.
« ...

.

La Torre

partida dita Ja torra ... » MAT, v. 46 (1587-1588), 11-11-1588 .

491.

Les Alberedes

Antiga partida de terra on avui hi. ha la 1nina hmnònima.
«albaredes» AC, Llibre de Valiers, any 1464; «... la terna dc pa y vinya y botja que te alas
albaredes terme de Riudoms .. .» VALIES, f. 23; «aubareclas» I bídem, f. 52.

492.
<c .. .

partida guirnarderas ... » MAT, v. 68 (1700-1711), f. 220.

493.
« ...

Les Guinarderes

L es Parades del Camí de Tarragona

les parades del ca mi de tarragona ... » MAT, v. 68 (1700-17.11), f. 248v.

494.

Les Quarterades

la vinya que te ales quarterades terme de Riudoms ... VALIES, C. 24. Quarterada pot
venir de noms de mesures agràries.

cc ...

495.

Mas de la Polca

lo acta del tros del mas de la folca ... >> MHM, Llib. núm. 2, s.
trobal com a partida: MHM, núm. 109, llig. C. 1779.

« ...
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XVII.

A vegades l'hem

496.
« ...

Mas de l'Era

.lo mas de la era ... » MHM, núm. 119, llig. A E s borrany ... 23-11-1587.

497.

Mas de Fo los

«... scquia fa pasar laiga al mas de foios .. .» MAT , v. 52 (1599-1600), 14-9-1599.

498.

Mas de Granada

«m as granada» MAT, v. 4 (1497-1501); en el llibre d'òbits MAT (1 565-1597), trobem « ... joanes
granada et pctrus torreU ... »; « ... una vinya al mas dc granada ... » AC, Llibre de Valies,
any 1464.

499.
« ...

lo carni d el mas del fo!...» MHM, núm. 119, Uig. A. Esborrany ... 8-12-1587.

500.
« ...

Mas d'En Fort

lo mas den Fort ... » MHM, núm. 119, llig. A. E s borrany ... 4-11-1588.

502.
« ...

Mas d'En Figueres

a la nostra riera alla baix lo mas den fi gueres ... » AC, Sec. I , llig. 2 2/ 1. 1-2-1608.

501.
« ...

Mas d el Fol

Nlas d'En Juncosa

a la partida dita lo m as den juncosa ... » MAT, v. 63 (1668-1682) , f. 64.

503.

Mas del Marquès

« ... olivar en lo put terme al mas de marques afronta a sol ixent en lo cami dc riudecols ... »
Ml--lM, núm. 119, llig. A. Esborrany ... 9-3-1588. «mas del marques» AC, Librc de Valies, any
1464.

504.
« . ..

lo mas den masip ... » MAT, v. 4 (1497-1501).

505.
« ...

Mas del Mussol

en l a font del mas de mussol...» MAT , v. 52 (1599-1600), 20 de febrer.

506.
« ...

Mas d'En Masip

Mas del Punyat

lo mas del punyat.. .» AC, Llibre d e Valies, any 1464.

507.

Mas d'En Rofia

«... fora los murs de la vila a Ja part dita lo mas den rofia ... » MAT, Cap. Matrimonial s
(1540-1599), any 1584.

508.
« ...

Mas del R olda

lo mas del rolda .. . » MAT, v. 47 (1589) , 4-2-1589.

509.

Mas de Santa Eulàlia

El canonge Blanc, en el seu Arxiepiscopologi, fa referènc ia documental d'aqueix lloc (v. II,
p. 95); «lo mas de santa aula ... » AC, Llibre de Valies, any 1464; «... a la partida dita lo
mas de s t eularia ... » MAT, v. 66 (1690-1694), fs. 123 i 135.
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510.

Mas Silnonis de Santa D igna

«... m manso Simonis de sta Digna ... » U. V.

511.

Mas del Ton'ent

«torrent» AC, Llibre dc Valies, any 1464; « ... lo mas dels terrens ... » MAT , v. 4 (1497-1501 );
«mas torren t» MAT, v. 47 (1589) 7 d 'agost; «... lo m as torren ... » MAT, v. 51 (1598), 30 dc
julioL

512.

Font del Murtrar

«... y anara a girar laygua de la font del murtrar ... » AC, Sec. I , llig. 2 2/ 1, novembre de
1586; « ... y per una diada daygua de la font del Mutra ... » ibídem, Hig. 2 2/ 4, 1719, f. 48.

513.

Molí An.dortel

«... m molendino olen Andortel... » LI. V.

514.

Molí del Gispert

Hom creu q ue es tracta de ls Molins del Marc Massó, a l damunt del mas del Sol.
«... lo mallol que te a l terme de Riudoms ala partida del carni del moli den gis pert. .. »
VALIES, f. 52; MAT, v. 71 (1720-1729), f. 49.

515. Molí d'En Siurana
«La t erra dc pa y olives que te al terme dc Riudoms a l Moli den Siurana ... » VALI ES , f. 7.

516. Molí Draper
«... y portar laygua al moli draper. .. » AC, Sec. I , Ilig. 2 2/ 1, febrer 1585; «.. . sous de la bora
dc la font d el murtrar fins al moli draper... » ibídem , setembre; « ... que a rebut den jawnc
plana noliner del moli draper ... » ibídem, ma ig.

517.
« ...

in molendino Ja Reg sextam partcm ... » LI . V.

518.
« ...

Molí Ja R eg

M olí del R omeguer

in molendino del romeguer... » U . V.

519.

Molí R. Mercerii

«... im molendino R . Mcrcereii. .. » Ll. V.

520.
<<. ..

in molend ino Ste Eu lalie ... » Ll. V.

521.
« ...

Molí de Santa Eulàlia

Molins Petri R ubri

in duobus molencl inis Petri Rubri.. .» LI. V.

522.

Olivare

«olivare» MAT, v. 4 (1497-1501) .
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523.

Poblat de Llaberia

Segons la tradició, el poblat de Llaberia existí prop de la riera de l'Aleixar,
a la riba est; desaparegué amb una forta riada al segle XII i els seus pobladors es refugiaren al Castell, fundant així el poble de Riudoms.
524.

Portal d'En V ernet

«... lo portal dit den vernet...» MAT, v. 66 (1690-1694), f. 67.

525. Quadra del Francesc
«quadra den fransec» MAT, v. 4 (1497-1501) .

526. Quadra dels Tascals
La Quadra dels Tascals era jurisdicció de l'Arquebisbe de Tarragona i formava parte del
terme · o baronia d'Alforja. Les dimensions i afrontacions eren: «De llargaria una hora,
y de ampla un quart i mitg, y dc rodaria 6 quarts: afronta a llevant ab Riudoms, a mitgdia
ab Botarell, a ponen ab Riudecols, y a tramontana ab Borjas: te S casa y 35 personas».
(Josep Iglésies: Estadístiques de població de Catalunya el primer vicenni del segle XVIII.)
«La terra de pa i vinya oliveres que te al camí de falset ales quadres dels tascals» VALIES,
f. 44.

527 . R ec de V erge Maria
«... y un altra per fer viar laygua de la font de la vergemaria ... » AC, Sec. I, llig. 2 2/2.
7-5-1601; « ... d e la acequia nombrada Rech de la Virgen Maria ... » MHM, núm. 74, llig. D.
1885. Hom creu que era a la partida del Molí d e Vent; L'aigua de la seva mina fe ia anar
els moUns Sobremurs i d'Avall.

528.
« ...

aba la se(¡uia de la font nova ... » MAT, v. 66 (1690-1694), f . 123.

529.
« ...

Sèquia dels Molins Nous

aba lasequia dels molins nous ... » MAT, v. 66 (1690-1694), f. 122.

530.
« .. .

Sèquia de la Font Nova

Torrent de la Font Llonga

partida del frexe ... ab Jo torrent dela font longa .. . » MAT, v. 4 (1487-1501).

531.

Tossal

«tossal» MAT, v. 4 (1497-1501).

532.

Tros de l'Hortal

(<lo ortal» MAT, v. 66 (1690-1694), f. 83.

533.
« ...

Trosllex

carni de la masia de trosllex ... » MHM, núm. 42, llig. D. 1780.
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541.

Carrer d'Amunt

Iu karré damún

L'actual carrer de Sant Bonifaci. Va de la Plaça dc l'Església al carrer de
les Galanes.
<<carrer dc munt » MAT, Cap. Matrimonials (1540-1599), 1570; «... joan moliner dessota la
porta d el carrer damunt... AC, Sec. I , Jlig. 2 2/ 1, 10-7-1642; « ... compraren den p e fan·an
carrer demunt ... » AC, Sec. I , lli g. 2 2/ 1, agost l585; «Calle Dcmunt » AC, Sec. I , llig. 2 2/ 4.
1751.

542.

Carrer d'Anselm Cla vé

lu karré dansèhn klavé

Denom .nació oficial del carrer de les Galanes.
« ...

de la calle Ansclmo CJavé ... » AC, Sec. I , llig. 2 2/ 13. 29-5-1945.

543.

Carrer d'Antoni Gaudí

Iu karré gaudí

Altra denominació del carrer del Toda.
544.

Carrer d'Avall

Ju karré davàll

L'actual carrer del Beat Bonaventura. L'últim tran1 és conegut p er carrer de
Ja Butxaca.
«carrer dc vall» MAT, v. 47 (1589) 25-7; «Carrer vall» AC, Sec. I, Jlig. 2 2/ 1. 1594; MAT, v. 66
(1690-1694) , f. 90; « ... en la plasa dita del Hom, o Mercadal, que afronta de un costat amb
lo carre r dit dc vall.. .» MHM, núm. 39 llig. C. 1789; «Calle Dcbajo» MHM , núm. 20, llig. D.
1880.

545.

Carrer d'Avall la Vila

lu karré davà ll la víle

El carrer d'Orient.
<< ... y devall la v il a ... » AC, Sec. I , llig. 2 2/ 4. 1751.

546.

Carrer de B arcelona

ln karré da barsalóne

Del carrer dc Sant Antoni a L'Avinguda Josep Maria Sentís.
AC, 6-5-1976.

547.

Carrer de la Bassa

lu karré da l a bàsse

Del final del carrer de les Galanes al carrer de Sant Antoni, el tram q4e avui
es coneix p er placeta de Ja Mare Cèlia Pino o de les Monges. E L non1 li ve
d'una gran bassa que hi h avia on ara hi ha el CoHegi de les Monges; la bassa
era alimentada p el Rec de Verge Maria.
(< Calle dc la balsa» Plà110l topogràfic de la vi la. Ed. juny 1876, servat a l'Ajuntament.

548.

Carrer del B eat Bonaventura

lu karré dal b aià t o bèàt

De l'Arenal fi ns al carrer de Sant Vicenç; l'ú ltim tram, a partir dc la Plaça
de l'On1, s'anomena de la Butxaca.
Guía Riudomense, núm. 82, p. 13.
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549.

Carrer de Les B01·ges del Camp

lu karré da las bòrdjas

A les parceHes Ferran.
550.

Carrer Borràs

lu karré burràs

Antiga denominació del carrer del Toda.
« ... notari del carrer den Borras ... >> AC, Sec. I, lli g. 2 2/2, desembre 1594; « ... y pau salvador del carrer del boras ... >> ibídem; « ... en lo carrer mayor afrontant de un costat ab lo
carrer den borras...» MAT, v. 66 (1690-1694), f. 6; «Calle den Borras» AC, Sec. I , Uig. 2 2/4.
1751.

55 1.

Carrer de la Butxaca

Lu karré da la butxàke

L'últ in1 tram del carrer del Beat Bonaventura, des de la Plaça de l'01n fin s
al carrer de Sant Vicenç. És w1a de les parts més antigues del casc urbà.
Al número 50 nasqué el reformador de l'Orde Franciscana, Miquel Gran i Perís,
l'any 1620. Fins el segle XVI hi hagué la Casa de la Vila, a l número 89.
Pià topogràfic de la vila. Ed. juny 1876, servat a l'Ajuntament; «Butxaca», Geografia general de Catalunya, dc Carreres i Candi, volum Províllcia de Tarragona, per Emili Morera,
pàg. 667 (Editorial Martin).

552.

Carrer de Calvo Sotelo

lu karré da kàlbussutèlu

Denom inació oficial del carrer dc l'Arenal.
553.

Carrer de Cambrils

lu karré da kambríls

De l'Avinguda de Josep Maria Sentís, al carrer de les Passeres, quasi enfront
de les Escoles.
AC, ~-5- 1976.

554.

Carrer del Colomer

Ju karré dal ku lumé

Colomer és una denominació gen èrica del barri, però en alguns documents
es refereix únicament al carrer de Sant Josep.
« ...

habitante en Ja calle colomé ... MHM, núm. 70, llig. E. 1931.

555.

Carrer de la Constitució

lu karré da la kuns ti tussíó

L'actual carrer de Sant Tomàs, durant la Segona República Espanyola.
AC, Sec. I , Hi g. 2 2/13, llibre núm. 3. 10-9-1936.

556.

Carrer Ferran

Iu karré farràn

A la parceHació homònima; duu e l n om del propietari dc les terr es.
557.

Carrer del Forn

lu karré dal fórn

L'actual Travessia dels Enan1orats.
« .. . y Enpere ortoncda del forn ... » AC, Sec. I , llig. 2 2/ 2. Gener 1596; «Calle del Horno»
Plànol topogràfic de la vila. Ed. juny de 1876, servat a l'Ajuntament.
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558.

Carrer de F. Ferre r i Guà.rdi.a

Iu karré farré guàrdie

L'actual carrer dc Sant Antonj, durant la Segona República Espanyola.
AC, Sec. I, Jlig. 2 2/13, llibre núm. 3, 10-9-1936.

559.

Carrer Frat ernitat

lu karré fratarnitàt

L'actual carrer dc Sant Jaume, durant Ja Segona República Espanyola.
MHM, núm. 62, llig. E, 1938.

560. ·Carre r cle les Galan es

lu karré da las galànas

Del carrer Major fins la Plaça de les Monges.
«Galanes» MAT, v. 66 (1690-1694) , f. 116; « ... un cuarto con ve ntana que da a la call e de las
Galanes ... » AC, Sec. I, llig. 2 2/1. 1751.

561.

Carre r del Garbí

karré dal garbí

A la barriada del Molí del Marc Massó. Ga rbí, vent del sud-oest; al Principat
hom aplica normalment aquest terme a la marinada.
562.

Carre r del Gregal

karré dal gragàl

A la barriada del Molí del Marc Massó. Vent del nord-esl. «Gregal la m.o·u,
llevant la plou», es diu.
563.

Carrer del General Sanju·r jo

lu karré dal janaràl sànkhúkh u

Denominació oficial del carrer d'Orient; conegut per la carretera d'Orient,
i Davall ·la Vila.
« ...

en un patio de la calle Ge ne ral Sanjurj o ... » AC, Sec. I , Jlig. 2 2/ 13. 28-10-1 947.

564.

Carrer del Ge neral Yagü e

lu karré dal janaràl iàgüe

S'inicia sota l'Hort del Serra, fins a l'Avinguda de Montbrió, després dc traspassar el R ieró del Portal.
L'Om, núm. 114.

565.

Carrer de la Igualtat

lu karré da ligualtàt

L'actual carrer de Sant Pere, durant la Segona República E spanyola.
AC, Sec. I , llig. 2 2/ 13, llibre núm. 3. 10-9-1 936.

566.

Carre r de Joan Salvador Badia

Iu karré juàn salvadó

Del carrer de Sant Antoni fins l'Avinguda de Josep Maria Sen.Lís.
567.

Carre r de José Antonio
Prima de Rivera

lu karré da kusèantòniu

Denominació oficjal del carrer Nou.
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568.

Carrer 19 de Juliol

L'actual carrer de Sant Bonifaci, durant la Segona República E spanyola.
AC, Sec. I, Uig. 2 2/ 13, llibre núm. 3. 10-9-1936.

569.

Carrer de Lleixà i Burgès

L'actual carre r de Gaudí, durant la Segona República E spanyola.
« ... carrer de Lleixà i Burgès al conegut Iins aquesta data per carrer dc Toda·-·» AC, Sec. I ,
Uig. 2 2/13. 15-4-1937.

570.

Carrer del Llevant

lu karré dal llavàn

A la barr iada del Molí del Marc Massó. Nmn aplicat a tots els vents de con1ponent est, que a les costes catalanes solen dur maltempsades i temporals.
571.

Carrer Major

lu karré maijó

De l'Arenal fins a la Plaça del Portal del Torrent.
<< • .• del joan aldabert carrer major... » AC, Sec. I , llig. 2 2/2. 1-1-1594; MAT, v. 66 (1690-1694),
f. 6; "calle mayor... » MHM, núm. 73, llig. D. 1892.

572.

Carrer de Maragall

lu karré da n1aragàll

L'actual carrer del Beat Bonaventura, durant la Segona República Espanyola.
AC, Sec. I , llig. 2 2/ B , Jlibrc núm. 3. 10-9-1936.

573:

CarreT de la Marinada

karré da la marinàde

A la barriada del Molí del Marc Massó. Vent de la banda de 1nar cap a terra
que sol bufar a hores detern1inades i d'abril a setembre; també anomenat
embat i garbí.
574.

Carrer del Me stral

lu karré daJ mastràl

A la barriada del Molí del Marc Massó. Mestral, als Països Catalans, és aquell
vent fred i fort que afecta les terres properes al r iu Ebre, Ports de Beseit
i Camp de Tarragona.
575. Carrer de la Mitja Galta

lu karré da la n1ítja gàlta

Altra denominació del carrer de Sant Pau i del de Sant Antoni, degut al fet
que, fins ara, tan sols un costat del carrer estava edificat.
576.

Caner de Mont-roig

Lu karré da munròtx

Dóna entrada a les Parce Hes F erran, per la carretera de Reu s.
L'Om, núm. 114.
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Foro 5.- El Carrer Major va des d c l'Arenal fins a la Plaça del Po rtal del Torrent.
Té una llargada de 240 metres, tm am ple reduït ( 4 m etres) i les seves cases són, en
promig, dc planta baixa i dos pisos. E l paviment é a d equat, pe ro la circulació s'h i
fa difícil per l 'estre tor del vial.
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577.

Ca rrer Nou

lu karré nòu

De la Plaça Peti ta fins al carrer de les Galan es.
MAT, v. 66 (1690-1694), f. 160; «calle Nueba» AC, Sec. I, llig. 2 2/ 4, 1751.

578.

Carrer de l'Oest

lu karré da luést

A la barriada del Molí del Mar c Massó. Vent que ve de l'oest.
579.

Carrer d'Orient

Iu karré durién

Des de l'Avinguda de Reus, fins a l carrer de Sant Vicen ç.
•
«Calle de Oriente» Plànol topogràfic d e la v ila. Ed. juny dc 1876, servat a l'Ajuntament;
«... domiciliaclo en la calle dc Oriente ... » M HM. núm. 73, llig. D. 1892.

580.

Carrer del Passeig

Iu karré dal passétx

L'actual carrer de Sant Antoni. Efectivament, era un passeig de terra, amb
arbres i una fonteta ab ans d'arribar a l'ermita de Sant Antoni.
Plànol topogràfic d e la vila. Ed. juny dc 1876.

58 1.

Carrer de les Passeres

]u karré da las p asséras

Antiga denominació del carrer Sir Alexandr e Fleming. Anomenat camí en
deixar el nucli urbà.
«Pcxeres» Geografia ge11eral de Cataltmya, de Carreres i Candi, pàg. i volum esmentats al
núm. 551; «Pascras » Ho ja Parroqllial, Tarragona, 28 desembre 1952 .

.

582.

Carrer de Pi Margall

karré pímargàll

L'actual carrer de Sant Vicenç, durant la Segona R epública E spanyola.
AC, Sec. I, Uig. 2 2/ 13, llibre núm. 3. L0-9-1936.

583.

Carrer del Progrés

kàrré dal prugrès

L'actual carrer de Sant Sebastià, durant la Segona República Espanyola.
AC, Sec. I , llig. 2 2/ 13, llibre núm. 3. 10-9-1936.

584.

Carrer de la Revolució

Iu karré da Ja ravul ussió

L'actual carrer de Sant Josep, durant la Segona RepúbUca E spanyola.
AC, Sec. I, lJig. 2 2/ 13, llibre núm. 3. 10-9-1936.

585.

Carret de Riego

lu karré da riégu

L'actual carrer de Sant Joan, durant la Segona República Esp anyola.
AC, Sec. I, llig. 2 2/ 13, Jlíbre núm. 3. 10-9-1936.
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586.

Carrer Rodolf Ca vallé

Iu karré da rudòlfukaba llé

Carre ró que uneix el carrer de Joan Salvador Bactia amb l'Avinguda de J osep
Maria Sentís.
587.

Carrer de Sant Antoni

lu karré da sàntàntòni

S'inicia als Rentadors, prop de La Plaça de les Monges, i acaba a les graonades
de l'ern1ita del sant, a l'hort Anglés.
« ...

dc Ja calle dc san Antonio ... AC, Sec. T, llig. 2 2/ 13. 29-5-1945.

588.

Carre1· de Sant Bonifaci

Iu karré da sànbunifàssi

Denominació oficial del carrer d 'Amunt, en record a les relíquies que envià
fra Bonaventura Gran a Riudoms.
AC, Sec. I , llig. 2 2/1, abril 1679; « ... de una casa en la ca lle dc San Bonifacio ... » AC, Sec. I,

llig. 2 2/ 11. 17-7-1898.

589.

Carrer de Sant Joan

lu karré da sàndjuàn

Del carrer de Sant Josep al de Sant Antoni .
AC , Sec. I , llig. 2 2/ 10, f. 38. Any 1887.

590.

Carrer de Sant Josep

tu karré da sànj uzèp

Del carrer de Sant Pau a] de Sant Jaume.
AC, Sec. I, llig. 2 2/ 13, llibre núm. 3. 10-9-1936.

591.

Carrer de Sant Pau

lu karré da sàmpàu

De ]a Plaça de l Comte Arnau fins al carrer de Sant Antoni; la pavünentació
es féu l'any 1966.
<<carrer de Sant Pere» Roja Parroquial, Tarragona, 28-12-1952.

592.

Carrer de Sant Pere

Iu karré da sànpére

Del carrer de Sant Josep al de Sant Antoni.
<<Carrer de Sant Pere», ibídem.

593.

Carrer de Sant Sebastià

lu karré da sànsabastià

ParaHcl al carrer d'Orient i sota seu.
« .. . tola aquella casa dcsd e terra fins al cel, ab son corral a .l de lras situada al carrer de
S Sebastià ... » MHM, núm. 80, llig. D. 1858.

594.

Carrer d e Sant Jaume

Iu karré da sànjàume

De la Plaça dc l'Església a la de les Monges.
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«carrer de san t jaume» AC, Sec. I , llig . 2 2/ 2. 1-1-1594; MAT , v. 66 (1690-1694). f. 153; «Calle
de Sn jaymc» AC , Sec. I , llig. 2 2/ 4. 175 1; « .. . aquella casa que tenim y posehim en esta
vila de Riudoms y carrer dc san J a ume ... » MHM, núm. 82, lli g. D. 1852.

595.

Carrer de Sant Isidre

Iu karré da sànizidre

Carreró que uneix la Plaça Peti ta i e] carrer de l'Arenal.
596.

Carrer cie Sant Tomàs

Iu karrè da sàntumàs

Del carrer dc Sant Josep al dc Sant Antoni.
<•carrer dc S. Tomàs», Boja Parroquial, Tarragona, 28-12-1952.

597.

Carrer de Sant Vicenç

lu karré da

S~\nvissènts

Altra denominació de la Muralla Vella.
« ...

con Ja calle dc San Vicen tc ... » AC, Sec. I , llig. 2 2/ 13, llibre núm. 7, 24-12-1946.

598.

Carrer del S erè

lu karré dal sarè

A la barriada del Molí del Marc Massó. Ser è, dit del cel sense núvols, i d'un
vent que ve de la muntanya (de la Mola de Colldejou).
599.

Carrer de Sir Alexandre Fleming

lu karré dal flèming

Antic cam í i carrer de les Passeres; de la Plaça del C01nte Arnau fins a l'escorxador. É s de notar que la grafia del nom està feta en 1939 i en català, malgrat l'època. «Alexandre», en la nos tra llengua, quasi és igual que l'anglès
«Alexander ».
L'Om, núm. 114.
600 ~

Carrer del Terral

lu karré dal terràl

A la barriada del Molí del Marc Massó. Vent terral, dit del vent que ve
de terra.
601.

Carrer de la Tram untana

lu karré da tramuntàne

A la barriada de l Molí del Marc Massó. Tramuntana, vent del nord.
602.

Carrer clel Toda

lu karré dal tóde

De la Plaça Pe tita, al carrer Major. Es diu que Francesc Macià i Llusà, en
la seva visita a Riudoms, destinà una s ubven ció per a adobar el carrer i arranjar la font de la Plaça Peti ta.
« ...

e n la ca lle de Toda ... » AC, Sec. T, lli g. 2 2/ 11. 26-2-1899; «Guía Riudomense>>, núm. 134,

p. 13.

603.

Carrer del V enerable

lu karré vanaràbble

Denominació de l carrer del Beat Bonaventura, n1entres tingué aquest grau
canònic.
« ... en esta vi lla y calle Venerable (frc ntc la Pl aza d el Olm) ... » AC, Sec. I, llig. 2 2/ 11. 3-71898; MHM, núm. 69, Jlig. F. 1935.
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604.

Iu karré vér ge da muntsarràt

Carrer Verge de Montserrat

S'inicia al carrer de Sant Sebastià i clou al camí de l'Urgellès.
I / Om, n(lm. 96, p. 5.

605.

lu karré da viny-nyò ls

Carrer de Vinyols i Els Arcs

A les parceHcs Ferra n.
606.

Iu karré dat txalòc

Carrer del XaLoc

A la barriada del Molí del Marc Massó. Xaloc, ven t del sud-cst.
607.

Ju kurra ló da Jòr da la sórde

Corraló de l'Hort de la Sorda

Neix a la Muralla de la Font Nova

1

duu a l'hort dc la Sorda.

«... basta el lloc anomenat per corrador ··H ort Sorda .. » AC, Sec. I , Jlig. 2 2/ 13, llibre núm. 3.
10-9-1936.

608.

Corraló de L'H ort del Serra

Iu kurraló da lòr dal sèrrc

Al costat dels Ren tadors.
609.

Corraló de L'H os pi tal

Iu kurraló da luspitàl

Uneix el carrer Major i el de la Butxaca. El non1 prové de l'antic hospital
que hi ha al costat .
«... li de u Ja vila de medesines donades a los pobres d<::l hospítaL..» AC, Sec. I , Jlig. 2 2/ 2.
1715.

610.

Corraló del Venerable

Iu kurraló dal vanar àbble

L'actual carrer de MaragalL
«Callejón o Corraló V. Gran, Guia de la Provincia de Tarragona. Ed. 1926, p. 229.

6 11.

Mas-Ferrer

1nàsfarré

Bocí de carrer que va des del d 'Orient al de Sa nt Sebastià.
6 12.

Muralla de La Font Nova

n1uràlla da la fònnòve

De la Plaça del Comte Arnau fins a l carrer d'Orient.
«font nova» AC , Sec. I, llig. 2 2/ 4, [. 38. 1721; « ... sortinl al carrer dc la Muralla de La Font
Nova ... » AC, Sec. 1, lli g. 2 2/ 13, llibre núm. 3. Setembre dc 1936.

613.

Muralla Vella (o del Sant)

m uràlla véila (o dal sàn)

Comença al costat dels Re ntadors fins al carrer d'Orient. J:.s u n dels nuclis
més an ti cs de l poble.
'' ··· en lo rador dc la muralla ... » AC, Sec. I, llig. 2. Gem··· l596; MAT, v. 66 (1690-1694), fs. 90
i 184.
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614.

Passeig de Jawne Vidiella

passètx dal vidiélle

L'actual carrer de Sir Alexandre Fleming, durant la Segona República Espanyola. En Jaume Vidiella fou batlle a l'època r epublicana, i també músic
i .m àxim. rea litzador del quiosc de la Plaça de la Llibertat.
AC, Sec. I, lli g. 2 2/ 13, lllbre núm . 3. J0-9-J936;
ibíde m 19-11-1936.

615.

Passeig de San t Antoni

« .. .

bifurcac ió en Passeig dc Jaume Vidiella .. . »

passètx da sàn tantòni

L'actual avinguda de Josep Maria Sentís.
«calle del P aseo » Plànol topogràfic de la vila, servat a l'Ajuntament. Ed. j uny 1876.

616.

Plaça de l'Arbre

plàssa da làb rc

Al final del Raval de Sant Francesc i enfront del Quarter. Abans la plaça tenia
un pinaret a mb una creu dc ferro al mig; es modilicà el 1969 i s 'inaugurà
amb una fes ta de l'Arbre.
« ... amb els povres y d emés que camp a n
llibre núm. 2. 28-10-1933.

617.

Plaça del Castell

a la

plaça del Arbre ... » AC, Sec. I, Jlig. 2 2/13,

plàssa dal kastéll

Antiga denominació de la Plaça de l'E sglésia.
« ... y en p mateu dcrera lo cas tell. .. » AC, Sec. I , Uig. 2 2/ l. Gener 1585; «Plaza del Cas lillo» Guía de la Provincia de Tarragona. Ed. 1926, p . 227.

6 18.

Plaça del Comte Arnau

plàssa dal comtarnàu

Al costat de l'E sglésia de Sant J aume. Duu el nom del repoblador de la vila;
la plaça fou inaugurada l'any 1965.
Guía R iudome11se, núm. 75, p. J3.

619. Plaça de la Constitució

plàssa da la kunstitussió

Altra denominació de la Plaça dc l'Om.
«Plaza P. ConsUtución » Guia de la Provi11çia de Tarmgona. Ed. 1926, p . 229.

620.

Plaça de l'Església

plàssa da ligglézic

Al p la de l'Església de Sant Jaume.
«Plaza de la l glcsia » MHM , núm. 1, Llibre de Joseph Torres Ri vé. 1775; « ... de la familia coneguda per Simó d e la Plaza dc la l glesia .. . » MHM. nüm. 59, llig. C. 1788.

621.

Plaça d e Francesc Macià

plàssa da massià

L'actual Plaça Petita, durant la Segona República Espanyola .
« ... com també a la font pública de la Plaça en Francesc Masià ... » AC, Sec. I . llig. 2 2/ 13,
llibre n úm . 2. 5-8-1933.
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622.

Plaça del Generalísimo

plàssa dal janaralíssim

Denominació oficial de la Plaça de l'Om.
623. Plaça del Llac

plàssa dal llàk o làgu

Altra denominació de la Plaça Petita, degu t a un p etit estany que hi ha al
voltant de la imatge.
L'Om, núm. 69, p. 7.

624 . Plaça de la Llibertat

plàssa da la llibartàt

L'actual Plaça de Sant Antoni, durant la Segona República Espanyola.
AC, Sec. I, Uig. 2 2/13, llibre núm . 3. 10-9-1936;
la Llibertat ... » ibídem, 3-6-1937.

625.

Plaça de la Mare Cèlia Pino

« ...

s'acorda aulorizar el ba ll a la Plaça de

plàssa da la m à dre sèlia

Al final del carrer de les Galanes. Duu aqueix nom des del 1966, en què es
dedicà a aqueixa religiosa que exercí al poble durant més de cinquanta a nys.
Guía Riudomense, núm. 78, p. 13; L'Om, núm. 110, p. 6.

626.

Plaça del Mercadal

plàssa dal mar kadàl

Pr ünitiva denominació de la Plaça de l'Om .
«del mercadal» MAT, v. I (1447- t457); MAT, Cap Matrimonlalcs (1540-1599). Any 1560; « ... arcb ut elit j urat als sous del mateix mes y any dels mateixos jurats vells dc dos sitjes tenien
al mcrcacla,J ... » AC, Sec. I, Jlig. 2 2/ 1. Gener 1586; «... en joan figueres del marcada!. .. » ibídem gener 1594; MAT, v. 66 (1690-1694) , f. 136; « ... en la p]aza del Mercadal vui d ita del
H om .. .» MHM , n úm. 59, llig. C. 1788.

627.

Plaça d el M er cat

p là ssa dal n1arl<à t

Altra denomjnació de la Plaça de l'Església, per la proximitat del Mer cat.
« ...

lo conserje Plaça Mercat...» AC, Sec. I , llig. 2 2/13, llibre núm. 3. 6-7-1937.

628.

Plaça de les Monges

plàssa da las mòndjas

Altra denon1inació de la Plaça de la Mare Cèlia Pino; rep el nom del coBegi
de les ge rmanes de la Consolació.
629.

Plaça de l'Om

plàssa da lóm

N01n pel qual es coneix des del segle xvnr la plaça on hi ha l'Ajuntament,
entre el carrer Major i el carrer Davall ; a mb tot, en el llibre d'òbits MAT,
1565- 1597, h em trobat una inscripció que diu : « ... caterina ser ra del h om ... » .
«plasa del hom » MHM, núm . l , llibre dc Joseph Torres y Rivé. 1775;
del Hom o Mercadal. .. » MHM , núm. 39, Jlig. C. 1789.

« ...

y en la Plasa dita
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Foro 6. - Des de dalt del cam pa nar hom pot contemplar les encertades urbanitzacions de la Plaça de l'Església i dc la Plaça Petita, que li és juxtaposada pel cantó
sud. En conjunt formen un ampli espai obert, dc 4.100 metres quadrats.

630.

.

Plaça Petita

plàssa patíte

Sota de la Plaça de l'Església.
« ... en lo carrer· de n borras afronta nt de un costal ab una plasc ta ... » MAT, v. 66 (1 6901694), f. 24.

631.

Plaça Ponent

plàssa punén

Al final del carrer Major. El Portal s'anomena tanma te ix plaça o carrer.
«calle d e Ponjcnte» AC, Sec. I, llig. 2 2/J3, llibre núm. 7. 22-7-1945.

632.

Plaça d el Por tal del Torrent

plàssa da l purtàl, lu purtàl

L'actual Plaça d e Ponent.
« ... al portal de torrent» MAT, v. I (1447-1457); «del p01·ta l» ibídem v. 4 (1497- 1501); «dd
portal» AC, Sec. I, llig. 2 2/ 1. 1595; MAT, v. 63 (1668-1682), L 266; «Pi aza del Portal del
Torrent» Plàrzol topogràfic d e la v ila. Ed. juny 1876, servat a l'Ajuntament.

633.

Plaça del Pou

p làssa dal póu

Pati d 'un p e tit corraló al Rava l de Sa nt Francesc.
«... se acuerda abrir un pozo que existe detnís del abrevadero de la calle Arrabal. .. » AC,
Sec. I , llig. 2 2/ ll. 19-9-1897.
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634.

p làssa da sàntantònl

Plaça de Sant Antoni

Al pla de l'Ermita.
Francisco Gras y Elias : Historia d e los lugares ... Ed. 1907, p. 112.

635.

p làssa dal sitjà

Plaça del SiL jar

L'ac tual plaça de l'Església; en cara se'n con serva alguna, sota de la plaça.
« ... y portar dit blat d c dites cases a Jes sitges de la vila ... » AC, Sec. I, llig. 2 2/1. Gener
t586; «l<;> sitjar» MAT, v. 46 (1 587-1588) . 20-12-1588; ibídem v. 71 (1720-1729) , f. 327.

636.

Portal d e la Plaça del Castell

p urtàl da la p làssa dal !<astéll

Corraló que dóna a l'Hort del Camp, des de la Plaça de l'Església.
« ... diq ue dc hierba en cJ por lalón de la Plaza d el Castillo ... » MHM, Opuscle d e la Urbanització Lluís Massó. Madr id, 1944, p . 3.

637. R aval de S ant Francesc

larrabàl

De l'Arenal fins a la Plaça de l'Arbre .
«arabal» M AT, v. 1 (1447-1457);
Llibre de a lba ra ns . 1713.

638.

« ...

la casa de la R aba l de San t F ranscsch ... » MHM, núm. 2,

trava ssía dal bàix càm

Travessia del Baix Camp

Un e ix el carrer d 'Orient o Carre tera i el de San t Sebastià; el nom se li donà
l'any 1969.
Guía RiudÒmense, nt'w1. 73, p . 13.

639. Travessia de Maragall

travassia da maragàll

Corraló que uneix el carrer del Beat i el d 'Orient o Carretera.
Guía Riudomense, núm. 67, p. 13.

t:ra.vassía da la fòn

640. Travessia de la Font

Corra ló que uneix el carrer Major i el d'Avall; hi ha la Font del Dalmau.
641.

T ravessia dels Enamorats

Cor raló que uneix el carrer Nou

tr ava ssía dals annamuràts o anamuràts
1

el Major; duu aqueix nom des de 1969.

Diario Español, Tar r agona , 3- 11-1970 .

642.

Travessia d els Fadrins

travassía dals fadríns

Corraló que uneix el carrer Major i el d'Ava ll, sota de la Travessia dels Enamorats.
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LES CASES SINGULARITZADES
643 . L'Abadia

labadíe

A la Plaça de l'Església.
«la badia» MAT, v. 46 (1587-1588), 20-12-1588; « ... al carrer dit de munt lo qual afronta de
un costat ab lo ort de la abadia ... » MAT, v. 66 (1690-1694), f. 147; «... lo acta d e pau mestre
moline esta ala badia ... » MHM, núm. 2. Llibre de albarans, 1724,

644. El Banc de Bilbao

Iu bàng da bilbàu

A la Plaça Petita.
64 S.

La Caixa de Pensions

la kàixe daòrrus o da pansións

A la Plaça de l'Església.
646.

La Caixa Rural

la kàixe ruràl

Al carrer del Toda.
647.

La Caixa d'Estalvis Provincial

la kàixe dal karré n1aigó

Al carrer Major.
648.

Cal Duc

kàl dúk

Al carrer d'Am unt.
649.

Capella de Verge Maria

vèrdgemaríe

Al carrer Major, costat per costat de l'Hospital.
« ... sagrista de la Verge Maria de la iglesia major en lo any 1569 ... » AC, Sec. I , llig. 2 2/1.
Albarans 1570.

6SO.

Casa del Beat Bonaventura

kàza dal baià t o beàt

Al carrer de la Butxaca; al número SO nasqué el Beat Bonaventura Gran,
l'any 1620.
Ambròs de Caralt: Vida Wustrada del Beat Bonaventura. Montserrat, 1949.

6Sl. Casa de la Vila

kàza da la víle

Al carrer Major, enfront de la Plaça de l'Om. Construïda el 1925.
652.

Casal Riudomenc

Iu kazàl

Al costat de l'església parroquial. Construït sobre l'antic cementiri, l'any 1955.
MHM, Opuscle de la inauguració. Riudoms, 1955.
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FoTo 7.- Restes del convent de Sant Joan, construit cap a fina ls del segle xvr

c remat i ensorrat l'any 1835. Aquestes runes es t roben a l'Avinguda de Reu s.

653.

El Caseriu

lu kazaríu

Al final de l carrer de l'Arenal; devia ser una m e na dc palau. Avui no en queden restes, llevat dels fonaments, encara visibl es en alguns soterranis. Hi h a
esments de Rafael Nebot com a senyor del Caseriu en la documentació dels
arx 1us.

654.

El Castell

]u kastéll

Sembla que sobre els seus fonaments s'erigí l'església de Sant J aume. E l mot
és encara viu, sob retot quan es parla «de la Pl aça del Cas tell que en deien
abans ... ». És registrat molt sovint a la documentació de tots els arxius.
Ll. V., AC, MHM, MAT.

655.

El Quarter de la Guàrdia Civil

Iu q uartel

Casa-quar ter de la Guàrdia Civil; a l'inici de l'Avinguda de Reus.
656.

Les Casetes

]as

kazètes

L'últün grup de casetes del carrer del General Yagüe, després de cr euar el

barranc del Portal.
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657.

El Casino

lu kassínu

Al carrer Major; s'inaugurà el 9 de novembre de 1958. Abans fou seu dc la
CNT, FAI , UGT, etc., i, després de la guerra civil, m entre es reparava l 'església de Sant Jaume, s'habilità com a capella .
Opuscle de la inauguració. Riudoms, 1958.

658.

El Centre Riudomenc

Iu séntru

Al carrer de les Galanes; edifici de 1709.
659.

El Col·legi de les Monges

lu kulègit da las mòndjas

A la plaça homònima. És un edifici sen se interés arquitectònic, avui propietat
de l'Ajuntament. De 1887 a 1972 Cou regentat per religioses de la Consolació.
Diario Español, 30-XIT-1972

660.

La Cooperativa

la cúmparatívc

A la Plaça del Portal del Torrent.
661.

El Convent de Sant Joan

Iu kunvén

Al final de l'Avinguda de Reus. Hi resta n1oll derruït. La fundació l'aulodtzà
l'Ar quebisb e Antoni Agu stí, el 1585, a l'ordre f ranciscana, i es derruí a les
cremes dc 1835. L'obra començà, amb tot, uns anys enrera ja que trobem:
« ... volen fer les rcxes a la Verge maria de Sant Joan ... » (AC, Sec. I , Wg. 2 2/ 1.
Se tembre 1560. Molt probableme nt el convent s'erigida sobre una altra capel la
o 1nasia ja exis tent.
«··· y (comunitat) Religiosa dels Pares dc Sant Joan extramurs .. . » MHM, nlim. 52, lli g. D.
1805.

662.

L'Ermita de Sant Antoni

larmite da sàntantòni

Al final del carrer del mateix nom. S 'acabà de con s tr ui r l'any 1702.
« ... Hermità que era de la H ermila de Sant Antoni de Paclua ... » MHM, núm. 39, l.lig. C.
1789; E. Fort Cogul: L'eremitisme a la Catalunya nova. «S ludia Monàstica», 7; 1965. A les
actes de l'any 1684 ja es parla de la devoció a Sant Antoni dc Pàdua, AC, Sec. T, lli g. 2 2/2.
produïda per l es pestes i malalties que sofriren en aquells temps, demanant la intervenció
del cel, MAT, v. 71 (1720-1729). A primers de segle, F. Gras i Elies: Historia de las her111ilas ...
Reus, 1909, diu que hi havia nou altars i a l major, encara conservat avui, un retaule del
Sant de Pàdua, d'estil xorigueresc; les altres imatges, diu Luis Climent, Rojos en Tarra p_ona y provincia. Tarragona, 1942, p. 168, es cremaren durant l'última guerra; això, tanmateix,

és incert, ens han dit.

663.

Les Escoles

lazaskòlas

Al final del carrer de les Passeres, de con strucció moderna.
« ... y del estado en que sc cncucntra el proyccto sobre Ja construcción del grupo e colar
en esta villa ... » AC, Sec. I , llig. 2 2/ 13. 22-2-1948.
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F oro 8.- Al final del Carrer de Sant Antoni, quatre rams d'escala faciliten l'accés
a l'ermita d'aquest mateix Sant, de molta devoció entre els riudomencs. L'edifici fou
construit l 'any 1702.

664.

L'Església

ligglézie

El 1599 se'n posà Ja prin1era pedra i s'inaugurà el 1617; la façana és n1olt
~ingular al Baix Camp. El campanar encara no s'ha conclòs. Des de .l 'any 1972
s'hi guarden les despulles del B eat Bonaventura, al presbiteri.
Documentació segles

665.

XVI

L'Església Vella

i xvu, AC, MAT. Ecclésia, desembre 1972.

ligglézie vélle

Sembla que estava situada al Portal del Torrent. A la But.lla del Papa Celestí III, adreçada a l'Arquebisbe i el capítol de l'Esgl.ésia de Tarragona, el
1194, aprovant noranta esglésies de la diòcesi, a més de fer n1enció d'abadies,
monestirs i fortaleses del Camp, fa esment d'una església a Riudoms: « ... ecclesiam de riusulmorun1 quae ad preceptoriam ... ».
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666. L'Hospital

luspitàl

Al costat de la Capella de Verge Maria, al carrer Major. Antigament a l'hospital hom hi recollia pobres i pelegrins, fins al segle xr al càrrec de les infermeries dels monestirs i a partir d'aquesta època es crearen els hospitals-refugi.
A mig segle xrx al Principat hi havia 75 hospitals; 26 a Tarragona i la seva
regió. En el Llibre d'òbits MAT, 1565-1597, trobem repetidament «hospilal»:
« ... y administrar lo hospital. .. » AC, Sec. I, llig. 2 2/2. 27-12-1684; « ... y se
hallan en esta dos capellanias unidas de Sto Tomas de Aquino y S Antonio
de Padua en la Hermita una y la otra de N Sa de Gracia en el Hospital. .. »
MAT, Libro de la Reales úrdenes, 1819-1823; « ... dar habitación en el Santo
Hospital así como socorrele ... » AC, Sec. I, llig. 2 2/ 11. 7-11-1897.
667.

L'Hostal del Portal

lustàl dal purtàl

A la Plaça del Portal del Torren t.
668.

L'Hostal dels Pobres

lustàl dals pòbras

Denominació vulgar de l'Hostal del Portal.
669.

L'Hostal d els Rics

lustàl clal ríks

Denominació vulgar ·de l'Hos tal del Masip, al ca rrer Major.
670.

Els H ostalets

luzus talèts

Són a l'entrada del poble, per la carretera de Montbrió del Can1p. Antic hostal
dels carreters, traginers i viatgers. Segons les Constitucions de Catalunya, tothom· tenia dret de ser allotjat als hostals sempre que es comportés correctament i pagués els d iners. Només s'exclouen e ls foragitats, alcavots i malfactors; les prostitutes eren admeses, sense fer ús de llur ofici i només per un
sol elia. A l'Edat Mitjana hi tenien dret d'alber ga el sobirà i baró. Diu Ja Jlegenda que aquí s'hi allotjà el r ei Jaume I quan les Corls de 1319.
67 1.

La Fonda de Cal Perla

la fónde dal pèrle

Al carrer d'Orient o Carretera; davant seu tenen parada els cotxes de línia.
Antigament era a l carrer d'Avall.
MHM, Opuscle de les Fes tes del Beat Bonaventura, 1950.

672.

La Soleiada

la sula iàde

Casa senyorial a l'Hort del Xavier. Solà i bac són dues paraules corrents per
a designar la part assolellada i la part ombrívola} r espectivament, de la nluntanya i han donat una pila de derivats comarcals esdevinguts topòn im s. Soleiada, que admet altres anàlisis, és poc freqüent a Catalunya.
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ELS BARRIS
673.

Barriada de Lluís Massó

barriàde lluís massó

J::s a l'Hort del Camp. S 'inicià el 1945 i el primer grup d 'habitatges es conegué
per «les cases barates». El projecte tenia 196 habitatges amb capacitat per
a més de nlil persones.
« ... dotze cascs per famílies de posició re!Jevant; vint-i-set edificis, residència d 'agricultors
adinerats; seL"':anta edificis, d e pagesos importants; vint-i-tres cases per famílies d'agricultors acomodats; trenta-quatre casetes per a artesans i obrers; quaranta cuartos, en
cases de quatre pisos, per allotjar famílies de professionals i comerciants ... » MHM, Opuscle
de la Urbanització Lluís Massó. Madrid, 1949.

674.

Barriada del Molí
del Marc Massó

bar riàde dal rnulí dal màrn1assó

Obres recentn1ent con1ençades, a l'inici del camí de l'Urgellès. Fins ara co.mprèn els carrers del Garbí, del Gregal, del Llevant, de la Marinada, del Mestral,
de l'Oest, del Serè, del Terral , de Tramuntana i del Xaloc.
675.

bàrri dal kulumé

El Colomer

Comprèn els carrers de Sant Josep, el de Sant Pere, el de Sant Joan, el de
Sant Tomàs i el de Sant Pa u. Antigament, les terres del Colomer eren propietat del Duc d'Almenara.
MHM, núm. 99, llig. C. 1830;
borrany... 13-5-1587.

676.

«. ..

Les ParceZ.Zes Ferran

partida dita lo colomer. .. » MHM, núm. 119, llig. A. Es-

les parsèHes farràn

Prop del Convent de Sant Joan. Aqueixes parceHes són formades pel carrer
de Vinyols, el de Mont-roig, el de Les Borges del Camp i el de Ferran.
LES FONTS
677.

La Font de l'Arbre

la fòn dalàbre

A la Plaça homònima, inaugurada l'any 1969.
Diario Español, 21-10-1970.

678.

La Font dels Cavalls

la fòn dals kavàlls

A la Plaça del Portal, de construcció moderna.
679.

La Font del Colomer

la fòn dal kulun1é

Es a la cantonada del carrer de Sant Tomàs amb el de Sant Pau.
680.

La Font del Dalmau

la fòn dal dalrnàu

A la Travessia de la Font. E ls m és vells diuen que donava l'aigua més fresca
i bona del poble . Cal Dalinau era la casa de la taverna i q ueviures, davant
del carreró i de la font.
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FoTo 9.- Entre el Carrer Major i el Carrer d'Avall hi ha la Travessia de la Font,
així anomenada per l'existència de la Font d'En Dalmau , que, segons s'ha dit, dóna
l'aigua m és f resca i més bona del poble.
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68 1.

La Font de l'Ermita

Ja fòn ela la rmíte

Encara es conserva, a la Plaça de Sant Antom.
682.

La Font dels Infant s

la fòn da ls infànts

A la Plaça de les Monges, inaugurada l'any 1966.
Cuía Riudomense, núm. 78, p. 13.

683.

La Font del M.oragues

la fòn dal muràgas

E r a a l carrer de les Gal anes, a l costat del Centre Riudo m enc .
684.

La Font Nova

la fòn nòve

Era a la Muralla de la Font Nova.
685.

La Fonl de les Passeres

la fòn da las passéras

E ra a l'inic i del carrer dc les Passeres, a Ja p ar t de l'Hort del Xaranga.
686.

La F on/ de la Plaça de l'Om

la fòn da la plàssa da lóm

É s a la p laça de l m ateix nom.
« ...

de las fuentes públicas situadas en la Plaça del Castillo y del Olmo ... >> AC, Sec. I ,

Jlig. 2 2/ 11. 21-11-1897.

687.

La Font de la Plaça Petita

la fòn da la p làssa patíte

A la p laÇa del mateix nom.
« ... el derribo de los Jagos dc las fuen tes dc las plazas de Olmos é Iglcsia o Castillo ... »
AC; Sec. I, llig. 2 2/ 11. 23-10-1898.

688.

La Font del Portal

la fòn dal purtàl

A la plaça del 1nateix nom, feia cantó amb el carrer Ma j or.
689.

La Font dels R entadors

la .fòn dal rantadós

Era a l'entrada dels Rentadors públics del p oble, a l'inici de l carrer de Sant
Antoni.
690.

La Font de Sant Antoni

la fòn da sàntantòni

E ra a mig carr er dc Sant Antoni.
691.

La Font de Sant Sebastià

la fòn da sànsabas ti à

És a la travessia del Baix Camp.
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ELS ABEURADORS
Molts noms que fan aBusió col·l.ectiva als animals o hi són relacionats han
esdevingut topònims en ser-los afegits mots distintius; així passa amb «abeurador». Els més vells abeuradors, a Riudmns, eren els del Porta l i el del Raval.
L'abeurador del camí del E rugar és l'únic que es conserva; l'any 1932 fo u
reformat. A més hi havia abeu radors, avui quasi tots desapareguts, a la major ia de camins importants, aprofitant el cabal de recs i m inats. A l'antic camí
de Les Borges del Camp, encara n'hem vist dos, un al mas del Xanxo, sota
la b assa homònima, i l'altre també al costat de la mateixa carr etera, sota la
granja del Freixe.
692.

L'Abreurador d'Avall

laburadó davàll

Al costat del Quarter de la Guàrdia Civil.
693.

L'Abeurador del Camí del Erugar

laburadó dal burgà

Al final de la Mu ralla Vella , prop de les Pletes; s'anomena t ambé de la Muralla.
694.

L'Abeurador de les Planes
del Roquís

laburadó da. las plànas

A l'inici del car rer de les Passeres, al costat de la font.
« ...

en l 'abeurador cmplassat detras de l'Església ... » AC, Sec. I, llig. 2 2/ 13. 19-11-1936.

695.

L'Abeurador del Portal

J.aburadó dal purtàl

Era al Porta l del Torrent, on avui hi ha Ja Font dels Cavalls .
696.

L'Abeurador del Raval

laburadó da.lara bàl

Al Raval de Sant Francesc, dins de la Placeta del Pou.
« ... se acuerda abrir el pozo que existe dctras del abrevaclcro dc la calle Arra ba1... » AC,
Sec. I , llig. 2 2/ 11. 19-9-1897.

LES PREMSES
697.

Premsa de Cal T ous

prém sa da kà l tóus

Era al carrer d'Orient.
698.

Premsa d e la Calderera

prén1sa da la kaldarére

Era al Raval dc Sant Francesc.
699.
ÉS
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Premsa de la Cooperativa
a l Portal del Torrent.

prémsa da Ja kurnparatíve

Premsa d e l'Alcubilla

700.

prémsa da lalkubíllc

Era a la Plaça Petita, on avui hi h a e l Banc de Bilbao.

Premsa del Boter

701.

prémsa dal bu té

Era a l'inici del carrer Nou, fent cantó amb el corraló de l Forn, avui Travessia dels Enamorats.

Premsa de l'Eusebi

702.

prémsa da laussèbiü

Era al costat deJs Rentadors públics, a l carrer de Sant Antoni.

Premsa del Franquès

703.

prémsa dal fran gkès

Davant de la Fonda de Cal Perla, al carrer d'Orient.

Premsa del Jaia

704.

prémsa dal jàie

Era al costat de la Fonda de Cal Perla, al carrer d'Orient.

Premsa d el Llaurador

705.

prémsa dal llauradó

A la Muralla de la Font Nova, davant dc la font.

Premsa de l'Olivera

706.

prémsa da laulivére

Era al final de la Muralla de la Font Nova.
707.
ÉS

Premsa del Roig

prémsa dal ròtx

a la· Plaça de l Con1te Arnau.

708.

Premsa del S ec

prén1sa dal sèk

Al costat de la Cooperativa; antigame nt hi havia una fàbrica de teixits.
709.

Premsa del S entís

prémsa dal santís

Era al costat de la Bàscula, al :final de la Muralla Vella.
710.

Premses de la Vila

prén1ses da Ja víle

E ren al final dc la Muralla Vella, a l costat de la premsa del Sen tís.

ELS LLOCS DE FORA VILA DE MOLTA ANOMENADA
711.

Les Borges del Camp

las bòrdjas

A la riba dreta dc la riera de Maspujols, en un terreny d ivisori de les conques
d'aquesta riera i de la d'Alforja, al peu dels darrers contraforts de la serra
de La Mussara.
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712.

Botarell

butaréll

Al sector de la plana quaternària, drenat per la r .ic ra de Riudecols, prop de
la barrancada de Les lrlcs. Al guns pagesos de Riudoms hi tenen terres.
713 .

Cambrils de Mar

kambríls

A la costa, al s ud-oest de l'extensa plana. La seva platj a és la m és freqüentada per la nostra gent. Al topònim se li afegeLx. «de Mar» per distingir-lo de
Cambri ls (a Odèn, Solsonès).
7.14.

El Camp d'Aviació

Iu kàm davi ad ó

Al nord dc la carretera dc Tarragona, a Reus. Inici a iJTlent fou per a l'ús dels
socis de l'Aero-club ; l'any 1937 es va començar la construcció del camp d'utilitat militar, actualment esdevingu t també in1portant aeroport civil.
715.

Els Cas tille jos

lus kastillèkhus

Campament m ilitar p er a milícies universitàries, inaugurat l'any 1950; ocupa
terres d'Arbolí, dc La Febró i de La Mussara.
716.

El Coll d'Alforja

Iu còll dalfórge

Uneix la serra de La Mussara amb eJ Turó del Montllor
Puigcerver; té una a ltitud de 676 metres.
717.

L 'Ennila d e Misericòrdia

la muntanya dc

lanníte da n1izaricòrdie

A Reus, al final de l passeig de Misericòrdia. L a seva con trucció fou decidida
l'any 1592 i acabada a primers del segle xvn.
718.

L'Ermita de Puigcerver

larmíte da pútxarvé

Vora el coll d'Alforja. Els antic de Porrera, d'Alforja i de Riudoms ten ien
molta d evoció a la seva Mare de Déu i a l'estiu organi tzavcn pelegrinacions
amb carro vers l'ermita.
719.

Escornalbou

askórnalbòu

Al turó d e Santa Bàrbara; la muntanya té un cim de 649 metres d'alçàrja. E l
monestir fou fundat vers el 11 66 i a finals del segle XVI s'hi instal-là una comunitat de franciscans rcco Hectes; l'any 1640 fra Bonaventura Gran hi féu
el noviciat.
720.

El Mwúcomi

lu manikòmi

L'I nstitut Per e Mata, de Reus; sanatori per a mala i ties mentals. S 'in augurà
l'an y 1900 i pos teriorment s'ha a nat ampliant co ns iderablement.
72 1.

La Mar

lamàrk

La gent de Riu doms anava a les platges dc Vilafortuny i Cambrils, arnb carro,
sobretot l'endemà de la Fira, l'onze d'agost, i l'endemà de la festa dc Sant
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Jaume, eJ 26 de juliol. En sortir del ball, a mitjanit, enganxaven els carros
i les tartanes i anaven a «donnir a man>.
722.

El Mas de Sedó

Iu n1às dal sadó

En tern1e de Reus, cruïlla de les carreteres del Parc de Samà i de Riudoms
a Reus. Se sol dir «el torn.b del mas del Sedó», perquè és molt tancat.
723.

Maspujols

màspuijòls

Al peu d'un dels darrers estreps de la serra de La Mussara. Una de les nostres rieres en pren el nom..
724.

El Mercat de Reus

Ju markàt da rèus

Anmnenat també «del dilluns» per ser el dia de la setmana en què es celebra;
n1olts pagesos hi assisteixen dient que van a «fer m.ercat».
725.

Mont-roig del Camp

munròtx

Entre les desembocadures de la riera de Riudecanyes i del riu de Llastres. El
dia de la «Mona» o de la «Berenada» se sol anar a l'ermita de la Mare de Déu
de la Roca. Dels de Mont-roig diem «ni home ni dona no et faci goig ... p erò
agafa-la, si pots».
726.

Montbrió del Camp

Situat al sud-oest del nostre tern1e, entre les rieres de Riudecanyes i d'Alforja.
727.

La Mussara

la mussàre

El Puig fie La Mussara s'el.eva per dan1unt de més de n1il metres darrera de
la Pedrera del Còbic; és un indret que es veu des del poble, el dia que no hi
ha massa boira, perquè l'afecta molt, com diu l'adagi: «Mare, si n1arit en1
dau, no me'l dau de La Mussara, que la boira sempre hi jau i la terra no
n1'agrada».
728.

El Pantà de Riudecanyes

]u pantànu da ríudakàny·nyas

Té la presa al costat del poble del qual treu el nom. La primera p edra es
posà el 1904 i s'acabà el 1916; en1bassa uns 3.381.750 1netres cúbics d'aigua.
Gran part del terme de Riudoms es rega amb aigua del Pantà; el 1951 s'inaugurà un canal per a transvasar-hi aigua del riu Siurana .
729.

El Parc de S amà

1u pàrkassamà

Residència deJ marquès de Marianao. Té més de tres-cents jornals de terra
i sovint és visitat per la gent del nostre poble, tant per fer-se les fotografies
de nuvis com per anar a l'espàrrec. ÉS a prop del poble de Vinyols i Els Arcs.
730.

Prades

prà das

S'hi acostuma anar a plegar rovellons; és molt anmnenat el Tossal de la Baltasana (1.201 n1), el cim més alt de les seves contrades.
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731.

El Puig de la Pedrera del Còbic

la padrérc dal kòbk

Sota e l Puig dc la Mussara, dins del terme de Castellvell; és conegut per la
seva pedrera, que es veu des del poble.
732.

Ravallàs

lu ravallàs

Partida del terme de Botarel l.
« ... D. Jaime Ferré Mestre, propietario de la tubcría denominada Ravallàs, que enlaza con
la toma núm . 14 del canal del Pantano de Riudeca nyes, vende ... » MHM, Emissió de titol s.
Any 1966.

733.

Riudecols

ríudakòls

Tocant a Ja carretera general de Tarragona a Alcolea del Pinar. 1\llolts joves
de Riudoms treballen a la seva indústria metaHúrgica.
734. Siurana de Prades

siuràne

A la serra homònima, dalt d'una cinglera i a una altitud de 737 metres. J:.s
a l capçal del riu Siurana i el seu pantà, inaugurat l'any 1972, molt visitat
per la nostra gent.
735.

Vilajortuny

vílafortúny

Antigament la seva platja era molt visitada per gent de Riudoms.
736.

Vinyols i Els Arcs

viny·nyòls

Al s ud-oest del nostre tern1e.

ELS COGNOMS MÉS ABUNDANTS

Alguns cognoms són d'ascendència moresca, i provenen del t en1ps de quan
els sarraïns es converteixen, en el segle xv, al cristianisme i han d'adoptar els
cognoms de llurs professions. La investigació s'ha fet basant-nos en els llibres
del cens, així com en el fet de ser fills de Riudoms. La relació de cognoms
desapareguts s'obté dels arxius dels segles x , xvt i xvn i sobretot del «Libro
de alojamientos de la villa de Riudoms», servat a l'Ajuntament, que data de
1751 i en el qual hi ha un exhaustiu cens d'habitants, amb Ja relació dels
carrers de la població. També ens h em ser vit de MAT, índex onomàstic deJ
volum 68 (1700-1711).
Cabrer (kabré), Cendrós (sandrós), Domingo (dumíng·gu), Ferrant o Ferran
(Carràn), Fer rater (farraté), Ferrer o Ferré (farré), Gispert (gispèrt), Llaurador
(lla uracló), Mas (n1às), Mestres (mès lras), Pagès (paigès) , Salvador (salvadó),
Salvat (salvàt), Torrell (turréll), Vidal (vidàl).
Cognoms desapareguts

Adell, Alguer, Baldric, B arreter, B atlle, Belltall , Calbet, Carnisser, Cisteller, Conill, Fontanet, Fuster, Gaudí, Moliner, Nebot, Pobill, Sunyer, Tarragó, Veguer .
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ELS RENOMS TRADICIONALS
La majoria de renon1s són encara vius, amb tendència, p erò, a desaparèixer;
sovint agafen formes desorientadores d'abans: Peroi, din1inutiu de Pere; Porrenenca, natural dc Porrera; Siano, hipocorístic de Cassià; Borrassa, dc Borràs, etc. N'hi ha amb curiosa traducció: Guit, de grinyols, quan els músics
buscaven hostatge pel poble tocant l'instrun1ent, en aquest cas el violí; Trentaballs, rècord de ballada en una nit; Xambó, jugador que té més sort que
coneixernent del joc, que si n'encerta alguna és per casualitat; Tota, del tòt,
broc gros d'un càntir; Vellaneta, a causa d'una berruga que semblava una
avellana; Mundeta, hipocorístic, etc. Alguns renon1s ja els trobem a partir
del segle xvn: «dit del hostal» MAT, v. 66 (1690-1694), f . 74; «Cabreret», MHM,
núm. 1; «Sopu», ibíde1n; Moixó, MHM, núm. 2.
Ambròs (ambròs), Animeta (animète), Aragonès (aragunés), dels Arbres (dals
à bres), Barberillo (barberíllu), Baronet (barunèt), Barraler (barralé), Barreter
(barraté), Barraquet (barrakèt), Barrera (barrére), B esquer (baské), Beià
(baià), Biosca (Biòskc), Blanca (blàngke), Bolero (buléru), Borrassa (burràsse),
Botafocs (bótafòks), Boter (buté), Botera (butérat Botifarra (butifàrre), Bou
(bòu), Bufasopes (búfasópas), Bufó (bufó), Cabreret (kabrarèt), Cadirer (kadiré), Cagaduros (kàgadúrus), Cagat (kagàt), Calçada (kalsàdc), Calixt (kalístru), Càndia (kàndie), Cantaire (kantàire), Cama (kàme), Campaner (kampané),
Cantona (kantóne), Caparrot (kaparròt), Capdevila (kàpdaviJe), Capellana (kapa1làne), Càquies (kàk1as), Carabassa (karabàssc), Carabassó (krabassó), Carinyena (kariny·nyène), Carió (karió), Carotes (karòtes) , Carreter (karraté),
Casador (kazadó), Castellano (kastallànu), Català (katalà), Catxó (katxó), Cintó
(sintó), Cirereta (siraréte), Cisteller (sistallé), Climent (klimén), Codony (kudóny), Colltorta (kòlltòrte), Conill (kunill), Conilleres (kunllléres)1 Coques (kókas), Cosaca (kussaku) 1 Crac (krak), Crestó (krastó) 1 Cuc (kuk), Cuquet
(kukèt), Culer (kulé) 1 Culot (kulòt), Damo (dàn1u), Dóminc (dómine), Eloi
(alói), Ermità (arn1ità), Escarabató (eskrabató), Escolà (laskulà), Esparter
(asparté'), Esquella (askélle) 1 E starrufat (astarrufàt), E s tel (astèl), Fanet (fanèt)1 Faves (fàvas), Feliu (faliu), Femera (faméra) 1 Fericolcr (farikulé) 1 Fímbria
(fímbrle) 1 Fineta (fmète) 1 Florero (1luréru) 1 Florentí (furantí) 1 Fonoll (funól1) 1
del Forn (dal fórn), Fornera (furn ére) 1 Fraro t (fraròt) 1 Fúra (fúte), Futerri
(futèrri), Gaia (gàie) 1 Galan (galàn), Garreta (garrète) 1 Garrofer (garru fé), Garrotín (garrutín) Gas pana (gaspàne) Gebellí (jabalí) Gorretes (gurrètes), Gotzo
(gótzu), Gravat (gravàt ), Guapu (guàp u), Guerxet (garxèt), Guinardó (guinardó)1 Guineu (guinèu) 1 Guit (guit), Guitarres (guitàrres), Guixer (guixé), Hcrbetes (arbètes) 1 Hisop (lizòp), Hospitalera (uspitalére) 1 de l'Hos tal (da lus tal),
Jaia (jàie), Jenis (janís), Joaquino (quakínu), Janana (janàne), Jorn (jórn),
Joro (jòru), Llaunes (llàunas), Llebrot (llabròl), Lleó (llaó), Llibori (dlbòri),
Llongues (llóngas), Lluert (lluèrt), Maca (màke) 1 Maco-ruc (m.àkurrúk), Maimenges (màin1ényjas), Màlio (màliu), Mallada (mallàde), Manau (manàu),
Manco (mànku), Manya (màny·nyc), Manyo (màny·nyu), Marrasser (marras é),
Mare-mare (màre-màre) , Massieta (maziète), Matalasser (matalassé) 1 Matit (matít), Melitó (malitón), Mero (méru), Mestrico (mastricu), Mirnflo (mínflu), M.oia
(n1òia), Moixó (muixó), Moixonet (muixonét) 1 Molinera (mu.linére), Molons
(mulóns), Monja (mòndge), Moreno (n1urénu), Mosco (mósku), Motxa (mótxe),
Muncleta (mundètc), Nan (nàn), Nascosit (nàskuzít) 1 Negre t (nagrèl), Nena
(nène), Nenyo (nèny·nyu), Nevarín (navarin), Nidet (nidèl), Notari (nulàd ),
Nuet (nuèt), Olivera (ulivére), Pagès (paigés), PaioJ (paiòl), Palo bord (palubórd), Paloma (paló me), Panderi Ilo (pandaríllu), Panellet (panallèt), Paperet
I
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(paparèt), Pardal (pardàl), Pelegrí (palagrí), Peroi (paroi), Pastor (pastó), Pataques (patàkas), Pataqueta-rossa (patakètarrósse) Pelat (palàt), Pcre-perot
(péraparòt) Pero l (paròt) Pellerofa (pallaròfe), Penjadet (pandjadèt) Peó
(paó), Perla (pèrle), Perleta (parlète) Pctxo (pétxu) Pigat (pigàt), Pimpano
(pimpànu) Pitou (pitòu), Pixum (pixúm) Planxat (planyxàt) Platera (platére).
Porrencnca (purranènke) Poldo (pòldu), Pollines (pullínas), Por (pó) Poruc
(parúk), Pués (puéS) Porroig (purròtx) Quèmere (kèmere) Ratat (ratàt) Ratolí (ratulí), Ravenisses (ravanísses) Rierò (riéru) Rincon (rinkón), Roig
(ròlX), Ros (ròS) Rosària (ruzàrie), Sabater (sabaté) Salato (salàtu) Saliner
(saliné), Salvadoret (salvadurèt), Samarrit (samarrít), Santo (sàntu), Sarrampant (sarrampànt), Sastret (sastrèt), Sec (sèk), Secalló (sakalló), Sequet (sa·kèt), Siano (siànu) Sica (síka), Sogues (sógas) Sopo (sópu), Sord (sórt) Suís
(suís), Somera (sumére) Son1erot (sumaròt), Tabola (tabòle), Taller (tallé),
Teulat (taulàt), Teixidora (taixidóre), Tin1baler (tin1balé), Tinent (tinén), Tió
(tió), Tita (títc), Titat (titàt), Toda (tóda), Toi (tòi), Tóta (tòta), Tous (tóus),
TraHa (tràHe), Trcmpadet (trampadèt) Tren ta-balls (trèntavàlls ), Urge llés (urdjallès), Vellaneta (vallaneta), Vermell (varméll), Vicentó (visantó), Xa (txà) , Xafamàquines (txa(am.àquincs), Xambó (txambó), Xana (txà ne), Xarreta (txanète), Xaranga (txaràngue), Xarrinet (txarrinèt), Xerrac (txurràk), Xerrall (txarràll), Xollat (txullat), Xulo (t xúlu), Zacaries (sakaríes).
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R enoms desapareguts
Benaventurat (MHM, núm. 124, llig. A. 1598); Groc (AC, Sec. I , l lig. 2 2/4.
6-5-1738); Hom (MAT, v. 46 (1587-1588, 17-4-1587); Prenyat (MHM, núm. 109,
Big. C. 1779); Sangenís (MHM, núm. 1).
ESTABLIMENTS PúBLICS DE RENOM JA DESAPAREGUTS

.

737. Ateneu Tradicionalista

latanèu tradissionalísta

Al carrer d'Aval l.

Banc de Reus

738.

bàng da rèus

Era al carrer Major.

Bar del Gispert

739.

bàr dal gispèrt

Era al carrer Nou.
Guía de la Provincia de Tarragona , p. 228. Ed. 1926-27.

740.

Bar del Guinard

bàr dal guinàrt

Era a l carrer Major.
Ibidem

741.

Bar de la Palla

Era a l carrer d'Orient.
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bà r da la pà lla

742.

Cafè de Cal Gallissà

kafè da kàl gallissà

S'hi entrava pel Raval de Sant Francesc; era tocant al cine del mateix nom.
Ibídem.

743.

Cafè de l'Escardó

kafè da laskardó

A la Plaça del Castell.
lbídem .

744. ·cafè del Pagès

kafè dal paigès

Era al carrer Major.
Ibídem.

745.

Cafè de Cal Pistolot

kafè da kàl pistulòt
'

A Cal Bou, a l carrer d'Amunt.
L'Om, núm. 24.

746.

Cafè dels R epublicans

kafè dal rapubblikàns

Sobre els Porxos de Cal Perla, a Ja Plaça Peti ta.
747.

Cafè de la Rosina

kafè da la ruzíne

Més tard el Sinclicat de Pagesos.
L'Om, nú.m. 24.

748.

Cafè del Timbaler

kafè dal timbalé

Altra denominació del café de l'Escardó.
749.

Ca l'Ametller

kà laun1all-llé

Antic cafè, a l costat de la premsa de l'AJcubilla.
750.

Ca la Pepita Neus

kà la papíte niévas

Era a la Plaça de l'Església.
751.

Cal Magí

kàl maigí

Pastisseria del carrer Major. Desaparegué el març del 1977.
752.

Cal Suís

kàl suís

A la Plaça Petita; era una tenda de vímet, suros i cordes.
Diario Español, Tarragona, 25-8-1971.
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753.

Casal de Cal Ribes

kazà 1 de kà I ríbes

Al carrer d 'Amunt.
754.

Cercle Mercantil

sérkle markantil

Al Raval de Sant Francesc.
Guía de la Provincia ... , pàg. 230.

755.

La Cereria

la sararíc

Era al carrer d'Amunt, al costat de l'estanc.

756.

Cine de Cal Figueres

síne da kàl figuéres

Al casal d e Cal Ribes, al carrer d'Amunt.
f:0111 ,

núm. 24.

757.

Cine de Cal Gallissà

síne da kàl gallissà

Al final de l'Arenal.
758.

Cine Modern

síne mudèrn

Altra denominació del cine de Cal Gallissà.

759. El Celler

Ja budègue

.

Era al carrer Major, feia cantó amb e l carrer del Toda .

760. Foment Agrícola

fumén agrikul

Al carrer de Sant Vicenç.
Guía de la Provincia ... , pàg. 230.

761.

La Bàscula

la bàskulc

Era quasi a l final del carrer de Sant Vicenç.

762.

La Bàscula Vella

la b àskule vélle

Al costat d el Quarter, al carrer d'Orient.
763. La Florida

la tluríde

Petita merceria, al carrer del Forn.

764.

La Fonda de Cal Tous

Era al carrer d'Orient.
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la fónde da kàl tóus
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