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Aportació de Marcel Chevalier
a la Geografia de Catalunya
per LI . SOL~ SABARfS

Entre els anys 1920 i 1936 aparegueren unes quantes obres de geografia
signades per Marcel Chevalier que assoliren àmplia difusió i popularitzaren
aqu est nom més enllà dels medis estrictament e pecialilzats. El patronat de
Ja Universitat Autònoma el nomenà professor de Geografia Física a la Facultat
dc Lletres, des d'on, amb e l seu mestra tge i les seves publicacions, exercí una
influència in1portant en la geologia catalana. Després, a conseqüència de la
guerra civil, el seu nom desaparegué del panorama català sense haver estat
object e de l més petit comentari. únican1ent la Gran Enciclopèdia Catalana
r ecollí unes poques dadc biogràfiques que vaig poder-l os facilitar. Crec que la
fi gura de Chevali er és prou in1portant per a que m ereixi, si m és no, l'espai
d'aquest article.
Marcel Chcvalicr, de nacionali tat .francesa, havia nascut el 10 de nove mbre
de 1876 a Nantes. Cursà el batxillerat clàssic a Rennes fins el 1897 i el curs
1898-99 ingressà a la fac ui tat de Ciències de la Sorbona. Però no sabem gran
cosa sobre qui foren els seus mes tres. Per l'època i orientacions que segueix
dirla que no és totalment aliè a l'escola to t just iniciada a leshores pel professor de Ma rtonne, si més no quant a la doc trina d'aqu est iHustrc geògraf. Com
a font d'orientació dels seus estudis cita el tractat de Geografia Física d'aquest
a u tor a més de l'obra de La Noe i de Ma rgerie : Les formes du terrain. Però
els seus professors a P aris declara 1 que foren Emile Haug (1861-1927), p rofessor a la Sorbona de 1908 a 1911 , Albert dc Lapparent (1839-1908), professor de
l'Institut Catòlic de Paris desdc 1875, Lous Gentil (1868-1925), professor de la
Sorbona des de 1902 i Charles Vélain (1845-1925), a la Sorbona des de 1868
i titular des de 1894 de la càtedra de Geografia Física fundada per ell mateix
el 1886. A partir de 1901 Chevali er figura com «préparateur» de la càtedra
darrerament esmentada i regentada p er Vélain, geòleg destacat, coneixedor
d'alguns països volcànics, fundador de la Revue cie Géographie i un dels redactors del consell de publicació dels Annales de Géographie. P erò crida l'atenció que en el llibre de Chcvalier sobre «Les Cataclysm es terrestres» publicat
el 1910 hi hagi moltes m és cites i un elogi calurós de Lapparent, de] qual diu
que «és el més Hlustre dels geòlegs francesos » i e n canvi solament cita un sol
cop a Vélain i encara un xic incidentalment, quan era amb qui treballava; és
dc remarcar així mateix que el pròleg no el fa escriure per Vélain, autor d'un
llibre semblant, sinó per un altre geòleg, Stanislas Meunier. Indicis de diferènc ies am b el seu cap? Però la inO.uènc~a en Chevalier dels geòlegs nomenats
1. Andorra. 1925, p. 24.
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deuria ser decisiva si tenim en compte la importància que en llurs textos hi
tenen els fenòmen s de la geodinàmica externa seguint la tònica d'aleshores, i
molt especialment el tractat de Geografia Física de La pparent ( 1896 ). Sia com
vulgui és indubtable que Chevalicr deuria adquirir una bona fonnació bàsica,
si l'hem de jutjar a través dels seus primers treballs. També ignorem què el
guia a estu diar el Pirineu català, però el cert és que els anys 1905-1906, tot
just acabada la llicenciatura de Ciències, el trobem a Andorra, segons ell mateix declara en la dedicatòria de l seu llibre sobre aquest mateix país adreçada
a la seva m a re. Vila ens ha con tat el seu encontre a l'hotel Oros d'En camp,
desaparegut anys després per un a riada de la Valira. Seria una migdiada
d'estiu de l'any 1910 i al m enj adoret de la fonda d'aleshores hi havia, entre els
pocs hostes, un jove francès, desconegut, atnb el cap embolicat mnb un tovall.ó
per tal de què no el 1nolestessin les mosques; no es diguer en r es, p erò a nys
després havien d'ésser amics i coHaboradors en diverses empreses. Aque ll
jove francès era Marcel Chcva lier , pensionat durant cinc anys consecutius pel
govern fran cès per a estudiar les valls d'Andorra i n'aixecava un mapa a escala
1:50.000, l'únic que hi hagué fin s fa poc, a la vegada que inves tigava la geología
de la contrada. La gu erra gran el sorprengué fent aquesta feina i, no sentint-se
amb afeccions bèHiques, r enuncià m a tar alemanys i se'n vingué més tard a
Barcelona, on visqué a la torre Figuer es de Sant Boi dc Llobregat fin s al 1936.
Els seu s primer s treballs que li coneixem són sobre Bretanya (1906 ), uns
capítols de geografia física d 'una guia turística publi cada pel Sindicat d'Iniciativa de la qual Chevalicr figura com a secretari.

El Professo r Ma rcel Chevalicr
( 1876-J945)

Però, des de la seva arribada a Barce lona, Cheva lier res tà incorporat a La
ciència catalana, amb inter canvis freqüents amb els geòlegs catalans : Cazurro,
Faura, Font i Sagué, i m és tard amb Jaume Marcet Riba, a través del qual el
vaig conèixer. Assis tia als cursos i conferències del Centre Excursionis ta de
Catalunya i a les sessions dc la Ins titució Catalana d 'Història Natural, en el
butlletí de la qual publicava a lguns articles, així com e n la r evista «Ciència».
També publicà algunes obres generals sobre GeografLa Física i Geologia de
Catalunya a l'Editorial Barci no i a la Dalmau Carles de Girona. Fou professor dc la Universitat Autònoma des de 1933 a 1936/37. La nostra guerra
l'obligà a r e tornar al seu p aís, on morí el 1945. La seva vídua m 'ha facilitat
algunes dades, però rna lhauradament els seus papers es varen perdre a l'última
guerra mundial amb un bombardeig de Nantes. Alguns altres que, en anar-se'n
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a França, havien restat a Barce lona, han pogut ser rescatats i els he conservat
a l'arxiu del Departament de Geomorfologia i Tectònica de la Universitat. En
ells, en els trebalJs publicats i en el m eu coneixement personal, baso aquest
article.
El r e trat aquí r eproduït mostra bé els seus trets fi sonòmics. Era de mitja na
estatura, n1és aviat alt, de complexió robusta, una mica encorbat d'espatlles.
Tenia un tracte correcte, un xic cerimoniós; concr et de p araula i lògic de
pensament, i d'una mirada viva i profunda, amb uns ulls petits per davall d'un
front ample amb profundes entrades . Vestia sempre de fosc i correctame nt
habillat, amb els vestits un xic desllustrats. Malgrat e ls anys que vivia a Catalunya apenes parlava la nostra llengua, però la comprenia bé i l'apreciava;
un xic millor enraonava en cas tell à , p erò no s'havia després dels girs i de
l'accent francesos . S 'exp ressava amb suavitat i una certa len titud , potser per
estar obligat a la traducció.
La seva residència a Sant Boi era causa que no vingués m assa sovint a Barcelona, però quan ho feia venia a la Uni versitat a consultar llibres o parlar de
temes científics amb el Dr. Marcet o amb mi, o alguns del Laboratori de
Geologia, quan gosàvem. posar-hi culler ada. Apart de les converses científiq ues, no es franquejava massa. Recordo únicament que un bon dia em comunicà amb satisfacció que ja h avia pogut r etornar al seu país després de tants
anys d'absència. En un de ls se us darrers treballs publicats (1931) dóna la seva
residència, diem-ne oficial, a La Baule. Aquestes r elacions difícils amb França
segurament li havien de donar una certa inseguretat, a Jnés de dificultats econòmiques que seguram ent h avia dc suportar. He esta t te timoni del r e fús
d'alguns coHegucs fTancesos a la seva a1nistat i crec que el primer fran cès que
trencà el glaç fou el professor Faucher, de Toulou e, durant una de les seves
visites a B arce lona. Probablement per les circums tàncies aHudides decidí de
cursar la carrera de Medicin a, estudis que seguí entre 1924-25 i 1930-3 1, després d'h..aver convalidat e l seu títol de b atxiller per l'homòleg espanyol. A l'Institut Balmes el l 926-27 aprovà l'idioma alem any. Però crec que no arrivà a
exercir mai de metge. D'aquesta faceta de la seva activi tat resta la publicació
d'una Embriologia compar a da.
Abans h e dit que influí fortament en la geologia catalana, però vivint isolat
dels ambients del país i estranger s, i havent professat una càtedra només els
últims anys d'estada entre nosaltres, i a la Facul tat de Lletr es, on pràcticament no hi havia geografia, cal preguntar-se com és possible aquesta afirmació.
Per a apreciar-la amb exactitud cal r ecordar l'es tat de la Geologia i particularm ent de la Geografia Física a Ca talunya en aquella època. Encara que, en
iniciar -se les seves recerques a Ca1 a1unya, havia dc conè ixer els creadors de Ja
geologia catalana 2 , e l canonge Almera i Ll.uís Marian Vidal, de l'escola del Seminari, no restaven més que En Fa ura i Sans :1 i En Josep Ramon Bataller. El
primer, per circumstàncies personals, s'havia anat isolant i cada vegada estava
men ys al dia; per altra part Bataller era molt especialitzat en Paleontologia.
A la Universitat, San Miguel de la Càmara es dedicava a Petrografia i únicament
Marcet Riba feia la me na de geologia, r elacionada amb la Geografia Física, que
podia interessar Chcvalier. El seu camp, doncs, es tava pràcticament verge, bé
que aleshores l'especialització, no tan intensa com avui, per metia que qualsevol geòleg es sentís disposat a opinar sob re aques ts temes.
2. En els Estudis Universitaris Catalans hi donà en 1908 dues conferències, com a com plement dels cursos que hi professava Font i Sagué, mort el 1910.
3. El llibre sobre Andorra el dedicà, entre altres amics cata lans, a Manuel Cazurro i a
Faura Sans, el primer dels quals fou un bon qu atcrn arista i investigador de la regió d'Olot.
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Quina era la formació específica de Chevalier ? D'antuvi podem afirmar que
era un cartògraf relativament bo, com ho demostren els seus mapes d'Andorra
i d'Olot, els quals r eflecteixen, molt millor que els oficials de l'època, els tret s
morfològics del relleu corresponent. En segon lloc, encara que dedicat a la
Geografia Física, principalment a l'asp ecte morfològic, posseïa els coneixem ents geològics i la tècnica del treball de camp suficients per a fer una estratigrafia discr e ta i interpretar les estructures t ectòniques correctament. Però
principalment h avia r ebut una b ona formació per a posar de manifest les relacions entre l'estructura i la litologia, amb el r elleu; és a dir, la m.orfologia
estructural que era la pròpia dc la seva època inicial. Per altra banda estudiava
bé els t errenys quaternaris : terrasses, deltes, morrenes, etc., que li ajudaven
a comprendre l'evolució del r elleu. I, en general, posscia una bona formac ió
sobre Geografia Física, inclosos e1s as pectes climatològics. Estava, don cs, en
condicions exceHents per a fer la tasca que havia empr ès, aleshores molt poc
conreada a Catalunya, car els geòlegs, en general, en vi vien a llunyats, i els escassos geògr a fs existents no posseïen la formació ad ient p er a inves tigar en
aquest terreny. E stic parlant dels volta nts de l'an y 1910. Però els seu s a fanys
toparen amb gr eus dificultats d' in formació, mapes, publicacions es tranger es,
etcètera, qu e n o estaven al seu abast . Això determinà un de fecte de documentació, del qual es ressent sobretot la seva obra n1és tardana, deficiència que
apenes li permet ia subsanar 1a seva preparació inicial i la lectura i interpretació dels treb alls d'altri. En els seu s escrits es descobreix sovint la falta dc
coneixença direct a i p ersonal de bona part del país, tant difícilm ent s ubstituïble p er r es m és. Sobretot en un a època en que els b ons mapes, tant geològics
com geogràfics, eren escassos. D'aquí que els seus treb a lls de síntesi són freqüentment massa t eoritzants. Així recordo que, arrel de la publicació amb San
Miguel d'un breu estud i del m ass ís del Montgrí, en el qual s'hi exposava una
interpretació totalment nova i que a vui està admesa per tothom, difer ent a
la que ell havia donat en interpretar-lo com un horst tectònic assentat sobre
el Paleozoic , terreny que havia confós amb l'Eocè, vaig oferir-li. d'anar-ho
a veure plegats, cosa que mai no vaig aconseguir. El seu s estudis r egistren
altres fallides semblants p er m a nca d'informació.
Un examen m és detingut dels seus p rincipals treb alls confirmarà la crítica
anterior, tant en els seus asp ect es positius, que sen s dubte són molts, com
en els n egatius.
E ls seus p ri m ers estudis tracten del Pirineu: Andorra, Cerdanya, Urgelle t
i la Garrotxa. Són particularment inter essants els publicats sobre Andorra,
malgrat que els geòlegs que posteriorment se n'han ocupat els ignorin. 4 Uns
són de veritable investigació, com els r efer ents al glaciarisme pirinenc , que
descriu amb detall i que posen de manifest la seva influència en la configuració del relleu: circs, valls en form a de cóm , llacs, m orrenes, t errasses fluvioglaciars, etc. En aquests treba lls inte rpreta, seguint Ja cr onologia de l'època,
l'existència de tr es períodes glaciars, basant-se en la morfologia de les valls
com en els dipòsit s, creença que, s i b é avui pot ésser ultrapassada, r epresenta
un notable progr és dintre del seu temps. Si m és no, és la primera vall del
Pirineu català i del vessant sud que disposa d'un es tudi detallat. ÉS de precisió remarcable un dels seu s treball s sobre el llac glaciològic d'Engolasters,
fet a petició d'una empresa hidroelèctr ica i que ha r estat inèdit. Té així mateix
4. Com a cas típ ic (oblit involu ntari?), s'ha d 'esmentar el dc Margcrie (1946), q ui e n la
relació i comen tari «in exten so » de la bibliografia pirinen ca o met to ts els t reballs de Chevalier , àdhuc els p ublicats en les Ac tes del XIVè Congrés Geol ògic Internaciona l, en el Butlletí de la Socie ta t Geol ògica d c França , i a l'Acadèmia de Ciències de París.
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una obra de conjunt sobre Andorra (1.925), tant en l'aspecte físic con l'humà,
amb observacions interessants, particularment sobre la vida pastoral. I en
l'aspecte geològic posà en evidència els principals trets estratigràfics i estructurals andorrans, aleshores molt desconeguts. Per con1provar-ne la qualitat
n'hi ha prou en comparar aquest treball amb la Memòria Oficial espanyola de
Thos i Codina, bé que s'hi troba a Faltar un bon mapa geològic que sens dubte
havia de tenir mig esbossat, però que no arrivà a publicar n1ai .
Els seus treballs sobre l'Urgellet, publicats el 1909-1910, són d'inferior categoria, car segurament foren fets més depressa o restaren incOJnplets. De
totes maneres reconeix la depressió de La Seu, que interpreta corn un llac
miocènic, en el que desguassava la Valira en forma de delta. Hi creu representat el Tortonià, el Pontià i el Pliocè, criteri abusiu pels escassos nivells
fossilífers, únics existents. Entre els seus papers inèdits figura també un mapa
topogràfic de l'Urgellet, continuació del d'Andorra, amb indicacions geològiques. Podem conduir que aquests treballs l'acrediten com a prin1er geòleg
quaternarista de Catalunya.
En canvi són un xic més lleugers els seus estudis sobre Cerdanya. Primerament assimila la depressió cerdana a un sinclinal forn1at pels terrenys terciaris; però posteriorment rectifica aquesta opinió, i la interpreta com una fossa
tectònica enfonsada per falles que suposa de traçat radial, com les d'alguna
fossa del Tirrè, quan en realitat es tracta de típiques falles perifèriques. Per
altra banda, quasi ignora l'existència dels magnífics arcs n1orrènics de Puigcerdà, els millors de tot el vessant meridional del Pirineu , els quals havia ja
reconegut en 1843 l'alemany Max Braun .
En canvi els estudis sobre la Garrotxa i la regió volcànica d'Olot revelen
una major cura i van acompanyats d'un bon mapa a escala 1: 100.000 i de bons
talls que completen el coneixe1nent estratigràfic de l'Eocè. A n1és a més, situa
bastant correctament les falles de 1a regió i, en general, constitueix una interessant aportació sobre el vulcanis1ne amb n1olt més sentit fisiogràfic que la
mm1ografia contemporània dc San Miguel i Marcet. Per altra banda les determinacions paleontològiques que figuren en aquests primers treballs estan
avalades per especialistes francesos com Boule, Boussac, Cossmann, Cotteau,
Canu, Filliozat, etc.
A Chevalier es deu tan1bé la interpretació del pronunciat canvi dc direcció
del curs del Ter a la Plana de Vic, el qual considera con1 a un cas de colze
de captura relacionat amb la s uposada prolongació amb eJ curs del CongostTer. Traçat difícil d'explicar i que ja havia cridat l'atenció de l'Ain1era i d'En
Vidal. Més tard (1933) Panzer den1ostrà la inconsistència de la suposada captura.
També es deu a Chevalier un breu estudi morfològic de Montserrat, fet
en ocasió d'un dels viatges de Daniel Faucher, qui, am.b la seva ràpida visió
intuïtiva, suggerí el tema.
Les deficiències anteriorment aHudides es manifesten n1illor en els treballs
de síntesi que en els estudis monogràfics, malgrat ésser aquells més tardans.
Em refereixo especialn1ent als seu s articles sobre la tectònica de Catalunya
publicats posteriorn1ent a l'any 1929, en que ja havien començat a aparèixer
els primers treballs geològics de l'escola alemanya (Schriel 1929, i en particular, els estudis morfològics de Panzer). Molts conceptes anaven a canviar
ràpidament i no er en seguits de prop per Chevalier, qu e continuava amb les
seves idees anteriors. Per exemple, un error important és el d'interpretar, ja
en aquell temps i encara més en publicacions posteriors, la direcció NE-SW de
les serralades Litoral i Prelitoral del Sisten1a Mediterrani català con1 a deguda
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al plegament hercinià, quan en r ealitat els plecs h ercinian porten una direcció perpendicular i el que determina la direcció esmentada son les falles terciàries: error que avui, quan e ncara algú el repeteix, podem considerar j a
com a garrafa!. Altres interpretacions errònies, com la de considerar la depressió central catalana com a un vast sinclinal, són fili e del coneixement
de l'època i anteriors al descob riment del massis de l'Ebre identificat pels
geòlegs alemanys dc l'escola dc Stillc.
Un comentari apart mereixen els eu s llibres sobre «Geografia Fís ica de
Catalunya», publicats per Dalm au Carles, els seu s volurn.s sobre «Geologia de
Catalunya» i mo]t especialment el ja ci tat sobre «El paisa tgc de Catalunya»,
editats per la Barcino.
La «Geologia de Catal u nya» r està inacabada i dem és resulta poc interessant.
ts una obra de d ivulgació, bona part dc la qual és dedicada a coneixements
gen erals sobre els terr eny esm entats, a base dc manuals dc geologia general, i
solament un a part [a referència concreta a Catalunya, i encara sovint no posada al dia. Dc totes forme ca] remar car que estan construïts amb habilitat,
amb un afany divul gador i són fàcils de llegir.
Mo lt més interessant és e l volumet dt: Geografia Física publicat el 1934 per
Daumau Carles, en el que resumeix les seves idees sobre la constitució de Catalunya i acaba amb una visió del paisatge físic en general; per la seva orientació recorda el Jlibret de Maurettc: Pour com prendre les paysages de la
France. És una bona síntc i, ben iHustrada amb esquemes originals, però algunes dc les seves reserves, fetes antcriormen t, afecten per igual aquesta obr a.
f.s dc r emarcar la localització i in terpretació dc la que anomena <<dorsa l pluviomètrica» dc la Garro txa, entre els aspectes no estrictament geològics.
He deixat a posta un comentari final sobre una dc les obres que és, cronológicament, anterior a les que acabo dc comentar, «El pai atge de Catalunya»
que, ense dubte, é la més reeixida. En redactar aquestes línies l'he rellegit
amb gus.t i an1b el sentit críti c afinat pels anys i puc afirmar sense vaciHació
que, a part de p etites manques dc documentació, és una obra b e n acabada, de
lectura agradable àd huc al no iniciats i que feu un gran ervei a la cultur a
del país.
Rest en encara alguns treballs inèd its o sense acabar que hi ha a l'esmentat
arxiu de la U ni ver i tat.
En resum , podem afirmar que, entr e els geòlegs de l. seu te mps, la influència
dels textos dc Chevalier fou importan t, com dedueixo que degué ésser-ho p er
En Marcet. Es pot dir que clou una època, la dc la rnorfotectònica estructural,
interpretadora dels trets del r elleu en funció de la resistència diferencial del
rocam i dc les estructure tectòniques, plecs i falles. Car, encara que en els
seus textos no s'exclou la noció de peneplana, i per tant la del cicle d'erosió,
no ide ntifica concre tament cap de les bones s uperfícies d'arrasamen t existents
a Catalunya, ni entreveu la form a de datar-les cron ològicament. Era una metodologia que no havia copsat, i qu e no és fins a partir de la dècada dels anys 30
que aquesta noció fonamental s'in trodueix a casa nostra amb els estudis de
Birot, Panzer, Solé, etc. Comença aleshores un altra etapa que podem denominar la morfotectònica genètica, en la qua l, ultra e ls factors estructurals, intervé en l'explicació del re lleu l'evoluc ió dinàmica, o sia e l desenvolupament
dels cicles d'erosió i els moviments en bloc que no deixen la seva e mpremta en
les estructures geològiques, sinó únicament en l'energia de l'eros ió i per tant
en les formes del relleu qu e aquella condiciona.
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1927. L'estudi d c la geogra fia física (o Fisiografia ) i dels nous mètodes científics.
Ciència, li, n.o 12, p. 25-26, 7 fig., Barce lona.
1928. El paisatge dc Catalunya. Pròleg d c Pau Vil a. Barcelona, Ed. Bar cino, 197 p.,
35 fig., 32 là ms. (Enciclopèdia Cata lunya, n." 6).
1928-29. La tectònica de Catalunya. Ciència, III, n.<> 24, p. 229-246, 12 fi g. n.0 27,
p . 453-488, 1 fig., 1 tall geo!., Ba rcelona.
1929. Contribution à l'étude d ~ la Tectonique des Pyréneés et de la Catalogne.
Blllll. Ins t. Ca t. Hist. Nat., t. XXIX, 157-172, 3 fi g., t làm. mapa gcoL,
1929. Sobre els mamífer s fòss il s a Catalunya. Butll. In st. Cat. His t. Nat. t. XXI X,
p. 80, Barcelona.
1929. Les paysages catalans, leu rs a s pects, Ie ur structurc e t leur évo]ution. Préface
d e A. Marin Bertran de Ly .-París, A. Blanchard , cd., VI , 172 p., 32 + 16 làms.
1930. Aperçu sur la physiographie généra le d e Ja Catalogne. Géol. M edi!. Occidentale, t. I , 2c. partie, n." 2, p. 77-92, 20 fig., 9 1àms., 1 mapa geol., Barcelona.
[ 1930?]. Guia i tin erari de les vall s d 'Andorra. (Trad. i adaptació catalana de
Rafael Dal mau) Barcelona, Im pr. Núñcz, 78 p., 26 fot.
1930-32. Geologia de Catalunya. Barcelon a, Ed. Barcino, Vol. I Era Primària, 220 p.,
16 làms ., Vol. II Era Secundària, 268 p. 16 làms. - (Enciclopèdia Catalu nya,
vols. 14 i 17-18).
1931. La geologia del Pirineu ca talà. Ciè1-zcia, VI , n.o 42, p. 3-28, 18 fig., Barcelona.
193 1. Les terrasses quatcrnaires de - en viron d 'Olo t. Geo/. Medi!. Occid., vol. II,
n. 0 21, p. 1-6, 3 fi gs. , Barce lona.
1931. Sur la tectoniquc d e la région d 'Olot. Géol. Médit. Occid., t. II, n.<> 23, p. 1-2,
1931 . Su r les fossiles éocèn es dc Sta. Llúd a, près dc Sta. Pa u. Géol. M éclit. Occid.,
t. li IVe . partic; n.0 22, p. 1-4, 4 fig., Barcelona.
1931. Tcctonique de la Catalognc . Géol. M edit. Occid., t. II, l e. partie, n.o 3, p. 1-24.
1931. Le terrasses quaterna ires des e nvirons d'Olot. Géol. M édit. Occid., t. II, IVe.
parlie, n.0 21, p. 1-6, 2 fig., Barcelona.
1932. Géo logie dc la Catalognc pendant l'ér c prima irc et l'érc secondairc. Butll.
In st. Cat. flist. Nat., l. XXXII, p. 147-180, 13 fig., Barcelon a.
1933. L'Andorre (amb mapa 1: 50.000), 2.a. cd., Paris, Fous t. edit.
1933 . Str ucture orogén ique du versant meridional des Pyrénées oriental es et ccn tra les. Butll. I nst. Cat. Hist. Nat., t. XXXIII, p. 262-291, 8 fig., Barcelona.
1934. E s bós orogèn ic i estructural d els Pi rineus m eridionals i de Catalunya. Butll.
Cen tre Excurs. Catalunya, t. XLIV, n .0 473, p. 374-386, 2 fig ., 1 làm., 1 map.
1934. Geografia Física de Catalunya. Lliçons professades a l'Escola d'Estiu d e la
Generalitat de Catalunya. Girona, Da lmau Pla, ed.; 236 p., 2 ]àms., figs.
1934. Morphologie et structure d e Montse rr a t. Butll. I nst. Cat. His t. Nat. , t. XXXIV,
p. 212-220, 2 làms., 3 lig., Barcelona.
RESUMEN / SUMMARY
E l pro[esor francés Marcel Cheva lier (1876-1945 ) ini ció s us estud ios sobre geología y geografia fís ica de Andorra y de CatalUiïa en e l año 1905, y ejc rció un cargo
docente en la Sorbona hasta q ue en 1914 fijó dcfinitivamente s u r es ide ncia cerca de
Barcelona, en Sant Boi de Ll obregat, en dondc estuvo hasta el añ o 1936. Sus mapas
de Andorra y de la zona volcànica d e Olot le acr editan como bucn cartóg rafo, y,
como geólogo, d estacó en cstudios de morfología estructural y geografia física ,
reali zanclo trabajos d e valor mu y cliverso, que, de todos modos, Jc clasifican como
el que fu c en su ti empo primer especialista del cuaternario catalan.
The Frcnch Professor Marcel Chcvalier ( 1876-1945) bega n bi s s tudies on th e gcology and phys ical geography of And o rra a nd Catalonia in l 905 a nd taught in the
Sorbonne till 1'914 whcn he defin ite ly es tabl ish ed him scl( ncar Barcelona, in Sant
Boi de Llobregat, where h e sta yed till 1936. Hi rnaps or Ando rra and tbc volcanic
zonc of OJ.ot prove him to be a good ca rlograph cr. As a geologist h e was outs tanding
in thc studies of s tru ctural geomorphology and physical geography u.ndcrtaking
tasks of diffe ren t vaJuc anc! wh ich, anyway, makc him the most important spec iali t on tbc Quatern ary o r Cat a ton ia.
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Observacions sobre vegetació
de vora de bosc
per Oriol de BOLòS

En un primer període els cstudioso de Ja vegetació s'e rorçaren sobretot
per tal de recon è ixer .i definir els element principals del paL atge: les diverses
menes de boscs, dc prats, i també lc comunitats vegetals especiali s tes dc1s
ambients excepcionals: les aigües, les roques, les sorres, e tc. Només en un a
c lapa pos terior, conegudes ja les comunitats vegetals m és importants, hom ha
girat l'atenció ve rs les cmnuni tats més mal caracteritzades pròpies d e Jes
zones de trans ició. Així, la vegetació de mitja ombra qu e ocupa la zona marginal dels boscs i fa el trànsit cap a les comunitats n o fores ta ls, fou pràcticament ignorada p els primers fitocenòlegs, en part també pel fet que en el paisatge fortament humanitzat que predomina a les terr es d'antiga cultura ha
estat molt d esfigurada i ara no és gaire fàcil de d es triar. É sobre tot a partir
d el treball bàsic dc R. T üxEN: H ecken und Gebüsche (Mi tteil. Geogr. Ges.,
Hamburg L, 1952 ), que hom come nça a adquirir idees precises sobre l'es truct ura d e la vegetac ió de l marge del s boscs. A hores d'ara sab em que en una
gran part dels casos la comunitat rorcstal, en estat natural, és limitada per
un mantell marginal arbustiu i qu e el trànsi t del mantell a la vegetació h e rbàcia plenament he liòfila se sol fer a través d'una vorada h e rbàcia formada per
p la ntes amigues de Jes condicjon s de mitja ombra.
E ls estudis sobre el mantell marginal i la vorada he rbàcia de les comunitats forestals, ini ciat a l 'Europa mitj a na humida, h a n e tat presos en consideració i continuats pels geobotànics de la nos tra terra d'ençà de força temps,
de manera que l'es truc tura del marge del bosc e n els P aïso Catalans actualn1ent ja és conegu da e n les seves formes més comunes . Pe rò encara r es ten
nombrosos elements de la vegetació marginal del bosc qu e no han estat estudiats. En aques ta nota en desc ri vim s uccintan1ent algun s .
1. El saücar (Clemalido vitalba e-Sambucetum nigrae). J a Re inhold T ÜXEN
e n s havia manifest at (com. verb.) que e l sa üc con1ú, Sambucus nigra, és un
co mpone nt important del mantell marginal d el bosc humit e n una gran part
d 'Europa.
A Catalunya e ls saü cars no són gaire ex te n sos, però són distribuïts p e r
tot el país humit i subhumit qu e s'esté n dels Pirine us als te rritoris catalanídi c central i auso-segàrric.
E l saücar és una bosquina ombrívola i força hom.ogè nia, constituïda p e r
m o lt poques esp ècies. A l'arbust dominant, Sambucus nigra, se s olen associar
en g ran quantitat les lianes Clematis v il alba (vidalba), Rubus ulmifolius (esbarzer) i sovint també H edera heli:x ( heura), les quals, lleva t de la darrera,
perden el fu lla tge a l'hivern , com ho fa també l'espècie dominant. A part d'a-
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questes espècies, h i són r ars e ls arb usts i Ics p lan tes herbàcies, aqu estes darrer es incapaces de vi u re, sia per excés d'ombra, sia perquè les Les condicions
d'humi tat solen ésser molt osciHan ts.
Ecològicament el saücar és u na comun itat higròfila i de tendència lleugeram en t n itròfila. La trobem sobretot a prop dels llocs habitats per l'home. En
el paisatge sc sol sit uar en contacte amb boscs de ribera dels Populetalia albae
(Lamio-Alnetwn, H edero-Ulmetum, etc.) i nonn aln1cnt form a el marge hun1it
d'aquests boscs, en sòls amb aigua freàtica poc profunda.
E l Clem.atido-Sambucet um pot ésser inclòs dins I'a liança del Pruno-R ubion
uln'lifolii i en representa l'extrem més humit: Rubo-Coriarietum origano-coriarietoswn, R uho-Coriarietum clematido-rubetosum i Clenwtido-Sambucetum nigrae ind iquen tres graus d iferen ts d'humüa t, de m és sec a més hu m i t.
T . l - CLEMATIDO-SAMBUCETUM NIGRAE
1
Altitud (m s . m. )
350
Exposic i ó
N
Inclinació (O)
30
Cobertur a ( %)
1 00
Alçària de la veg. (m)
Nombre d ' es pècies
lO
Superfície estud . (m2) 50

2
360
N
30
100
4
17
50

3
67 0

4
670

5
32 5
N

6
330
N

7
325

s

o

100
1,5

100

9

6

O

O

s

90
3,5
11

100
6
10

10 0
2
7

s

50

8
9
325 170

o

o

100 100
2
4
6
5
50 25

Caracterí stiques te r rit .
de l ' associació i característiques d ' aliança i
d ' ordre (Pruno-Rubion,
Prunetalia) :
Sambucus nigra
Clematis vitalba
Rubus u l mifoliu s
Cornus sanguinea
Rubus caesius
Solanum dul camara
Euonymus europaeus
' Ro sa c a nina
Bryonia dioica

4.3

+
7 . ~

+

1.?
+

3.2
.3
+
1 .2
1 .2
+
~~

¡:; . li

:J • 7

+
7.7

s.s
2.3
+
1. 2

1 .2
li . 3

1 .7
7.7

s . ~

s.s

+

1 .2

s . lt
1 .2
2.7

e; • f[ 5 . s
5 . f[
+
2 . 2 1. 7

(+)

+
+

+
+

+

1 .2

+

Característiques de la
classe {Querco-Fagetea) :
Ulmus minor
+
Brachypodium silvatic·. 1 . 7
Acer campestre
Lonicera xylo steum

+
+

+
+

+

3.3

+

Companyes :
Hedera helix
3.3
Urtica dioica
+
Eupatorium cannabi n um
Galium aparine

1.2

+
+

+
+
+

+
+

+

+

+

E ls in ventari s de la taula 1 procedeixe n de les localitats següents:
1 (7851 ): La Garrotxa: Olot, obac de les T ries, sobre la carretera (DG 57).
2 (7850): Prop l'in ven tari preced ent (DG 57).
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3 Conca de Barberà: St. Magí dc Brufaganya, riera dc St. Magí, sota la
font , man tell marginal de l'Hedero-Ulmetum (CF 79).
4 Prop el precedent, condicions semblants (CF 79).
S (7847): La Garrotxa: Castellfollit de la Roca, vora el riu Fluvià, sota el
pont (DG 67).
6 (7846 ): La Garrotxa: Castcll[olli l de la Roca, peu del cingle basàltic
(DG 67).
7 (7848): Prop l'inventari S; lloc r uderalitzat amb sòl1nolt humit (DG 67).
8 (7849): Prop el precedent. Inventari tipus de l'associació (DG 67).
9 (7729) : Baix Llobregat: Esparreguera, començament ck la carretera
d'Olesa, fons de còrrec humit (DF 09).
Espècies presents en un sol inventari: Acer negundo 7; Arundo donax 9;
Campanula trachelium 2; C01-ylus avella na S; Dactylis glomerata 6; Ficus carica 8; Ligustrwn vulgare 2; Populus alba 3; Prunus persica 8: 1 ind.; Pt eridium aquilinum S; Robinia pseudacacia 2: 1.2; Tamus communis 2; Vicia sepiurn S; Viola alba 4.
2. La vorada herbàcia d'Oryzopsis paradoxa ( Chrysanthemo [corymbosi]-Oryzopsietwn paradoxae). Oryzopsis paradoxa és una gramínia de fulla ampla,
d'un centímetre aproximadan1ent, i alhora rígida i dura, diferent per això dc
les tendres fulles de les altres gramínies silvàtiques. Aquesta Oryzopsis fa poblacions n1és o menys denses al marge del bosc s ubmediterrani (roureda seca)
o boreon1cditcrrani (alzinar frescal), en condicions de mitja ombra i en an1bient moderadament humil. Es freqüent sobretot a la muntanya calcària, encara que no manca pas, ben bé tampoc en terreny silici.
L'assocjació que presideix, el Chrysanthenw-Oryzopsietum, fa la funció de
vorada seca del Quercion pubescenli-pelraeae i la dc vorada dels indrets ombrívols de l'alzinar ( Quercetum ilicis galloprovinciale i Quercetwn mediterraneo-montanum). En realitat l'òptim dc l'associació d'Oryzopsis paradoxa correspon 1nés al domini dc les rouredes del Quercion pubescenti-petraeae que al
dels alzinars del Quercion ilicis. Dins el paisatge dels alzinars sol situar-se en
raconades especialment 01nbroses i frescals, que en un estat inalterat serien
ocupades p er bosquets de caducifolis i molt sovjnt representarien doncs petites poblacions vegetals dc caràcter discrepant del del bosc general. Non1és
a l'extrem de les seves possibilitat el trobem autènticament integrat en el
complex de l'alzinar pròpiament dit.
La comunitat cl'Oryzopsis és poc homogènia i apareix en una ampla s uperfície, aln1cnys entre el Narbonès i les Muntanyes Diàniques del 1nigjorn valencià. E ssent tan variable cal distingir-hi diverses subassociacion s:

a) Subass. bupleureLOsum fruticosi (inv. 1-4; inv. tipus dc Ja subassociació: nr. 1). Di ferencials: Bupleurum. fruticoswn, Ruscus aculeatus, e tc.
Comunitat calcícola del domini del Quercetum ilicis galloprovinciale.
b) Subass. andryaletosum integrifoliae (inv. S). Diferencia ls: Andryala inLegrifolia var. sinuata i algunes altres espècies calcífugues. Comunitat
rara, observada a la baixa muntanya silícia en el domin i de l Quercetum
ilicis galloprovinciale.
e) Subass. Chrysanthemetosum corymbosi (subass. típica; inv. 6-7; inv. tipus de l'associació i de la subassociació: nr. 6 ). Diferencials: Chrysanthemum coryrnbosum, Buxus semperviren.•.; i a ltres espècies del Quer417

cian pubescenti-petraeae. Pròpia principalment de la muntanya submediterrània.
d) Subass. festucetosum capillifoliae (inv. 8). Diferencials: Festuca capilli·
folia, Acer opalus ssp. granatensis, etc. Particular del migjorn valencià
T . 2 - CHRYSANTHEMO-ORYZOPSIETUM PARADOXAE
Altitud (m s. m. )
Exposició
Inclinació ( 0 )
Cobertura (%)
Alçària d e la vegetació (m)
Nombre d ' espècies
Superfície estudiada (m2)

1

2

3

4

500

4 00

500

300

N

N

N

5

E
2

90

90

1

1

13

5

5

5

5

6

7
8
600 1250

300 llOO

o

10
100
0 ,5

10
95

100

11

11

20

(NW)

o

80
0 ,5
14

N

5

16

10

Car a cterí stiques de l ' associació , de l ' aliança (Geranion sanguinei) i de l ' ordre
(Origanetalia) :
Ory zopsis paradoxa
Ch rysanthemum corymbosum
Origanum vulgare
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Cara cterístiques de la
c lasse (Querco-Fagetea):
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Rubus ulmifolius
Brachypodium silvaticum
Buxus sempervirens

2. 2
+

+

Companyes:
Bupleurum fruticosum
+
Ruscus aculeatus
+
Hedera helix
Quercus ilex
Geranium robertianum
ssp. purpureum
1 .1
Dactylis glomerata
+
Rubia peregrina v . peregrina
Cephalaria leuc an tha
+
Galium lucidum
+
Sanguisorba minor
ssp . muricata

+
+

+

1.2

1.2
1! . 4

3.2

+

+
+

+
1.7

+
+

+
+
+
+
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Els inventaris de la taula 2 procedeixen de les localitats següents:
1 (7437). La Fenolleda: Sant Anton i de Galamús, vorada del Quercetum
galloprovinciale, entremig de roques calcàries (DH 54).
2 (7429). Occitània (Narbonès): Padern, p eu de roca calcària (DH 74).
3 (7436). Prop l'inventari 1 (DH 54).
4 (7 117). B a ix Camp: Vandellòs, damunt la carretera de Mas Valen tí i de
les Fatges, vorada h umida del Quercetum galloprovinciale; calcari (CF 14)
(inv. fet amb R amon FOLCH).
5 (7060). Ba ix Vallespir: El Portús, vorada humida del Quercetum gal/oprovincia/e; substrat esquistós (DH 80).
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6 Anoia: Montserrat, vessant nord d e Jes Agulles, clariana de l'alzinar, al
límit del Buxo-Quercetum pubescentis; pudinga calcària (CG 90).
7 (7094 ). All Urgell: vall d el Segre prop la carretera de Montan, vorada
de la roureda del Quercion pubescenti-petraeae; calcari (CG 67).
8 (6649). L'Alcoià: sobre la Font Roja, vorada del bosc d'Acer opalus ssp.
grcmatensis ( Quercion pubescenti-petraeae ); ca.lcari (YH 18 ).

Espècies presents en un sol inventari: Acer opalus ssp. granatensis 8;
Am.B lanchier ovalis var. balearica 8: 2.2; Andryala integrifolia var. sinuata 5;
Anewwne hepatica var. hispanica 6; Aquilegia vu.lgaris 6; Asparagus acutifolius 1; Asphodelus cerasifer 8; Avena pratensis 4; Brachypodium retusum 4;
B upleurum fruticescens 8; Conopodium majus 1; Crepis albida 8; Cytisus sessilifoliu.s 7; Digitalis lulea 6; Euphorbia amygdaloides 6; E. characias 7; Festuca capillifolia 8: 4.2; Galium maritimum 7; G. vernum 7; Helleborus foetidus 6; Jnula coniza 7; Jasminum fruticans 2; Lamium fl exuosum 5; Lap~
sana com1nunis 5: 1.1; Lolium perenne 5; Phillyrea la.tifolia 1; Picris
hieracioides 7; Pinus nigra (6); Prímula veris ssp. columnae (1); Prunella
hastifolia 6: 3.3; Prunus spinosa 4; Ranu.nculus bu.lbosus ssp. aleae 1; Rosa cf.
sícula 8; Saponaria ocymoides 8; Satureja vulgaris 6; Silene italica ssp . nevadensis 8; S. nutans 1; Smilax aspera 4; Sorbus aria 8; Teucrium polium ssp.
carthaginense 8: 1.2; Viburnum tinus 6; Vincetoxicum. hirundinaria ssp. intennedium 7; Viola w itlkommii 6.
El Pimpinelletum bicknellli com a exemple de vorada herbàcia del bosc escleroliHe mediterrani. La vegetació forestal esclerofiHa (Quercetalia ilicis) és limitada molt sovint per u n n1antell n1arginal arbustiu, p erò raram ent presenta
una vorada h erbàcia co1n la que existeix arran de n1olts dels boscs de fullatge
caduc. únicament a la part austroccidental de Ja Península Ibèrica (sector
lusi tànic de la regió mediterrània) el bosc esclero:fiHe sol posseir una vorada
herbàcia ben con s tituïda amb Origanum virens, Centaurea sempervirens, et c.
Als Països Catalans no ha estat descrit fms ara cap tipus de vorada h erbàcia
lligat esp ecíficamen t an1b la vegetació esclerofiHa d els Quercetalia ilicis. El
Galio-01'iganetum. vulgaris que d e vegades es fa al marge dels alzinars frescals
és una con1tmitat r ica en esp ècies d els Querco-Fagetea i, igual que el Chrysanthemo-Oryzopsietum t r actat suara, correspon primor dialment a paisatges m és
humits que el d els alzinars.
Per això consider em esp ecialment digne d'atenció el fet que a la Serra d e
Tram untana de Mallorca apareguin petits fragmen ts d'una comunitat h erbàcia de vorada. Pimpinella bicnellii, gran umbeHífera endèmica i molt localitzada, viu efectivan1ent en comunHats d 'aquest caràcter con1 la que p erm eté
de fer l'inven tari següent:
Mallorca , prop es Cosconar de Lluc (DE 91 ); 350 m s. m.; exp . ESE; mitja
om b ra.
3.

Espècie característica:

5.5

Pimpinella bicknellii

E spècies d els Quercetea ilicis:
1.2 Arisarum vulgare
1.1 Euphorbia characias

+

Cyclamen balearicum
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Al tres esp ècies:
1.1

+
+
+
+
+
+

B romus madritensis
Arum italicum
Geranium robertianum ssp. purpureum
Cerastiunz glomeratwn
Tri folium campestre
Vulpia myuros
R anunculus parviflorus

El Pimpinelletum bicknellii, vorada marginal del Cyclamini-Quercetum ilieis o, en d'altres casos, del Cneoro-CeraLonietwn, és una associació molt rara
que no té gaire substantivitat pròpia. De mmnent és difícil dc valorar les seves afinitats.

RESUM
Les zones de transició entre dues comunitats vegetal s són dc difícil caracterització. Un exem ple el trobem a le zones dc mitja ombra, en el trànsit de ls boscs
a les comunitats no forestal s. Avui aquesta inves ti gació geobotànica és realitzada
ja als Països Catalans, però encara re ten alguns aspectes m olt poc estudiats . En
aquest treball se n 'analitzen tres: la bosquina de saücar, Ja vorada herbàcia d'Oryzopsis paradoxa i la del Pimpinellelwn bicknellii de l bosc esclerofiHe mediterrani,
per a cada un dels quals es presenten els .inventaris respectius.

RESUMEN
Las zonas de transición en tre dos comunidades vcgeta les son dc carac terización
difícil. Constil uyen un ejemplo de ello las zonas dc media sombra, en el transito
dc los bosques a las comunidades no forestales. Esta investigación geobotanica se
esta cfectuando en Cataluña, País Valenciana e Js las Balea res, pero quedan todavía
aspectes muy poco conocidos, dc los cuales el presente trabajo analiza tres. Son
la malcza de saucal, el borde herbaceo de Oryzopsis paradoxa y el del Pimpinelletwn
bicknellii del bosque esclerófilo meditcrninco. Para cada uno dc estos ejcmplos
se presen ta su respectiva inventario.

ABSTRACT
The zones of tra nsition between two plant communities are difficull to charactcrize. An example is lhc areas of half shade, of transition from woods to non-forest
communities. This geobo tani cal rcsearch has Iargely been carrkd out in Catalonia,
Valencia and the Ba leari cs but there till remain severa! aspects w hich bave bcen
little studied. Thrcc of thesc are analyzed in this s ludy: thc shrub unclergrowth
formed by the elderberry, an d the herbaceous borders formed by tbc Oryzopsis
paradoxa and the Pimpinelletum bicknelli found in th c sclcrofic Mediterranean
woods. In ventaries are given for each of these.
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Sobre Pulsati lla rubra subsp. hispanica
per J . VIGO i E. VELASCO

Dins d e la subsecció Pratenses (J uzepczuk) Aichele et Schwegler del gènere
Pulsatilla M ill er h om inclou tres espècies, endèmiques europees, una d e les
quals és Pulsatilla rubra (Lan1.) Delarbre que es troba estesa per l'Europa
sudoccidental, des del massís cl'Alvèmia i dels Alps occidentals fins a la regió
occidental d e Ja Serralada Cantàbrica i a l'ex tre m sudoricnlal d el Sistema
Ibèric. Aquesta espècie comprèn ducs entitats di (erents que foren interpretades en principi, co1n a subspècies per l'especialis ta W. ZIMMERMAN: la subspècie rubra, d'àrea nordoriental, i la subspècie hispanica Zimm. in Aich. et
Schweg., que pot considerar-se pràcticament endèmica de la Peninsula Ibèrica.
A aquesta darrera subspècie fan referència els comentaris qu e segueixen.
P. 1'ubra subsp. hispanica és una planta no pas freqüent dins el seu àmbit
de distrjbu ció geogràfica. D'altra banda, la seva àrea presenta -co1n j a feu
notar P. Fo T Q u ER, 1962- dues subàrees principals, una d e pirinenca i una
altra que podríem qualificar, simplificaclament, dc càntabra-ibèrica. Les poblacions pirinenques han estat incloses dins la varie tat nana Ai ch. et Schwcg.,
caracteritzada per les seves 1nides generalment mod estes, les fulles basals aplicades a terra i els tèpals dc color violeta fosc; les poblacions càntabra-ibèriqu es r estarien compreses dins la varietat hispanica que es distingiria de la
varietat nana per la seva a lçada normalment més gran, les fulles basals més
o menys erectes i les fl or de to m és lilós i un xic més grosses. La posi ció
taxonò1nica de les diverses formes de P. rubra no és, però, definitivament
resolta. Així, Eibofncr i Zimmern1an en un estudi recent (1974) sobre diverses
poblacions de la planta diuen que caldria separar en entitats específiques distintes, d'una banda les races peninsulars (P. hispanica), i d'altra les r aces m és
septentrionals (P. rubra). En canvi, Love i Kjellqu ist, 1974, opinen que fóra
convenient de tractar aquestes dues entitats com a sin1ples varietats de J'cspècie P. rub-ra.
A Catalunya aquesta ranunculàcia pot considerar-se com una planta rara,
qu e es fa exclusivan1ent en algunes contrad es pirinenques i pre-pirinenques de
clima poc o molt continental. S'ha trobat, d'una banda a la Serra del Montscc
-on, pel que sembla, és bastant localitzada- i a ]'alt Solsonès, i d'altra a la
zona interior d els Piri neus orientals (Cerdanya, Capcir i Conflent). Les citacions relatives a l'alta Cerdanya són força non1broses, la qual cosa dóna fe que
la planta s 'hi troba bastant repartida, bé que en general deu presentar -se e n
forma de pe tites colònic . Gautier en la seva flora d els Pirineus orientals (1898)
la qualifica d e planta rara o força rara.
Aquest darrer estiu una circumstància casual en s feu adonar de l'extraordinària abundància amb què es presenta aquesta Pulsatilla en una àrea no
massa gran de l'alta Cerdanya: vora el Coll Rigat, localitat que ha d 'ésser
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molt propera a la que Gautier esmenta com «Carretera de La Guingueta entre
Eina i Sallagosa». Sorpresos p er la troballa, i havent comprovat que dins l 'àrea
explorada la planta presenta un con1portament ecològic ben definit, prenguérem alguns inventaris p er t al de fixar la situació d'aquesta pulsatiHa dins l'esquema fitocenològic local.
La zona propera a CoU Rigat on es fa la planta correspon a terrenys prin1aris silicis, formats per roca granítica, i és una mena d'altiplà lleugerament
accidentat en el qual cal remarcar l'existència de petites elevacions (que an1b
prou feines poden qualificar-se de turonets) i d'algunes zones enclotades m és
o menys humides . La vegetació hi és representada p er comunitats herbàcies
diverses, segons Jes diferents condicions d'humitat i dc desenvolupament del
sòl de cada lloc concret. Al s fondal cts més humits hom troba claps de mulleres i pastures àcides del Nardion on observàrem Nardus stricta L., Genista
anglica L., Nigritella nigra (L.) Rchb ., Endressia pyrenaica (Gay ex DC.) Gay,
Genista tinctoria L. i la r ara S corzonera humilis L. A les àrees contígües o als
fondals menys pronunciats, on el sòl és, de totes maneres, profund i es manté
encara força humit, es fa u n prat alt que conté eleme nts de I'Arrhenatherion
i del Mesobromion erecti i en el qual des taca l'abundància de Gentiana lutea L.,
al costat d'Avena pubescens Huds., R oleus lanatus L., Narcissus poeticus L.,
etcètera E ls sòls b en desenvolupats però no humits porten past ur es acidò.files del Mesobromion que semblen a tribuïbles encara al Genistello-Agristidetum tenuis Vigo 1978. A la part s uperior del turonells la capa de terra fina
esdevé, lògicame nt, m és min sa; i algunes d'aquestes elevacions del terreny
són coronades, fins i tot, per petites masses rocoses. É s en aquestes caren etes
més seques i dc sòl més superficial on es fan, de mane ra regular, les denses
poblacions de Pulsatilla rub ra subsp. his panica suara esm entades, b é que hom
troba també petits grups o individus aïllats de la planta a les dep ressions contígües . Afegim que els vessants obacs que delimiten l'altiplà porten tma avellanosa densa, amb arbres dispersos, que correspon a l'assocbció H epaticoCor_yletum descrita per Braun-Blanquet preci sament d'aquestes terres altes
de la Cerdanya i del proper Conflent .
Dins de les comunitats de P. rub ra del pla de Coll Rigat hom r emarca, a
part la gran abundància de ]a ranun culàcia, la presència de diverses espècies
xeròfiles, n1oltes de les quals són plantes típiques del Xerobronúon o dels
Festuco-S edetalia. Entre elles hi ha Allium sen escens L., Thymus serpyllum L.
i Euphorbia cy parissias L. que poden arribar a ésser, així mateix, abundants ;
més esporàdicament hom hi veu Pleumphleoides (L.) Karsten, S eseli montanum L., Plantago holosteum Scop., Viola rupestris F. W. Sch miclt, Trínia glauca (L.) Dumort., etc. Al costat, p erò, d'aquest es espècies xeròfiles són freqüents, i més significatius, els elements mesòfils de l'aliança Mesobromion
(v. la taula adjunta).
De l'anàlisi dels inventaris que prenguéren1 i que aquí presentem, n'hem
dedui't que aquest es comunitats de P. rubra poden ésser interpretades com a
representants xeròfils del Genistello-Agrostidetum tenuis del qual constitueixen la subassociació pulsatilletosum his panicae nova. La possibilitat d'interpretar-les cmn una associació independent dins el Genistello-Agrostidenion
Vigo 1978 no l'hem considerada adient, donada la gran variabilitat ecològica
que presenta P. rubra subsp. hispanica dins la seva àrea total de distribució,
ço que faria que l'associació tingués un caràcter local massa estricte.
L'ecologia de P. rubra subsp. his panica ha estat analitzada especialment p er
M. Mayor, qui estudià diverses poblacions cantàbriques i ibèriques d'aquest
tàxon. Hom disposa també de dades ecològiques refer ents a d'altres pobla-
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cion s. Tot es aquestes dades abonen el caràcter r elativament euno1c de la
planta. A part la seva localització en terres m és aviat elevades (entre 350 i
2000 metres, segons les cites dc que dispose m), aquesta Pulsatilla es fa tant
en terrenys calcinals com en substrats àcids. Els diver sos autors l'assenyalen
als prats secs, a les pastures m esòfiles, als boscos clars, als 1natollars .. M. Mayor consta ta que a cadascuna de les localitats p er ell estudiades la planta
s'integra en comunitats veget als diferents (sobretot prats del Mesobromion
i clarianes dels b oscos de Pinus sylvestris i de Quercus pyrenaica) i descriu
quatre noves associacions (Pulsatillo-Ononidetum cenisiae, Pulsatillo-Chamaespartietum sagittalis, Pulsatillo-Arctostaphyletum i Galio-Pinetum) en les quals
o
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és ab undant la dita ranunculàcia. A. Segura Zubizarre ta, 1974 (en herbari)
l'assenyala, en terres sorianes, als prats secs acidòfils de l'aliança Corynephorion canescentis, on convi u amb Calluna vulgaris ( L.) Rull, Lavandula stoechas L. subsp. pedunculata (Miller) Samp. ex Rozcira, Thymus mastichina L.,
Corynephorus canescens (L.) Bcauv.; i d'altra banda, als prats m esòfils, a mb
Thlaspi stenopterwn Boiss. et Reuter, Festuca rubra L. , Trifolium repens L.,
Poa pratensis L. , Saxifraga carpetana B ois . et Rcuter , Saxifraga granulata L.,
S enecio adonidifolius Loiscl. i Cytisus decumbens (Durande) Spach. Rivas Martínez, I zco i Costa, 1971 , la situen , a la zona dc l'Alto Terr eros, dins els prats
del Festucion burnatii i la con sideren caracterís tica de la classe Elyno~Sesle
rietea.
Cal r e marcar la notable coincidència ecològica i florística entre les comunitats que nosaltres descrivim de la Cerdanya i els prats del Pulsatillo-Chamaespartietwn sagittalis (aliança Mesobromion) que descriu Mayor dc la loca litat dc Villargusan.
Les consultes bibliogràflques i d'herbari que he m fet en s h an p erm ès de
r ecopilar una bona quantilat de dades corològiqucs sobre P. rubra, i m és especialment sobre la subspècie hispanica, de la qual devem have r aplegat Ja
majoria dc les c ites pen ins ulars que fin s ara se n'han fet. Crei em interessant
de publicar aquí aquest aplec de citacions referents aP. rubra subsp. hispanica
i de presentar-les, a més, reunides en un mapa de distribució del tàxon a la
Penín.sul a Ibèrica, mapa que, si més no, am.pliarà els ja publicats p er Font
Quer (1962 ), per Meu sel ( 1964) i per Zimmcrman (1974 ).
H eus ací les localitats peninsulars dc Pulsatilla rubra (Lam.) De larbrc
subsp. hispanica Zi1nmerman in Aich . et Schw. que hem pogut r ecollir: •
a) Villar gusàn (S. Em iliano ): Fernàn clcz Mar iiïas y Percda in Lainz y colab., 1959, p. 676; Mayor, Andrés y Martínez, 1970; Riva Martínez, I zco, Costa, 1971, p . 83; Eibofner & Zimmerman, 197 4.
Puerto de Ven tana: Rivas Martínez, I zco, Costa, 197 1, p. 83.
h) Peña Ubiña: Lainz, 1973, p. 171.
Altos Terreros: Rivas Martínez, Izco, Costa, 1971.
e) Collada dc Carme nes: Lainz, 1973, p. 171.
el) Pandetravc: Pereda in La inz, 1963, p. 47.
e) Peña R ccloncla: Lainz, 1963, p. 47 ; Eibofncr & Zimmerman, 1974.
f) Bri zucla: Eibofner & Zimmcrrnan, 1974.
Puentedey: Eibofner & Zimmerman, 1974.
g) Inci nillas: Eibofncr & Zimmerman, 1974.
h) Susana (Miranda de Ebro): Zimmerman in Aiche le & Schwcgler , 1957,
p. 158 (holotipus de la var. hispanica); E ibofncr & Zin1mcrman, 1974; Losa,
T. M. in BCF.
S ierra Obarencs: Eibofner & Zimmerman, 1974; Sennen in B C.
E ncio : Sennen in BC.
i) R ecilla (Pipaón ): T. M. Losa, J 940, p. 332; E ibofner & Zimmerman, 1974.

I. Mo ltes ci tacions antigu es refereixen la p lan ta a Pulsatilla vulp,aris Mi ll er ( = AneJno pulsatilla L.) o, més rarament , a d'altres tàxons afins. J\ Ja llista dc localitats no cspeci1iq uem aquest extrem.
Cal assenyalar, d'allra banda, que omitim aquí les cites que hem reputat clarament
erròni es, que són les d'AMO Y MORA, 1878, referides a Camproclon i Setcases, i la de GtUERT,
1917, de Prades.
Les lletres que atribwm a cada loca litat o grup dc localitats ón les que porte n els
cercles corresponents al mapa adjunt.
lte

425

426

La Guardia: T. M. Losa, 1940, p. 332.
j) Santa Cruz dc Campezo: Zubía, 1921, p. 12; Eibofncr & Zim1nerman,
1974.
k) Moncalvillo : Zubía, 1921 , p. 12; Eibofner & Zimmerman , 1974 ut «Moncavallo».
I) Na lda: Zub ía in Colmeiro, 1885, p . 15; Zubía, 1921 , p . 12; E:ibofner &
Zimmerm an, 1974; Ceballos y Vicioso in BC.
m) Cova]eda: Vicio o, 1942, p. 206; Eibofncr & Zimmcrman, 1974; Cevallos y Vicioso in BC.
n) Carboner a: Segura Zubizarrc ta in B C; Casas, Tcrrad as, Vigo e t al.
in BC.
Toled illo: Viciosa, 1942, p. 206 ; Polun in & Smyth.ies, 1973 , p. 135 (aqu es ta
mateixa locali ta t o un a dc propera); Eibofner & Zin'lmerman, 1974; Vicioso
in BCF.
11) P ucrto de Oncala: Polun in & Smythics, 1973, p. 135; Eibo[ner & Zimmerman, 1974; Segura Zubizarreta in BC; Fernandcz Casas, García Guarcl ia
et Muñoz Garmendía in BC. Suposem que a aquesta local!tat correspon la
citació q ue Willkmnm i Lange (1880, p. 95 1) es pecifiquen dc la manera següent :
«mont. pr. Oncala clitionis Alcarria, Bout.! herb.».
o) Tarazona: Jubera in Colmciro, 1885, p. 15; Eibofner & Zimmerman,
1974.
p) Galve de Sorbe : Mayor, 1968, p. 773; Mayor, Andrés y Martínez, 1970;
E ibofner & Zimmerman, 1974; Ri vas Goday y .Mayor in BCF.
Vi llacadima: Mayor, 1968, p. 773 .
Campi sabalos: Mayor, 1968, p. 773.
q) Villar del Cobo: Zapater segons Pau, 1895, p. 7; Eibofnc r & Zirnmcrman, 1974 ; Pau in B C.
Sierra Alta: Lo ve & Kj ellquist, 1974, p. J7.
Griegos: Eibo fner & Zimn1erman, 1974.
Bronchalcs: Mayor, Andrés y Martínez, 1970; Po lunin & S mythies, 1973,
p. 119; Eibofner & Zimrnern1an, 1974.
Entre Bronchales i ogu era: Font Quer, 1962, p. 222.
r) Utrillas: Eibofner & Zin1merman, 1974.
rr) Port de Bcnasque: Lapeyrouse, 1813, p. 308; Grenier & Goclron, l 848,
p. 11.
s) Montsec d'Arc , vessant N de les Collades sobre Alsamora: Borbonct
in BC.
t) Montsec d'Ares, a La canal dc l'Osca: Camara a, Cucala i Oliveras in BC;
Eibofner & Zimmerman, 1974.
u) Montsec de Rúb ies, a Sant Sal. vador del Bosc : Camarasa com. verbal.
Montscc dc Rúbi es, vessant obac : Eibofncr & Zimmerman , 1974; B m·bonc t
com. ver bal.
v) Can Déu de Corbera: Sennen, 1917, p. 58.
w) Pimorens, vessant W: Flous & Gaussen , l 939, p. 119.
x) Noedes: Lapeyro usc, 1813, p. 308.
Coll dc la Quillana : Lapcurou se, 1813, p. 308.
Serra de Madrcs: Gautier, 1898, p. 60.
La Llagona: Lapeyrouse, 1813, p . 308; Buban i, 1901, p. 41 9.
Mont-Lluís: Grenier et Godron, 1848, p. 11; Rouy in R ouy et Faucaud, 1893,
p. 40; Mcbold in Aichclc & Schweglcr, 1957, p. 159 (holotipus de la var. nana).
y) Llo, Dorres : Ol i ver in Gauticr, 1898, p. 60.
Entre Eina i Sallagosa: Gauticr, 1898, p. 60.
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Sallagosa: Garriga in BC, in Font Quer, 1962, p. 223; Eibofner & Zimmerman, 1974.
Entre Odelló 1 Font R omeu: A. Ferrer in BC, jn Font Quer , 1962, p. 223.
Vora Coll Rigat: Velasco i Vigo in BC.
z) Vilafranca de Conflent: Lapl!y rouse, 1813, p. 308; Grcnicr & Godron,
1848, p. 11 .
Canigó: Gautier, 1898, p. 60.
El punt del mapa que porta interrogant correspon a la localitat d'Encini llas
indicada per Lange in Willkomm el Lange, 1880, p. 951. Sospitem que es tracta
d'una confu ió amb la localita t cl'lncinillas (g).
Ultra les local itats aq uí anotades, n'h em trobat algunes altres que no hem
pogut determinar an1b exactitud:
Monte Herrcra (Burgos): T. M. Losa in BCF.
Cerro dc San Cristóbal i Casa dc Villalba (Navarra): Née in Co lmeiro, 1885,
p. 15 (?).
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R ESUM

E ls autors trac ten del comportament fitocenològ ic d c Pulsatilla rubra s ubsp.
his panica e n una localitat dc la Cerdanya (prop dc Coll R.ig at). Aqu es ta consideració e ls m e na a descriure la nova subas sociació pulsatille tosum llispanicae de l Genistello-Ag rostidelum femtis Vigo 1978. Les d ades ob tin g udes amb relació a aquesta
ranuncu lacca a la Península I bérica queden ressen yad es e n u n lli sta i també fi gure n
en un mapa annex.
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RESUM EN

Los autores lratan del comportamiento f i tocenológico del Pulsalilla rubra
subesp. hispanica en una localidad de la Cerdanya (cerca de CoH Rigat), lo cual les
lleva a dcscribir la nueva subasociación pulsatilletosum hispanicae del GenistelloAgrostidetwn tenuis Vigo 1978. Los datos obtenidos respec to a la distribución dc
esta ranunculacea e n la Península lbérica quedan manifiestos en un a lista y figuran
también en un mapa anejo.

RtSUMÉ

Les auteurs signaJent le comportement phytocénologiquc de Pulsatilla rubra
subsp. hispanica clans une localité de la Cerdagne (près dc Coll Rigat), ce qui les
conduit à décrire la nouvellc sous-association pulsalilletosum hispanicae d u GenisLello-Agrostidetum Lenuis Vigo 1978. Les données r ecue illies concernant Ja distribution de cettc renonculacée dans la Peninsule Ibériquc sont consignées dans une
liste et portées s ur une carte.
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El fogatge del 1553 i la població
de L'Hospitalet, Sant Boi i El Prat
per Jaume COD INA

Al seu darrer llibre publicat, El fogatge de 1553, vol. 1,1 l'infatigable Incstre Josep I glésies dedica un capítol a Ja vella qü.estió de la fiabilitat dels registres oficials antics i nòmines de població, sempre de prop o de lluny tenyits
de car àcter fiscal i propicis, per tant, a l'ocultació. Despr és d'expressar les
pròpies reserves, l'autor conclou acceptant els fogatges generals com «un
atansament a la veritat», en la impossibilitat d'atènyer la veritat ab soluta. 2
Unes planes abans 3 h avia fet notar la utilitat de la publicació de les llistes
nominatives com a elem ent de contrast i cmnparació entre els diversos fogatges, contribuint així a entreveure n1oviments migratoris, desfer errors, completar omissions, descobrir fraus d'imposició; en una paraula -acaba I glésies-, impulsar les recerques.
L'article present és una aportació a la crida del nostre gran estudiós i un
homenatge cordial al seu mestratge a través dc les planes d'aquesta benemèrit a R EVI STA CATALANA DE G EOGRAFIA.
ELS FOGATJATS

El fogatjmnent pròpiament dit con1ença a l'es tiu del 1553 a l'anomenada
coHecta de Barcelona. Entre d'altres poblacions, al 28 de juliol és fogatjada
la vila de Sant Boi del Llobregat i el seu terme, i l'endemà la pan-òquia de
L'Hospitalet. L'examen d'aquestes localitats, c01nprensives tan1bé del territori d'El Prat, aleshores pugnant per néixer a la independència p arroquial,
constitueix l'àmbi t d'estudi del n ostre article.

El r esultat del fogatjament va ser aquest:
«Parròquia de St. Baldiri de St. Boy y de la banda del Prat, fogatjat a
28 de Juliol 1553 per Bertomeu Squerr er, Frand Torres y Jaume Puig, jurats,
com apar en cartes 125.

St. Baldiri de Sanet Boy de la barrda del Prat
Antoni Colom
La viuda Terrnens
Jaume Sunyol
Antoni Gonsalbo

Antich Roure
Bertorneu Sallés
Perot Morera
Pere Castel

Jaume Codina
Pere Torres
Pe re Jordà
Pere Rufat

1. Fundació Salvador Vives Casajuana, edit. Rafael Dalmau, Barcelona, 1979.
2. Capítol «Sobre la veracitat d e les xifres encamarades», pàgs. 149-151.
3. Capítol «Les lli stes onomàstiques», pàgs. 145-147.
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J au me Magraner
En ... Navés
Antich Oli va
La viuda Vel1 esa
Salvador Penella
Jau me Goday

Pere Puig
Sebas tià Basquo
En Caravall
Joan Busera
Bertomcu Squerrer
.Joan Fe rrer "

Gabriel Martí en la torre
dc Mn. Am e li
Jaume Bosc h
J aume Jover
Bcrtomeu Cu ta

La banda del Pon l
Jonot Pi neda
Francí Pjnecla
Franccsch Borràs
Bertomeu Gras
Jaume Bosch, tcxidor
Joan Tites
.J ono t Pui g
J aume B osc h
Jaume Colom
La viuda RafcHa I
Joan Torrt!lls
plegats

Francí Gilabcrt
La vi u da Cos pina
Antoni Arruffat
La viuda Sala
.Franccsc h Trias
Matheu Pla
J a ume Bonanat
Joan Urgell
Bc rtom eu Ve ndrell
La viuda Dominga
Joan Biarnès
Baldiri Nin
Mn. Mi guel Xivc ller, mi Utar La viuda Pineda , àlias MonEn Guillem, mestre de ca- lessa
ses en la torra de la viu- Gabriel P ique r
da Sort

De la banda de S t . Baldiri de Lobregat
Mn. Antoni Ferrer
M n. March Puig

I

v_icans

Antich Marlí
Bertomeu Ri carl
Be rtomcu Palau
Montserra t Borràs
Antoni Pi
La viuda Mas
Joan Fexas
La viuda Fm o la
Steve Fer re r, son gendre
Be rnat Ba laguer
Bcrlome u Planes

Salvador Company
Vicens Bonanat
La viuda Puig
March Biscarro
Pere Puig
Joan Ri bot
Baldiri Gener lo vel l
Francí Bi scm·ro
Francí Tries
Pera Gj bcrt
Antoni Ricart
Antic h Balasch
Pere Bu rgués
Andreu Fort, gendre dc na

Ripolla, e tà en la casa
d'En Pallarès
Joan Sorbes, rajoler
Bernat Fages, saba ter
Hierònim Llobe t
Francesch J ancr
Climent Puig
Bertom eu Parallada
Matheu Martí
Balcliri Pi
Joan Bonet
Baldiri Puig
Manaut Ju giar, qui es tà en
Ja casa de Mn. Ma llio

De la Pobla de Valldon ze l/a
La viuda Tcxidora
Francesch Soler
Joan Parall ada
La viuda BeuJovina
Pere Ferre r
Ja ume Serdanya
Berlomcu Oliveres
J aume Martí
Salvador Ricart
Antich Rourich
Gregori Avellaner
Pere Casauga
4.

Omès
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p~:r

Pere Traballó
Steve Bosch
La viuda Bofilla
Mique l Ro urich
J oan Ba lle
March Pagès
J a um e Puig
Joan Vi ader
Joan Go rdo
Joan Capdeoliva
Joan Oli ver
Na Cortich

error n In publicació del fo gatge.

Baldiri Oliveres
Bertomeu Farrer
Salvador Olive res
Pere Bofill
Jaume Gill
Joa n O Li veres
Bcrtomeu Bosch
Bertomeu Pugès
Baldiri Bonfill.»
Total, 125 (ocs.

«Parròquia del Spitaz.let, fogatja t a 29 de Juliol 1553 per Jaume M artí, Pe r e
Squerrer, Bertomeu Perallada y Galceran Torrella, jurats del Spitale t y d e la
parr òquia de Sancta Eulàlia d e Proe n sa na, com apar en cartes 127.

Spitalet
La viuda Nadala
Pere Madolell
La viuda Vilara
Bernat Duran
Antoni Ortigues, fuster
Miquel Oliver
Jaume Martí
Montserrat Costa
Pere Duran
Lo farrer
En Peyró, lo texidor, qui
està prop mestre Glaudis
Mestre Glaudis, m es tre de
cases
Nicolau Te, qui està en casa na Verdaguera
Eulària Verdaguera
Joan Palaudàries
Antoni Bosch
Joan Gascó, al hostal de
Sans
Eulària Femades del Torrent Gornal
J oan Bruneta
Joana Pastor
Antoni Solanes
Pau Poy, qui està en la casa de madò Ponsa
Pere Mercer
Pere Gascó
Bernat Oliver
Galceran Torrella
Hierònim Mas
En Bernat Gascó
Joan Fillol

En Borrell, qui està en la
casa de na Portella
En Bertran, que està en la
casa d'en Miquel Oliver
Lo Pisto, està en la botiga
d'en Palaudàries
En J oan, qui està en l'altra
botiga de dit Pa laudàries
J oan, b oter, qui està en la
casa d'en Famades
Joan Besalú, qui es tà en la
casa de m iccr Carbonell
Jaume Senllorens, sastre
En Perris, qui està en casa
d'en Martí
Jaume Pi, bo ter
En Joan, m estre de cases
Hierònim Reventós, sas tre
Antoni Losta, fuster
Ponça, qui està en la casa
d'en Savall
En Francisco, qui està a
casa mestre Boquet
Lo texidor que està en la
casa d'en Martí
Joan Gros, pagès
Bertomeu Orpini
Bertomeu, qui es tà a casa
de na Ravella
J oan Fragató, està en casa
d'en Palaud ries
Lo texidor que es tà en casa
d'en Poy
En Dornenjó, qui es tà en

casa de dit Poy
Per e Saguí
Antich Gras
Bertomeu Per ellada
Pere Godall
En Guillamet, en casa d 'en
Magraner
J oan Pagès, qui està en
casa d'en Carbonell
En Vicens Ros
Ferrando Famades
Bertomeu Bernadí
Bertran Llopis
Bertomeu Cabassa
Miquel Navés ciutedans de
Mn. Salvà
Barcelona
En Guillemesta, en casa del
Gual Matheu
Joan Carbonell, pagès
Pere Scarrer
Benanada Portella, viuda
Guillem Nadal
Joan Cortadelles
Eulàlia Riera
Gabriel Vilar
Pere Colom
Franccsch Serra
En Sunyols, qui està en casa la señora Gil
En Bernat, qui està en casa
Mossèn Taraffa
Mn. Bene t, vicari
Climent Panyella.»
Total, 77 focs.

I

Es tracta, en primer lloc i p er damunt de tot , d e comprovar si ultra aqu es ts
125 + 77 = 202 caps de casa n'hi h agué d'altres al mateix any de 1553 que,
p er motius diversos i que d esprés examinarem , no r esultessin inclosos al fogatge. La coneixen ça i l 'estudi d e les poblacions respectives, S a nt Boi, L'Hospitale t i El Prat, llar per llar, família per família, en s aclarirà en mota part,
si no totalment, la qües tió.
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ELS NO FOGATJATS

Els caps de casa no fogatjats al 1553
esn1entad es van ser aquest s:

1

tanmate ix existents a les localitats

Parròquia de Sant Boi (am,b El Prat de Sant Boi)
Pere Aiguader
Domenjó dc l'Aran
Bernat Audia r
Joan Benet
Vidal de Bernj
Joan Bessons
Gabriel Biscarro
Ben et Bofill
Pere Bofill junior
Antic Bonet
Antoni Bonet
Baldi.ri Bosch
Jaume Calvet
Guerau Campamar
J aume Campamar
Bernat Campmany
Condo des Camps
J oan Cannep d'Oliva
Ramon de Capdevila
Joan de les Capes
Gabriel Casadeva1l
Arnau de Casahugues
Joan Casahugues senior
Joan Casahugues junior
Marçal Ca ta rch
Antoni J oan Ça vall
Baldiri Cerdà
Domènec Coll

Bartomeu Corbelló
Jaume Corones
Lluís Costa
Pe re Costa
Joan Defalç
Guillem dc Doat
J oan Domènech
Miquel de l'Escalera
J oan Esteve
Jaume Fiol
Jaume Fogó
Joan Franquelines
Joan dc Gasaupoy
Baldiri Gener junior
Jaume Gener
Pau Gener
Perot Gonçalbo
Peirot Joffre
Antoni Llupià
Esteve Maiol
Anti c Martí jwúor
Anton Morera
Antoni Olot (o Clot)
Antoni Palau
«Lo Pany»
J eron i Panyella
Miquel Parellada
Marc Parés

DomenjÓ' de P elafiga
J aume Pugès
Salvador Pugès
Antic Puig
Joan Roca
Joan Salvador
Gabriel Samset
Antoni Soler
Bartomeu Soler
Bertran de la Tor
Jaume Trobat
Antoni Vallès
Bernat Vares
Antoni Vendrell
Joan Vendrell
Bertran Verger
Anton X., espadador
Bernat X., espadador
Guillem X., mosso
Guillem X., sabater
Joan X., mosso
Joan X., sastre
Pere X., boter
X. X., pastor
X. X., pastor
X. X., vallejador
Total, 82.

Parròquia de L'Hospitalet (amb El Prat de Provençana)
Guillem Bèrnia
Jaume Bosch
Guerau Cabassa
Jaume Carbonell
Montserrat Cerdanya
Felip de Cervelló
Joan Duran
Mateu Duran
Francesc Esquerrer
Jaume Femades
Jaume Femades junior
Samsó de Freixera
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Joan Gener
Jaume Godai
Vicenç Gras
Joan de Llussana
Pere Marí
Jaume Martí jwúor
Antic Modolell
Pau Modolell
Bartomeu Motes
Joan Motes junior
Jaume Moy
Bernat Oliver junior

Pere Perull
Bernat Ros
Jaume Ros
Pere Ros
Jaume Seguí
Pere Serra
Jaume Solanes
Pere Villespinosa
Bartomeu Vilar
Jaume Vinyes
Total, 34.

A tenor d'questes xifres l'absentisn1e fóra molt accentuat a l fogatge:
Caps d e casa, 1553
Fogatjats

No
fogatjats

TOTAL

%

%

fogatjats

no fogatjats

---

Sant Boi
L'Hospitalet 2

125
77

82

207

34

111

TOTAL

202

116

318

1

60
68,5

40
31,5

Cal, p erò, matisar i analitzar cas per cas. El resultat final ens acostarà més
a la realitat . Per a una millor con1prensió dividirem la població respectiva en
categories econòmico-socials, tal corn a leshores era costum de fer en la societat estratificada.

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ

Sant Boi

Pagesos propietaris:
Antoni Arrufat
Pere Arrufat
Bernat Balaguer
Antic Balasch
La vídua Beuloví
Sebastià Blasco
Baldiri Bofill
Benet Bofill
Pere Bofill
Pere Bofill junior
La vídua Bofill
Antic Bonet
Antoni Bonet
Bartomeu Bosch
Jaume Bosch
Per e Burgués
Bartomeu Cellers
Jaume Cerdanya
Jaume Codina
Antoni Colom
Jaume Colom
Na Cortich
Bartomeu Esquerrer
Bartomeu Ferrer
Francesc GeJabert
Baldiri Gener

Baldiri Gener junior
Francesc Gen er
Jaume Gener
Pau Gener
Jaume Godai
Antoni Gonçalbo
Perot Gonçalbo
Bartomeu Gras
Pere Jordà
Jaume Magraner
Antic Martí
Antic Martí junior
Jaume Mar tí
Andreu Na vés
Baldiri Nin
Antic Oliva
Baldiri Oliveres
Bartomeu Oliveres
Salvador Oliveres
Bartomeu Palau
Bartomeu Parellada
Joan Parellada
Miquel Parellada
Francesc Pineda
Joan Pineda

La vídua Pineda
Gabriel Piquer
Bartomeu Planes
Bartomeu Pugès
Salvador Pugès
Antic Puig
Climent Puig
Pere Puig
Antic Raurich
Miquel Raurich
Antoni Ricard
Bartomeu Ricard
Salvador Ricard
Francesc Soler
Jaume Sunyol
La vídua Teixidor
La vídua Term es
Pere Torres
Francesc Tries
Francesc Tries jtüÚ01'
Antoni Vallès
La vídua Vallès
Antoni Vendrell
Joan Viader
Miquel Xive ller
Total, 76:

1. Amb El Prat dc Sant Boi.
2. Amb El Prat dc Provcnçana .
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Parcers:
Gregori Avellaner
Joan Bearnès
Joan Busera
En Caravall
Pere Cas tell
Antoni Joan Ça vall

Jaume Corones
Bartomeu Costa
Joan Ferrer
Andreu Fort
Jaume Jover
Gabriel Martí

An ton Morera
Pere Morera
Jeroni Panyella
Salvador Panyella
Antic Roure

La vídua Fillol
Jaume Fiol
Jeroni Llobet
Mateu Martí
La vídua Mas
Joan Oliver
Marc Pagès
Antoni Palau
Baldiri Pi
Jaume Pugès
Baldiri Puig

Jaume Puig
Joan Puig
La vídua Puig
Joan Ribot
Antoni Soler
Bartomeu Soler
Joan Torrella
Joan Urgell
Bartomeu Vendrell
Total, 31.

Joan Cannep d 'Oliva, mestre de cases (gern1à de
l'anterior)
Arnau de Casahugues,
ferrer
Domènec Coll, teixidor de
lli
Joan Domènec, boter
Bernat Fages (també Feixes), sabater
Joan Feixes, sabater
Antoni Ferrer, vicari parroquial
Pere Gibert, barber-cirurgià
Joan Gordo

Esteve Maiol
En Manaut, juglar
Antoni Pi, hostaler
Marc Puig, vicari parroquial
Joan Sorbes, rajoler
Anton X., espadador
Bernat X., espadador
Guillem X., mestre de cases
Guillem X., sabater
Joan X., sas tre
Pere X., boter
Pere X., ferrer
Total, 29.

Marçal Catarch
Baldiri Cerdà
Salvador Company
Joan Esteve
Jaum e Fogó
Joan Franquelines
Joan de Gasaupoy
Jaume Gil
Anton Llupià
Joan Oliveres

Mateu Pla
Pere del Puig
La vídua Sala
Joan Salvador
Gabriel Samset
Joan Tites
Bertran de la Tor
Pere Treballó
X. X., vallejador

Total, 17.

Comparets:
Joan Batlle
Joan Bessons
Jaume Bonanat
Vicenç Bonanat
Joan Bonet
Baldiri Bosch
Jaume Bosch
Bartomeu Corbelló
La vídua Cospí
La vídua Domingo
Esteve Ferrer
Menestrals:
Francesc Biscarro, teixidor
de lli
Gabriel Biscarro, teixidor
de Ui
Marc Biscarro, teixidor de
lli
Francesc Borràs, teixidor
de lli
Montserrat Borràs, teixidor
de lli
Jaume Bosch, teixidor de
lli

Jau me Calvet, teixidor de
lli
Joan Campdoliva, mestre
de cases

Jornalers:
Pere Aiguader
Esteve Bosch
Guerau Campamar
Jaume Campamar
Bema t Campmany
Joan de les Capes
Gabriel Casadevall
Joan Casahugues, senior
Joan Casahugues, junior
Pere Casahugues
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Total, 29

Mossos i pastors:
Dornenjó de l'Aran
Bernat Audiar
Joan Benet
Vidal de Berni
Condo des Camps
Ramón de Capdevila
Lluís Costa
Pere Costa
Joan Defalç

Guillem de Doat
Miquel de l'Escalera
Peirot Joffre
Antoni Olot (o Clot )
«Lo Pany»
Marc Parés
Dornenjó de PeJafiga
Joan Roca

Jaume Trobat
Bernat Vares
Bertran Verger
Guillem X., mosso
Joan X., mosso
X. X., pas tor
X. X., pastor
Total, 24.

Estructura de la població de Sant Boi del Llobregat, any 1553
%de
població
Pagesos t e rratinents .
Parcers
Compare ts
Menestrals
Jorna lers .
Mossos i pastors .

76

17
31
29
29

24

37
8
15
14
14
11 ,5
99,5

L'Ho spitalet
P agesos p ropietaris:
Antoni Bosch
Jaume Bosch
Joan Bruneta
Bartomeu Cabassa
Gue rau Cabassa
Jaume Carbonell
Joa n Carbonell
Mon tserrat Cerdanya
Pere Colom
Joa n Cortadelles
Montserrat Costa
Bernat Duran
Joan Duran
Ma teu Duran
Pere Duran
Francesc Esquerrer
Pere Esquerrer
Eulàl ia Femades
Ferran Femades

Jaume Femades
Jaume Femades junior
Joan Fillol
Jaume Godai
Pere Godai
Antic Gras
Jaume Martí
Jaume Martí junior
Jeroni Mas
Pere Mercer
Antic Modolell
Pere Modolell
Guillem Nadal
La vídua Nadal
Bernat Oliver
Bernat Oliver junior
Miquel Oliver
Joan Palaudà ries
Bartomeu Parellada

Bonanada Portell
Pau Poy
Eulàlia Riera
Bernat Ros
Jaume Ros
Pere Ros
Vicenç Ros
Jaume Seguí
Pere Seguí
Francesc Serra
Antoni Solan es
Jaume Solanes
Galceran Torrella
Eulàlia Verdaguer
Bartomeu ViJar
Gabrie l Vi lar
La vídua Vilar
Total, 55.

1. Hi manca la vídua R afela, foga tj ada, que no he sabut identificar.
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Parcers:
Joan Besalú
T. Borrell
Vicenç Gras
Bertran Laubct

Bertran Llopis
Bartomeu Llorenç
Climent Panyella
Pere Perull

Pere Serra
JaLm1e Sunyol

Bartomeu Motes
J aume Moy
Bartomeu Orpina
Joan Pastor

Joan de Portadia
Francesc Tabernina
Jaum e Vinyes
To tal, 11 .

Joan Gener, vicari parroquial
Perris Labòria, hos tal er
Anton Losca, fuster
Vicenç de Llunes, ferrer
Claudi Merla, mestre de
cases
Jaum e Pi, boter
Jeroni Ra ventós, sas tre

Jaume Santllorenç, sastre
Pere Vallespinosa, arrendador parroquial
Benet X., vicari parroquial
Joan X., mestre de cases
X. X., teixidor dc lli
Total, 19.

Joan N icolau o de Casals
J oan Pisto

Total, 4.

Total, 10.

Comparets :
Guillem Bèrnia
Bernat «Francès»
Pere Marí
Pau Modolcll

Menestrals:
Antoni Artigues, fuster
Arnau Casc , teixidor de lli
Pere Cases, teixidor de lli
Joan Castany, boter
Felip de Cervelló, rector
parroquial
Samsó de Freixcra, taverner
Joan «Gascó», hostaler

J ornalers:
Bartomeu Baró
Joan Gros

Mossos i pastors:
Joan Fragató
Bernat «Gascó»
Pere «Gascó»
Joan de Llussana

Joan Motes junior
Joan Pagès
Domenjó X.
Guillem X.

Guillem X.
Joan X.
Total, 10.

Estructura de la població cle L'Hos pitalet del Llobregat, any 1553
% de
població

Pagesos terratinents .
Parcer s
Comparets
Menestrals
Jornalers .
Mossos i pastors .

55
10

50

11

10
17

19

4

9

3,6

10

9

109 1

98,6

1. Hi manquen els ciutadans Miquel Navés i Galceran Salvà, fogatjats, que habitualment residien a Barcelona.
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LES ABSÈNCIES

Les llistes de caps de casa no fogatjats, que hen1 donat més amunt, comprenen solters, casats i vidus. No coneixem l 'estat civil dc tothom, i probablement els casats -caps dc casa p er exceHència- siguin m és dels que donem.
Els explícits són:

Casats no fogatjats al 1553
Sant Boi 1
L'Hospitale t

2

27
7

Intentarem esbrinar el per què del no fogatjament de tothom, solters i
ca ats, en nombre, com h em vist, superior al centenar entre Sant Boi, L'Hospitalet i El Prat. Però si camuflable és un solter, molt menys ho resulta un casat.
Per què, doncs, de cada tres adults masculins no fogatjats, un -almenysera casat?
Efectuarem l'anàli i dels absents per categories sociocconòmiques, començant per una dc pràcticament inexistent entre la població examinada, però
tanmat eix real a Barcelona: la dels terratinents ciutadans.

T erratinents ciutadans
Burgesos, nobles o militars, tots ciutadans de Barcelona, van apoderant-se
al llarg del segle XVI, de la propietat rural dels pobles de les comarques veïnes:
el Maresm e, el Vallès, el Baix Llobregat. 5 El fenomen és paraHcJ a la decadència de Barcelona, però el seu estudi cau fora de l'àmbit d'aquest article.
Tant el fogatge del 1515 com ~l del 1553 recullen la inc idència dels t erratinents ciutadans, p erò m olt irregularm ent. Concretant-nos a aquest darrer i
a les poblacions objecte del nostre examen , tenim que a Sa nt Boi, com h em
vist, només hi figura com a resident un militar, Miquel Xivcller, i són esmentades dues torres i dues cases de ciutadans (sense emprar aquest mot), habit ades per parcer s o llogaters. No cal di r que les propietats santboiancs d e
ciutadans barcelonins er en al 1553 moltes m és.
A L'Hospitalet són fogatjats al 1553 dos cituadans: Miquel Navés i Galceran Salvà (aquest, valedor decidit de la independència parroquial pratenca),
que viuen r egularment a Barcelona. UI tra aquests són esmentades les cases
de micer Carbonell, mestre Boquet, na Ravella, la senyora Gil i mossèn Tarafa, barcelonins, h abita des per llogaters . En canvi, el fogatge no inclou les
m asies-torres de Puigmarí, Antich, Amigu et i alguna altra, tots ells ciutadans
de Barcelona i terratinents a L'Hospitalet, el prin1er fent-hi residència sovintejada.
1. Amb EJ Prat dc Sant Boi.
2. Amb El Pra t de P rovençana.
S. Per l'extrem ~ud d'aquesta comarca, v. J aume Codina: E / delta d el Llobregat i Barcelona. Gèneres i form es de vida dels segles XVI al XX, ed. Ariel, Bat·celona, 1971.
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Pagesos propietaris
En tenim 15 de casats i no fogatjats:
De Sant Boi

Antic Bonet
Baldiri Bosch
Antoni Joan Çavall
Baldiri Gener junior
Jaume Gener

De L'Hospitalet

Pero t Gonçalbo
Antic Martí junior
Antic Puig
Antoni Vendrell

Jaume Bosch
Jaume Carbonell
Mateu Duran
Jaume Femades
Jaume Seguí
Bartomeu Vilar

L'anàlisi individual sen1bla atribuir llur exclusió del fogatge al simple fet
de ser encara joves i, si bé casats, vivint sota l'ombra paternal. Però aquesta
suposada explicació casa malament amb el propi fogatge, on veiem curosament diferenciats els rellogats. O els fills casats no eren tinguts en tal concepte, s inó com una prolongació del pater familias? A partir de cert moment
l'hereu s'hi converteix, per defunció o vellesa del pare. Altra cosa sembla esdevenir quan e l casat jove és el gendre. Aquest és el cas de Mateu Duran, dc
L'Hospitalet, casat amb un a pubilla del mateix cognom: a l 1553 té ja un fill
de 16 anys, però el fogatge és fet a nom del seu sogre Bernat Duran.
No tots els casats de les llistes d'absents són joves. Antoni Joan Çavall és
ja vell; Antic Puig, pare de dnc fills, "havia fet testament al 1551.
Un cas singular és el no fogatjament d'una de les famílies més benestants
de L'Hospitalet: els Cerdanya. Al 1553 acabava de morir el pare; però al
fogatge no hi figura ni la vídua ni l'hereu, un menor de 16 anys d'edat, però
emancipat pel seu pare als 14.

Parcers
Generalment fo rasters, la circumstància de la fi del contracte d'arrendament podria explicar llur no inclusió, en algun cas, al fogatge. En principi
hi són :

Parcers de Sant Boi, 1553
Fogatjats
No fogatja ts

13
4

Parcers d e L'Hospitalet , 1553
Fogatjats
No fogatjats
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7

3

Comparets
El fogatjament dels pagesos pobres ens dóna aquest resultat:

Comparets de Sant Boi, 1553
Fogatjats
No fogatjats

23
8

Comparets de L'Hospitalet, 1553
Fogatjats
No fogatjats

s
6

Malgrat la divergència entre les ducs localitats, el cas sant boià sen1bla t estimoniejar el fogatjame nt en principi dels comparets. Si bé alguns no eren
més que fi ll s adults solter s de pagesos propietaris, transitòriament inclosos
en aquesta categoria amb finalitats fiscals, el problema de les exclusions hi
resta p er explicar.

Menestrals
R esulta ts:

M enestrals de Sant Boi, 1553
Fogatjats
No fogatja ts

17

12

Menestrals de L'Hospitalet, 1553
Fogatjats
No fogatjats

15

4

El quadre menestral dc Sant Boi ha de ser incomplet: hi manca un fuster
i probablement un o més sastres i hostalers-taverners. Els exclosos de L'Hospitalet fan de més bon explicar: són tres eclesiàstics de quasi segura residència a Barcelona i un ermità-taverner de la capella de Bellvitge.

Jornalers
A L'Hospitalet nomé són 4, tots fogatjats. En canvi, dels 29 de Sant Boi,
la majoria ( 19 ) r esten fora del foga tge. El caràcter més o menys transitori
de l'estada dels jornalers, pràcticament foraster s tots, havia d'influir en llur
fogatjament o no.
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Mossos i pastors

J oves, solter s i forasters, passa olants sense gaireb é excep ció, sembla que
restaven exempts del fogatjament. A Sant Boi no n'hi figura cap. El cens de
L'Hospitalet, m és meticu lós, els consigna, si b é són pocs i pot haver-hi confusió en alguns casos amb jornalers.

L 'ORLGEN GEOGRÀ.FIC

El món assalada t, al delta del Llobregat, és foraster i prioritàriament francès durant tot el segle xvr i prim era m eitat del xvn. Josep Iglésies plantej a
la qüest ió immigra tòria a través del .fogatge del 1553 a escala nacional,G i en
conclou que «a jutjar pels padrons que hem pogut consultar, tot plega t, la
quantia deduïble dels immigrats no sembl a representar una xifra considerable,
davant dels 72.753 focs del total català».
No obstant, cal tenir ben preseo t que:
Els cognoms francesos eren ràp idament catalanitzats: Puy = Puig,
Poy = Poll, Defauce = Defalç, Laubet = Llobet , o simplem ent adaptats a la
fo nètica catalana: Bèrnia, Maiol, Verger, i assimilats a cognoms catalans corrents : Cases, Capdevila, Bosch , Costa, Llopis, Calvet. Tots aquests cognom s
els traiem de francesos de Sant Boi, L'Hospitalet i El Prat al 1553.
b) Salvant excepcions, els im1nigrants nodrien les classes a ssalariades. Si
eren casats i p er tant ocupaven casa, sembla que eren fogatjats. Però sL eren
solters i treballaven de mosso dc pagès, n o eren inclosos al fogatge.
a)

Tot plegat fa que la població real sigui -com venün comprovant- sen s.iblem ent més a lta que la fogatjada, i que els immigrats francesos consti tueixin un nombre també més a lt de] que el fogatge pugui fer semblar:
Caps de casa, 1553

Sant Boi 1
L'Hospital et 2

Naturals
de la
comarca

Forasters

11 1
49

96
62

E ntre els forasters cal distinguir una minoria catalana, situada a les capes
del m.ig - p arcers i comparets- i à dhuc a la dc dalt en alguns casos de gendres amb aixovar suficient: i una majoria :francesa, de gascons, b earnesos i
procedències iodetern1inades, que ocupava els estrats més baixos, de jornalers i sobr etot de mossos i pastor s.
1. Amb El Prat de Sant Boi.
2. Amb El Prat de Provençana.
6. Capítol «Les lliste onomàs tiques».
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Forasters,

Sa nt Boi 1
L'Hospitale t

1553

Ca ta lans

Francesos

Origen
indeterminat

28

43
32

25
12

18

2

LA MOBILITAT DELS II U!Vtl LS

íntimam ent r elacionat amb el foga tges, que són padrons dc caire fiscal,
h i ha, doncs, la ela s ificació sodoeconòmica dc la població. E.ls historiadors
hi h an de superar un factor ad vers : la idea que els fogatges són padrons demogràfics. A partir d'a quí, únicament el despullament sis temà tic dels r egis tres
parroquials -on s'hagin conservat- podrà iHumina r l'escenari demogràfic
a mb un mínim de garanties.
Els humils solen n1ancar als fogatges per to tes aques tes raons: p er solter s,
per pobres, per passavolants, p er no h abi tar casa sola. A mitjan segle xvr, època del fogatge objecte de la nostra atenció, la nwbilitat geogràfica d'aquesta
massa desarrelada és impressionant. L'arx.i u parroquial santboià ha conserva t
sor tosament les 11 istes de confessats de l 1552, 1553 i 1554, jus ta1nent l'any del
no tre fogatge, un an abans i un altre després. La comparació dels cognoms
que hi figuren dóna a quest resultat:

1552

1554

1553
Cognoms

Cognoms

Cognoms
anteriors

66

48

57

110us

Cognoms Cognoms
anteriors
nous

82

7

La lli s ta del 1553 espccif:lca noms i cognoms. En canvi, la de l 1552, consigna
m.ossos i pastors amb la fmnília dc l'am.o: «En Bosch , sa muller, lo pastor, lo
bover»; «Lo batlle, sa muller, la n1ajorclona, lo mosso, lo porquer»; e tc. Quant
a la del 1554, gair eb é no recull cap mosso ni pastor.
Les dades que ten im de L'Hospitalet també autori tzen a parlar d'un transvasament intens dc la població immigrada:

1553

1552

1554

Cog11oms

Cognoms
anteriors

Cognoms
nous

anteriors

nous

57

53

18

56

9

Cognoms Cognoms

1. Amb El Prat de Sant Boi.
2. Amb El Prat de Provençana.
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EL COEFICIENT PER CASA

No pretenem discutir l'enutjosa qüestió del coeficient que cal assignar a
cada foc, sinó tan sols exposar el que en sab em d e Sant Boi i L'Hospitalet en
aquests anys centrals del segle xvi.
L'arxiu parroquial santboià, força ben conservat, no té, p erò, els registres
d'aquesta è poca. La llista de confessats del 1552 és parcial.ment construïda
pe r cases en nombre de 48. La composició d'aquestes per adults és com
segue.ix:

Cases de Sant Boi, any 1552
Cases
Cases
Cases
Cases

de
de
de
de

2 adults
3 adults
4 adults
5 adults

24
13
8
3
48

Cal considerar que 7 de les 11 cases de més de tres adults augmenten el
nombre perquè enclouen els servidors : m.ossos, pastors, etc. En un sentit estrictament familiar només hi ha 3 cases aJnb qua tre ad ults a cada una, i una
sola llar amb cin c adults familiars.
De tota manera, com que el que val i compta és la realitat dem.ogràfica,
no la familiar, els 134 habitants que resulten de les 48 llars donen un coeficient de 2,8 adults per casa. Manca afegir-hi la població infantil, que d escon eixem. En termes d e d emografia antiga les taxes d e natalitat són n1olt altes,
p erò les de mortalitat infantil també. Un d etall eloqüent - i escruixidor- d e
la llista del 1552 a Sant Boi és que les 48 famílies esmentades només compten
an1b 15 fills adults o que arriben a edat de combregar (aleshores, com és sabut,
en entrar a la pubertat). Els escassos testaments santboian s d'aquests anys
que ens enun1eren l'edat dels fills dels testadors en s hi mostren dos i tres infants a cada casa, és cert; però això poca cosa vol dir - d emog ràficament
larlant- si aques ts infants no havien d'arribar a adults o, a tot estirar, nmnés
en sobreviuria un de cada tres. En tals condicions se1nbla que el coeficient més
ajustat i veri table és el d 'un infant per llar i, per tant, 3,8 el general.
RESUM
De l'examen de la documentació pervinguda a nosaltres de Sant Boi, L'Hospitalet i El Prat, al capdavall del riu Llobregat, al mateix any de 1553 -encara que
no exactament als mateixos dies- en què els jurats respectius enumeraven la població amb finalitats fi scals i no demogràfi.ques, en podem concloure amb caire de
certa segureta t:
a) els caps de casa fogatjats no van ser la totalitat dels existents, sinó un
65 o/o aproximat;
b) les causes de l'exclusió del 35 % restant obeeixen a la supervivència d 'un
cert sentit patriarcal en el cas dels fills casats a la pròpia casa pairal, i a la transitorietat de l'estada de les classes no propietàries, singularment les d'assalariats;
e) la immigració francesa resta amagada per la catalanització dels cognoms,
però hi és molt intensa, de l'ordre d 'un 30 % de la població total;
d) el coeficient per casa no sembla superar la xifra de 4.
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RESUMEN
El examen de la documcntación que ha llegado a nosotros de las poblaciones de
Sant Boi, L'Hospitalet y El Prat, situadas en el ú lt imo tramo del río Llobregat,
permite observar para todas elias que, en el mismo año 1553 aunque no en los
mismos días, la enumeración de los hab itantes por los Jurados respectivos, con
finalidades fLscales -no demognífieas-, conduce, con bastante seguridad, a las siguientes conclusiones:
a) Los cabezas de familia o de hogar incluidos en el «foga tge» no fueron la
totalidad de los existen tes, sino un 65 %, aproximadamente;
b) Las causas de la excl usión del 35 % restante radican en la s upcrvivencia de
cierto sen tido patriarcal e n el caso de los hijos casados en la propia casa solariega, y en la transitoriedad de la residenc ia de las clases no propietarias, en particular las de los asalariados;
e) La inmigración francesa queda oculta en los datos por la catalanización de
los apellidos, a pesar de resultar en esta ocasión muy intensa (del orden de un
30 % de la población total);
d) El coeficiente por casa no parece superar la cifra de 4.
ABSTRACT
The examination of the clocumentation which is availab]e to us on the towns
of Sant Boi, L'Hospitalet and El Prat, a ll situated o n the )ast stretch of the River
Llobregat before it enters the sea, permit the observa tion that thc census of inhabitants carried out in 1553 (though not on the same date in a ll three towns), for
tax purposes -not demographic purposcs- leads fairly certainl y to the following
conclusions:
a) Thc heads o f fami ly or of household included in the «fogatge» were not the
total of those then existing, rather on ly about 65 %;
b) Thc causes o:f t he exclusion o f the remaining 35 % were rooted in the s urviva! of a ccrtain patriarchal spirit in the case of married sons residing in the
parenta! household, and in the trans itory naturc of the residenccs of the nonlandowning classes, specially the wagc-carners;
e) The immigration of the Frcnch was hidden by t he catalanization of thc ir
surnames, even though at this time it was particularly intense ( in the order of
som e 30 % of the total population);
d) Tbc coefficient pe r house would no t appear to be greather than 4.
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Masia de La Ribera, al nord d'El Pral, amb un nom miHenari al Della del Llobregat:
Can Parellada. Aquest cognom figura al fogatge del 1553 a Sant Boi, a l a Pob la dc
Va11donze1la i a L'Hospitalet, i encara, també a Sant Boi , hi trobem un allre cap
de casa no fogatjat, Miquel Parell ada.
Fotog. Josep Bel
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Toponímia del terme i del poble d'Arbolí
per Joa n PRATS SOBREPERE

INTRODUCCiú
1.

Fonts d'informació

La principal informació oral i fonètica me l'han proporcionada el senyor Josep
Maria Pàmies Bigorra (nat el 1911), batlle del poble i conegut pel Querido
Petit, i el senyor Josep Salvadó Martorell, nat el 1918 al mas de l'Escolà i conegut pel dit renom; mnbdós, pagesos de la vila. El senyor Jordi Pàmies
Martorell (nat el 1941), també fill del poble, va compartir les passejades pel
tenne, tan ben conegut per ell degut a la seva afició a la cacera. Uns quants
topònims més són deguts al senyor Josep Maria Martorell, de Ca l'Arreló.
La poquíssima infonnació escrita trobada, ho va ser a l'arxiu parroquial, regirat gràcies a les facilitats donades per mossèn Sordé, rector d'Alforja i encarregat de la parròquia d'Arbolí.
També el secretari senyor Antoni Pàmies Juncosa ens va donar pennís per a
remenar a l'arxiu de la Casa de la Vila.
El senyor Albert Manent m'ha donat precises orientacions sobre la Inetodologia. La meva germana Antonieta ha volgut trepitjar també algunes partides
de terra del lloc estudiat.
A tots e lls, el meu manifest agraúnent.

Addenda
Quan el treball era n1ecanografiat, i m.e'J reclamaven de l'editorial per a la
seva in1pressió, han arribat a les meves n1ans una llista de topònims, que el
Sr. Jordi Pànues havia confeccionat feia 1.ms anys, i tenia extraviada. Davant
la in1possibilitat de ten1ps d'intercalar-los a la numeració correlativa, i creient
que amb llur inclusió aconseguiríem un tr eball quasi exhaustiu, he optat
per afegir-hi una Addenda, que he situat immediatament després de la Uis ta
de topònims i abans dels antropònim.s. Hi segueixo el mateix ordre en la
classificació i continuo sen se interrupció la numeració de les notes. Els noms
de topònims han estat incorporats a l'índex alfabètic.
2.

Remarques fonètiques
Per a la transcripció fonètica he tingut en compte les normes de Joan Coromines i Enric Ribas, així com altres publicacions toponímiques aparegudes,
de pobles situats a les n1untanyes de Prades i al Can1p.
Com que les citades norn1es no intenten aplicar un sistema científic rigorós,
sinó orientatiu, suficient per a l'ús que se'n pretén, és obvi que, des de la
perspectiva actual de la ciència fonològica - tan evolucionada darrerament- ,
3.
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se li podrien trobar imprecisions i incoherències. Tanmateix, he cregut convenient segu ir e] camí traçat pe ls mestres i petjat per tants toponimistes abans
que llançar-me per incògnits v iaranys de franc t irador.
Algunes precisions, però, sí que voldria fer-les.
a) E l dígraf [ng], en mots com barranc, representa la nasal velar ["CC] de la
« International Phonetic Association».
b) Quan escrivim la pronunciació del dígraf ny per [ny·ny] , no volem dir que
es pronunciï estrictament doble, sinó amb una certa reduplicació quasi sempre perceptible. La mateixa cosa diem a propòsit dc la transcripció [Il·ll).
e) Semblantment, quan transcrivim la lletra j o g per [dj], volem dir només
que aquest so és més africat que fricatiu.
d) L'assim ilació que converteix la contracció dels en [das] (ex.: [Iu cullèt
das pràts ] e n comptes de [dals pràts]) - excepte quan segueix vocal, puix
llavors l'assimilació no hi és- , no sempre la fan els parlants; dependrà de
diversos factors externs. La posem en tots els casos p er unitat metodològica
i per la tendència a fer-ho així. La subsconsciència dels parlants, tanmateix,
coneix que es tracta de la forma [dals], i que la relaxació és deguda a factors
de dificultat a rticulatòria.

4. Remarca lèxica
Hem usat d'una gran llibertat en l'ús de m.ots o expressions explicatius dels
topònims. Hem preferit fer servir girs sentits de viva veu més que no pas
traduir-los tots sistemàticament a la vigent normativa estàndard. Creiem que
això escau en un treball de lingüística descriptiva com el present.

R emarca metodològica
L'ordenació dels topònims dintre de cada apartat la fen1 per l'ordre alfabètic de la prim.e ra lletra, encara que aquesta correspongui a l'article, seguint
la norma tretze abans esmentada: «No oblidar dc consignar l'article». Només
quan hi ha un nom genèric repetit bastantes vegades, l'ometem.
S.

6. Jndex d'abreviatures
CAD = Cadastre (que per la lletra sembla de la segona part del segle XIX),
trobat solt dins el Llibre de com.tes de regidors de Arbolí de 1760, conservat a l'Ajuntament de la vila. El número que segueix indica la pàgina.
CAPBREUS = Ciurana. Llibre dels Capbreus de la Rectoria, conservat a l'Arxiu
Arxidiocesà de Tarragona, sense número, dins la caixa núm. 1 de Siurana.
CAPÍTOLS = Capafonts. Capítols matrimonials, conservat a l'Arxiu Arxidiocesà
de Tarragona amb el número 33.
CENSAL = Censos de la Parròquia d'Arbolí, aplegats en un lligall, junt amb
unes quantes partides de matrimoni, i conservats al mateix lloc que els
tes tament s. El número que segueix indica l'any.
CIURANA 19 = Ciurana. Llibre notarial i parroquial (1555-1638), conservat a l'Arxiu Arxidiocesà de Tarragona amb el número 19, caixa 1.
CIURA.NA 21 = Ciurana. Capitals, Testaments y Actes (1515-1638), conservat a
l'Arxiu Arxidiocesà de Tarragona amb el número 21, caixa 2.
GUIA = lGLÉSIES, J.; SANTASUSAGNA, J.; AMIGó, R.: Les muntanyes de Prades,
el Montsant i Serra la Llena (Barcelona, 1960). Segueix el número de pàgina.
TEST. = Testaments autoritzats pel vicari o r ector d'Arbolí, aplegats en un
lligall i conservats a l'arxiu parroquial de dita vila. El número que segueix és l'any.
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PRIMERA PART: EL TERME MUNICIPAL
Els nuclis de població
1.

Arbolí

arbulí

El terme d 'Arbo lí és a l'ex trem sud-oest de les muntanyes de Prades. Una bona
part pertany al Ba ix Camp i l'altra al Priora t. La seva pertinença a aq uesta
darrera comarca és discutible, tot i que es troba en un límit fronterer: el Coll
d'Alforja, que divideix les dues comarques, cau dins el terme d'Arbolí. El
dialecte no té cap de les característiques del català occidental, s inó que cau
de ple en l'oriental. La diferenciació entre la bi labial i la labiodental és b en
marcada.
En els darrer · cinquanta anys, el conreu ha sofert una gran transformació.
La sembradura, que el segle passat ocupava segurament més del setanta per
cent de la terra cultivada, pràcticam.ent h a desaparegut. En canvi l'avellaner,
tot i q ue el trobe1n ja al segle XVIII (« Partida dita las planas y avellanés plantada», CENSAL, 1777), ha tingut un avanç esp ectacular : segon s Josep I glésics,
Les minves dels cultius i de la població a la comarca del Priorat (Fundació Vives Casajuana, Barcelona 1975), pàg. 48, l'au gm ent ha estat del 224,28 %, o
sigui cent cinquanta-set hectàrees m és dedicades a l'esmentat fr uit sec. La
vinya també r e trocedeix, igual que als costers de t ern1cs veïns, i els olive rs
sempre han estat insignifican ts. El regadiu ha tendit a pujar lleugerament.
En canvi el carbó vegetal, p etita indústria florent fins després de la gu erra ,
ha decaigut del tot. Més d'una vin tena de masos són avui - llevat de dos,
enca ra habitats- r ònecs. Els r ama ts, que ta nt havie n abundat, han quedat
moll red uïts, però s'h an posat algunes granges de gallines i de porcs, de rendiment desigual. També s 'explotava el guix i ara s'hi apr ofita l'argila. Al r iu
d 'Arbolí, i a la gran p artida anon1cnada dc La Solana hi havia cinc molins,
tres dc paperers i dos de fariners. Els prin1ers van deixar de funcionar quaranta o cinquanta anys enrera , però un dels fariners en cara brandava a la
prin1era pos tguerra, a l'època de la man ca dc pa i dc ]'«estraperlo». Antigament aquest s molins havie n dona t vida al p oble, que t é un t erme molt accidentat, ple de boscos, brolla, barrancs i cingles. També li'n donà la inauguració
del campam ent militar de «Los CastHlejos», el 1950, a la partid a de les Pinedes,
per bé que després h a q uedat reduït non1és a un centenar de solda ts de guarnició, quan durant anys aplegà tres o quatre mil aspirants de Milícies Universitàr ies i forces auxiliars.
«La vile ta és situada en una llenca de terreny pla entre el serret dels Colls
i el riuet d'Arbolí o de les Moreres. La seva fundació h a estat a tr ibuïda als
sarraïns, els quals es diu q ue edificaren un a masia o un lloc de vigilància en
l'indret on s'alcen les seves cases», escriuen I glésies, Santasusagna i Amigó a
la GUIA, 94. Pertangué al comte de Prades ( «Lugar de Arbolí, Condado de
Prades», CENSAL, 1806) i fou una tinença o vicaria dc Siurana («Ramon Forast é, Rector dc Ciurana y sa sufraganca Arbolí», TEST, 1837), p erò ara depèn
de la parròquia d'Alforja. El nucli de població és un indret enclotat i arrecerat: «El campanar q ue gallej a altura no arriba ni a u llar el Camp », escriu
J osep I glésies a Les ciutats del món (Barcelona , 1948), pàg. 62. La població
des del 1900 ha davallat en un 70 %. H eu s ací a lguns cen sos, espigolats a
l'obra de Pierre Vilar i a les d'I glésies : 1497 (16 focs) ; 1553 (23 focs); 1716
(130 habitants); 1787 (292 hab .); 1860 (504 ); l 960 (290); Avui rond a el centenar
d'habitants.
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La bibliografia i Ja documentació sobre la vila són escasses: «Herbulino» (any 1263, Arx.
Cor. Ar.; reg. 12, fol. 16 v.) «E cclcsia de Erbuli o>> (any 1280, «Rationes Dccimarum Hispaniae». Barcelona 1946); «Arbolí » (any 1600, Pere Gil: Libre primer de la r1istoria cat11alana, etc. Barcelona, 1949); «Lloch dc Arboli, Comptat de Prades» (CENSAL, 1765); «En lo
term e de dit Lloch de Arbolí» (CENSAL, 1771). «Arbolí» o «Hcrholí a R uiz-Crivill cr, Nueva
descripción [!,eogrci{ica de la Provincia Tarraco11ense (Barcelona, 1846), pag. 184. Al poble
tothom pronuncia Arboli, sense article.

2.

Gallicant

càlli càn o gàlli càn

En un lloc alterós, sota el Puig del mateix nom, s'arrengleren nou cases, que
són , d'esquerra a dreta: Ca] Sargantana, Cal Matillo, Ca l'Anyep, Cal Bodro,
Cal Casat («Codicil de Joan Martorell, (a) Casat dc Gallicant», 1847), Cal Man uel (té una porta de dovelles b en conservades i duu data de 1884 ), Ca l'Estudiantó, Cal Joanet i Ca l'Estudiant. Despoblat després de la guerra, encara
s'hi quedaven alguns propietaris a l'època de la colli ta. La m ajoria dels habitants anaren a viure a Arbolí. Les terres, llevat d'una p etita vall que arriba
al Gorg, on h i ha les partides del Solà i dels Prats, amb algun antic avellanar,
són pobres: cin gles, pedruscall , costers amb n1atoll. La b ellesa p anoràmica
del lloc h a estat evocada per Josep I glésies: Gallicant, clins Les c iutats del
món (Barcelona, 1948).
«Gallicant», CIURANA 19, any 1567, p. 210; «Ga llicant», CIURANA 21, any 1583, p. 31 bis v.;
«Gallicant», CIURANA 19, any 1625, p. 223 v.; «Casas de Gallicant, terme y parroquia del
Lloch (!e Arbolí, Comptat de Prades», CENSAL, 1774; «De Gallicant parroquia de Arboli»,
TEST. 1824; «A cada una dc mas nevodas dc Galliean y Masnou», TEST. 1830; «Gallican ».
CAD, 23.

3.

Les muntanyes

3.

El Coll

H e1n trobat diverses cites que anomen en simplen1ent «el Coll ». Preguntats
el nostres interlocutors creuen que deu referir-se al coll d'Alforja . Vegeu
n°255.
«Candia Vinyes donsclla del coll», CIURA A 19, any 1625, p. 223 v.; «del Coll», id., any 1633,
p. 232.

4.

El Callet dels Colls

lu collèt das còlls

Confluència de camins. A J'esquerra n'hi ha un que puja al Puig per antonomàsia, o sigui Gallicant, i va a La Mussara i , a la dreta, un que davalla al
barranc del Grau i un altre que porta a l'ermita de Sant Pau. Té 870 m. d 'alçària.
GUIA, 93.

S. EI Molló

]u n1ulló

Hi conflueixen quatre termes: Alforja, Arbolí, Cornudella i Porrera. A Alforja
en diuen Mirador.
GUIA, 97, 92. «Mullo», CAD, 15. «Mirada», CAPBREUS, aprox. 1588.

6.

El Puig d'En Roig

«Puig den Roig», CAD, 6. A les Guixeres.

~s

<< LO Puig den Ro·ig», Ciurana 19, any 1654, p. 192.
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de terra vern1ella.

Arbolí vist des dc l'est, a l'entrada de la carretera. El poble, a r edossa del RecinglaU de Sant Pau, queda ben p rotegit dels embats del vent serè. L'aspecte urbà és
aS?:ençat; hi. ha algunes cases de nova edificació i s'han arreglat les façanes de les
altres, moltes de les quals són del segle XVIII.

7.

El Puig de Gallicant

]u pútx da càllicàn o gàllicàn

Anomenat moltes vegades simplement el Puig, té una vista superba vers els
quatre punts cardinals. Cap al Nord veiem la serra de la Gritella i dels Plans
de la Guàrdia. Al Nord-Est, la serra del Bosc de Poblet. A l'Es t, el Mot1lat
i els plans de La Mussara amb el seu poble. Al Sud-Est, el pla de les Pinedes.
Al Sud, un bocí de la plana del Camp, amb el mar al capdavall i, escalonant-se,
les serres del Molló i de L'Argentera, el turó d'Escornalbou, la Mola, la serra
de Llaveria i els Dedalts de Vandellòs. Al Sud-Oest hi ha les pròxin1es Deveses
i enllà, l'una darrera l'altra, les serres de Tivissa i de Cardó i els Ports de
Beseit, amb el Caro dominant aquesta llunyania. A l'Oest, la vall del riu Siurana, mnb el poble de Poboleda, la serra de la Garrantxa i, enllà, la de Cantacorbs i la de La Figuera, amb l'ermita de Sant Pau al cün i, darrera de tot,
les muntanyes de vora l'Ebre. Al Nord-Oest, el Montsant, veient-s'hi les cases
de La Morera i de Scala Dei, la cinglera de Siurana, suportant les cases del
llogarret del mateix non1 i tenint les de Cornudella al peu, i el coll d'Albarca,
amb aquest llogarret i amb la serra la Llena per fons. Té 1.008 m. alt.
GUIA, 9.1-93 . «Puig» . CAD, 2.

8.

El Puig del J aio H er mano

lu pútx dal djàit.1m1ànu

Als Colls.
9.

El Puig del Mas d'En Vinyes

lu pútx dal màs dan víny·nyas

Turó argilós al damunt del n1as, més cap al poble.

1O.

El S erret ele Montjoliu

]u sarrèt da mutxulíu

A les Obagues.
11.

La Cresta del Gana

la crésta dal gànu

S'enfila per la part obaga dc la Vall.
l 2.

La Punta del Perdiu

la púnta dal pardíu

A les Planes.
13.

La Serra del Cutit

la sèrra da! cutít

A la Solana.
14.

La Serra de l'Hermano

la sèrra da larmànu

A la Solana.
15.

La Xelmada

la txalmàda

Als boscos del MoJló.

16.

Les roques i els cingles

A la banda de llevant, des del coll d'Alforja fins a l terme de La Mussara,
aproxin1adament, es dreça un espadat de cingle, la part baixa del qual fa de
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partió amb Alforja. La cinglera és dividida en dues franges, anon1enades el
Cingle Roig i el Cingle Blanc, segons el color dc la seva pedra.
17.

El Barret del Panotxo

lu barrèt dal panótxu

Roca desapareguda, que era situada als terrenys ocupats avui per «Can Castillejos», segons expressió popular.
18.

El Cingle del Gallarí

lu cíng·gla dal garallí o gallarí

Sota el mas del mateix nom.
19.

El Cingle dels Racons

lu cíng·gla das racóns

A la partida del Morral. Dc color grogós.
GUIA, 146.

20.

El N assot

lu nassòt

Cap sortint del cingle roig. Al mas de l'Escolà.
21.

El R ecinglall de Sant Pau

lu rassinglàll da sàmpàu

Coster acinglellat que hi ha darrera l'ermita del mateix nom.
22.

L'Embut

lambút

És una pedra situada al camí vell d'Alforja.
GUIA, 293.

23.

La Cingla del M enut

la sfng·gla dal manút

Sota el mas de l'Escolà.
24.

La Mitja Lluna

la mídja llúna

Pedra situada als Planiols.
25.

La Mola de l'Escolà

la n1ola da lasculà

Al mas del mateix nom.
GUIA, 291.

26.

La Pastera

Ja pastéra

Roca d'aquesta forma, al mas de l'Escolà.
27.

La Punta del Perdiu

la púnta el al pard íu

Dc roca. A les Planes.
28.

La Roca de la Salve

]a ròca da la sàlva

Situada a la drecera de Gallicant, partida dels Colls, prop de l'ermita de Sant
Pau i propietat d'aquesta. Hi ha e l pietós costum de resar una salve a la Mare
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de Déu de Puigcerver en passar-hi pel davant, ja que des d'aquest lloc s'albira
el seu crm i tatge.
«Roca dc la Salva>> . CAD, 4. GUIA, 93 .

29.

La R oca clel Que Cau.

l a ròca dal cacàu

Als Penals. A la b ifurcació dels cam ins de l'Obaga (o de la font Voltada) i dc
la Solana (o Vell de Cornudella) .
30.

La Roca Plana

la ròca p làna

Fa unes «lluanques» (llenques) a l costat del camí de la Vall; gu a ita a l riu
d'Arbolí. Partida Costa.
GUI A, 146.

31.

Les Tronetes

las tr unètas

A la partida del n1as d'En Vinyes. Pedres cali sc , erosionades, que tenen forn1a
de trona.
32.

Pedra de la Bruixa

]a

pédra da Ja brúixa

Partida Planiols, damunt de l'era del Xiquet.
33.

Pedra de Sant Pau

la péd ra da sàmpàu

Prop de l'ern1ita. Té uns 5 ó 6 m . d'a lçada. Està mig despresa del cingle. Té
una esquerda d'w1 n1etre, amb vegetació dins, que durant els últims 30 anys
s'h a obert uns 2 metres. Ara es parl a dc destruir-la, ja q ue amenaça de caure
sobre el poble.
34.

Pedra del Jull

la. péclra dal dj úll

Siluada a la plaça del poble, davant dc l'Ajunta1nent. Era de forma rectangular, d'un pes aproximat de 250 kg., que h avia sobrat de quan es va [er
l'església. Fa uns 50 anys que va ser destruïda per un tal Quim Esquele t,
q uan van fer el pont sobre el riu. Té molta història. Si trobaven a lgun lladre,
l'encarregat de fer justícia el feia e ta r un dia vora la pedra a1nb Ja cosa
robada. D'aquí ve el ditxam que diu: «L'ban posat a la pedra del jull», per
significar que li han fet gruar les seves malifetes. Era també el lloc destinat
per a pagar els delmes als fra r es de la cartoixa de Scala Dei . Al damunt de la
pedra hi h avia clavat un gros clau en el qual penjaven la romana de la vila
en els temps de la verema [vènna].
Conta la tradició que en certa ocasió hi havia al poble un home, anomenat
Joan Sanvanà de cal Pavet, q ue, a la vegada que es destacava p er les seves
traïdories i n1aHfetes, tenia gran força. Un dia , el paleta li den1anà q ue li portés
una pedreta que li faltava per a tapar un peti t forat j ell es carregà Ja p edra
del j ull i la hi va portar.
35.

Pedra clel Migdia

la pédra dal mítxdía

Al Morral. En aquesta pedra h i h a una escletxa. Els raigs de sol hi entren
per dalt i a baix a la cova formen una espècie de triangle. Quan agafa la
forma d'un embut, són les dotze de sol.
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36.

Pedra del Rovelló

la pédra dal ruvalló

Semblava un rovelló. Tocava a la carretera de Castillejos . La van fer desaparèixer en obrir una pedrera.
37.

Pedra del Salín

la pédra dal salín

A la vall. Ha caigut i és al nüg del r iu d'Arbolí.
Ha quedat situada de n1anera molt inclinada. Hi ha qui fa juguesques per
veure qui la puja i la baixa més de pressa. L'aigua que en brolla de sota és
la que va a les cases i fonts del poble.

Les coves
38.

Cova de l'Aleu

la còva d a lalèu

A les Cingles, entre la blanca i la roja, mirant a Alforja. Hi feien n1oneda.
39.

Cova de la Fantasma

la còva da la fantàsma

A la partida dels Clots.
40.

Cova de la. Gralla

la còva da la gràlla

A la partida de l'Obaga.
41.

Cova del Dimoni

la còva dal dimòni

Al tros de terra dels Clots. Diuen que a un besavi de l'E ugeni (laukèniu) se
Ji hi va aparèixer el dimoni.
42.

Cova del I oan Es calet

la còva dal djuàn ascalèt

Als Poniols .
43.

Cova dels B escuits

la còva das b ascúits

GUIA, 103: «les coves dc Bescuit».

Al Solà.
44 . Cova Llarga

la còva llàrga

Al davant del mas de l'Escolà.
45.

Cova Negra

la còva nègra

Sota el cingle del Menut.
46.

El Forat del Sarantill

)u furàt dal sarantíll

Cova al cingle que mira vers Al forja.
47.

El Forat del Serratell

lu furàt dal sarrat éfl
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LA DEVESA

Curs d'aigua
ConstrucciÓ
Puig
Partida de terra

És tma cova natural de forma quasi quadrada. S'assembla a una caseta feta
per l'home. A prop de Sant Pau.
48.

La Covassa

la cuvàssa

una p edra fo rça considerable que fa balma. Situada a Jcs Pinedes, tocant
al camí que va de Gallican t al mas dels Frares i a La Febró. A l'estiu els
raigs de sol que hi entren per «un esquetge» formen una figura blanca qu e,
en anar creixent, agafa la forma d'un colom. Els pagesos, per indicar que ja
és tard, d iuen: «Nois, que el colom ja és a la Covassa».

ÉS

GU I A, 103. «Cubasa». CAD, 24.

Els avencs
49.

Els Adous

luzadóus

Són uns avencs situats a les Cingles, de prou alçada perquè hi pugui passar
un home planta t. Ens diuen que «a la cova baixa hi ha uns esquetges bas tant
macos». S'hi ha trobat ceràmica an tiga. El prehistoriador Dr. Vilaseca havia
numerat els forats de la A a la H.
«La Dou», CAD, 7. «lo dou dc dal l», CAD, 13.

50.

E ls Avencs de l'E scolà

luzavèngs da lasculà

A Ja Vall, damunt de la font del Bres. També eren dipositàries de cer àmica
anti ga.
51.

Els Avencs del Joan et

.Iuza vèngs dal dj uanèt

A les Deveses.
52.

Els Avenquets

luzavangquèts

A les Deveses, sobre la car retera.
53.

La Coveta del Joan
de les Campan es

la cuvèta dal dj uàn
da las campànas

Al s Penals. Al propietari sc l'anomen a a ixí perquè quan parla fa ana r les
«campanes», o s igui els braços.
54.

L'Avenc del Catero

,

lavèng catèru

Al camí de les Pinedes.

Les partides de terra
55.

Bardina

bardína

Sota la partida de les Fonte les.
«Del trozo de ticrra l1amado amhardina 6 del Borrasc6», TEST. 1899. GUIA. 146
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56.

El Barranc

lu barrà:ng

Una partida petita, repartida entre la Solana i la Vall.
57.

El Bessonar

lu bassunà

Al Penal.
«Basona». CAD, 29 .

58.

El Cap del Pla

lu càp dal plà

Entre els Penals i els Cinglalls.
59.

El Morral

lu rnurràl

Sobre les Con1es i els Hospicis, mirant al Sud.
<<Murral». CAD, 22.

60.

El Morral del Po

lu 1nurràl dal pó

Petita partida al costat de la font Voltada, de la pista en an1unt. Hi ha cingle
grogós i blanc, i pins.
«Murral», CAD, 22. GUIA, 146.

61.

El Pla del Manró

Iu plà dal manró

Entre la Vall i la Solana.
62.

El Pla d 'En Torner

lu plà dan turné

Petita partida a la Solana, entre les Sorts i el Cap del Pla.
63 .

El Pouador

lu puadó

Un bocí dels Cinglalls. Li ve el nom de la n1ena de terra que hi ba, que deixa
colar n1olt l'aigua.
64.

El Puig

lu pútx

«Una pieza dc tierra conocida por el Puig.», TEST. 1890. «pieza de tierra llamada Puig»,
TEST. 1902.

El puig de Gallicant.
65.

El Solà

lu sulà

Continuació de les Solcides, a Gallicant. Limita arnb els Prats, el collet de la
Bassa i arriba fins la Gorguina. Parteix amb Siurana. «finca Hamada Solà més
avall» TEST. 1927. Es una partida extremadament ventosa. Quan bufa la rufagada, al poble diuen: << Per allí dalt ja passen los Gambusins».
«Sohí>>. CAD, 2.

66.

Els Campassos

lus campàssus

A la banda am.unt de l'Avellana Gran. Mirant cap al Nord.
«partida Hamada campassos», TEST. 1915. GUIA, 147.
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67.

Els Cinglalls

lussing-glas

També se'n diuen Els Recinglalls (lu rassinglàlls). Situats entre el Cap del
Pla, l'Hort de la Costa i el riu d'Arbolí. El cingle d'aquesta partida fonna
escales i «esquetges».
«los Singlalls», TEST. 1851. «finca llamada Singlalls>>, TES. 1927. «Sinigalls>>, «Singlalls».
CAD, 11 i 20 respect.

68.

Els Clots

lus clòts

Entre el Puig, el maset del Nadal i el tern1e de Siurana.
«termena amb 'los dots'», TEST. 1896. «Los Clots». CAD, 1.

69.

Els Colls

lus còlls

Limita amb el Puig i el maset del Nadal.
«La Cuctat dels Colls», Ciurana 19, any 1654, p. 192.

70.

Els Cotalets

lus cutalèts

Damunt de la Vila (vegeu topònin1 98) i sota Sant Pau. Limita per baix amb
el camí de la Solana.
A la GUIA h em Lrobat «la partida del CoLalet», p. 145. Tanmateix hom podria admetre Ja
hipòtesi d'«Els Cortalcts». O potser «Sotalet». CAD, 27.

71.

Els Freginals

lus fraiginàls

Limita amb els Cotalets, el Bessonar, les Sorts i el Pla d'en Torner.
<ca la partida de Los Freginals», CENSAL, 1774. «Fresinals», TEST. 1890. També l'hem sentit
en singular.

72.

Els Ho spicis

luzaspísis

Partida petita a la Solana.
73.

Els Penals

lus panàls

Els Penals no són pròpiament una partida. Es tracta d'una zona del terme que
té una terra m és greixosa que les altres (més «grassa», en diuen ells), la qual
és anon1enada pels pagesos «terra de penal». Les partides que tenen aquesta
terra són a la vora del poble. Les principals són: Els Cotalets, Els Freginals,
Els Poniols o Planiols, La Sort, Les Comes, Les Planes.
74.

Els Poniols

lus puniòls

Limita amb les Planes, les Guixeres i la Creu. Encara que el nom comu es
[lus puniòls ], ens diuen que un home molt vell en deia [lus planiòls], forma
documentada al TEST. 1846: «pla del planiol».
«Planiols», «Planiol». CAD, 24, 27.

75.

Els Prats

lus pràts

A Gallicant, limitat pel Puig, les Pinedes

.

j

el Solà .

«Hamada los prats», TEST. 1876. «Los Prats». CAD, 2.
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76.

L'Avellana Gran

lavallàna gràn

Delimita da pel mas de la Garra, p el molí d'en Racó i pel riu d 'Arbolí; mirant
al Nord.
«finca Hamada Avellana gran», TEST. 1928. «Abcllana Gran», CAD. 3, 20.

77.

L'H ort de la Cos ta de la Vall

lòr da la còsta da la và ll

Damunt dels Penals, en tre els Cinglalls i la Vall.
«Los orts de la Vall» , CIURANA 19, any l654, p. 192; «lo hort de la cos ta de la Vall», TEST.
1851; «el uerto ll amado de la (costa)», TEST. 1871. «Costa», «Coll d c la Vall». CAD, 3.

laubaguèt

78. L'Obaguet
Entre el Solà i els P rats.
79 .

La Costa de la Vall

En lre l'Hort de la Costa

80.

la còs ta da la vàll
la Vall .

La Cova

la còva.

A la Solana.
81.

La Creu

la crèu

Limita amb els Poniols i les Guixeres, dins de les Planes.
«pa rtida vulgo la Ct·eu», TEST. 1869.

82.

La Devesa

la clavèza

Só n boscos. Limita amb les Cingles, el Bosc de la Vila, les Pinedes i la Costa.
«y e n la partida dita Ja Davesa », CENSAL, 1774. «La Devesa ». CAD , 3.

83.

La Partida del Sagrat

la par tida da.l sagràt

Toca a la Vinya de Nos tre Senyor.
84.

La Solana o les Solanes

la su là nq. o lassuUm a.s

Parteix amb el riu d'Arbolí, el coll de la Creu, la Bardina i e L terme dc Cornudella.
<da partida dita de la Sola na )), CENSAL, 177-t. <<a la partida dit a la Solana, affonta a sol
hixcnt ab t erras ... dc Gallicant», CENSAL, 1775. «la Solana», TEST. 1890. <da pieza conocida
por la Solana, o Púdol s)) , TEST. 1892. «Solana)) , CAD, 2 i 9. «Una pa rada a Ja S ollana •>,
CAPBREUS, s/ d. (pels volts dc 1631).

85.

La Sort

la sòr(t)

Limitada p el nu d'Arbolí, pels Freginals i pel Pla d'en Torner. Toca als
Cinglalls.
«Lcga a su hija Teresa la par tc rastrojera hasta debajo del primer roquedaJ de la picza
de tierra que posec en la partida conocida por «la sorl .ll, TEST. 1894. «lo tros de terra dita
la s ort ~> , TEST. 1823. Etimologia popular: Era el lloc on eren sortejats els nois per anar
a soldat; hi feien <des sorts>).
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86.

La Vall

la vàll

A b anda i b anda del riu d'A rboli. Arriba des dels molins fins al terme de Cornudella, concr etament a la Vénta .
«pieza de tierra ll amada la vall», TEST . 1894. «la Vall de los Mol inos», TEST. 1952. «les tcrcs
de la val», CIURANA 19, any 1564, p. 47.

87.

Les Cingles

lassíng-g las

Van des del coll de Ventibriga a l mas d'en Voltes i a l mas de l'Esquerrer.
Hi h a set masos, que són: de l'Esquerrer, d'En Blai, d'En Rei, de Dalt, de
l'Escolà, d'En Bruno, d 'En Sord. A més a m és, la gr an ja Artigu es. Al final hi
ha els cingles b lancs i els roigs, esmentats al número 16.
«del trozo llamaclo 'los Singles', que es regactio. », TEST. 1895. «la singla», CI URANA 19,
any 1555.
Ratificant Ja pronúnda anotada, lenim a l TEST. 1804 l'anotació «cincglas». «J aume Martorell de la singla», CENSAL 1766. «Singles», CAD, 4. «La Singla », CAD, 17.

88.

Les Comes

las cómas o lazascómas

Lin1itades pel Morral, els H ospicis, la font Voltada, el Bessonar i el Cap del Pla.
«la part ida dita las Comas», CENSAL, 1776. «tros anomenat d c las co rnas>>, T EST. 1809.
«íd.», TEST. 1845 i TEST . 1890. «Las comas de dall>>. CAD, S.

89.

Les Fon/ eles

las fun tètas

P artida peti ta a la Solana.
«Fontetas». CAD, 7.

90.

Les Guixeres

las guixér as

Entre les Plan es, e ls Poniol s i el mas del Xetxo.
«la Guixera», TEST. 1850. «las Guixeras» , TEST . 1892. «Gixcras» CAD, 8. «Guheras». CAD, 10.

91.

Les Paradetes

las paradètas

«piezas d e ticrra ... 'La Paradeta' lindanlc con el Molino del Agustín y les Singles», TEST.
1936. «y d c las paradetas, la del toJl del g•·evol.», TEST. 1847. Ara també se'n diu els Racons .

92.

Les Pinedes

las pinèdas

Entre les Deveses, el terme dc La Mussara i el Puig. Hi neix el riu d'Arbolí.
«alla Pi neda», CAPBREUS, s/ d. (pels volts de 1635). «pesa de lcrra si ta
1838. «la Pit1ecla», TEST. 1890.

93.

Les Plan es

a la p ineda»,

TEST.

las plànas

Limita amb el riu d'Arbolí, a mb la carretera, amb les Guixeres i amb el cingle.
<<un tros alla p lana», CI URANA 19, any 1654, p . 192. «a la partida de las planas», TEST.
1846. «el bosque de las Pl anas», TEST. 1952.

94.

L es Planilles

las pla níllas

Limitades per les Pinedes, pel Puig i per les Deveses .
«pieza de ticrra Hamada Planillas», TEST. 1903. «Las Planillas», TEST. 1952. «Plani llas».
CAD, 10.
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95.

Les Saleretes

lassalarètas

A ]'altre costat del barranc de la font Freda, limita amb les Planes, els Carnpassos i les Dous. Comprèn el bosc del molí d'en Racó.
«Salaretas», CAD, 14. El TEST. 1878 anomena la forma següent: «partida de las saladetes».
Consultats els nostres interlocutors, creuen que es tracta de la mateixa p a rtida.

Els trossos de terra
96.

El Barranc de Passavies

lu barràng da pàssavias

Rasa conreada de la Solana.
«Deixo tota pesa de terra annomenada lo Barranch de Pasavias», TEST. 1851.

97.

El Comellar

Al Pla del Manró.

Iu cumallà
É

de més d'un propietari.

«dtes Comelles », CAPBREUS, s/ d. (sembla del s.

98. El D amunt de la Vila

XVI).

lu damún da la víla

Als Penals.
«lo Tros demun la vila», TEST. 1831. Veg. topònim 70.

99.

El Davall Casa

Iu davàll càza

A sota el poblet dc Gall i cant.

100.

El M allol

lu m a llòl

A la Solana.
«SC le dé toda aque11a picza dc tierra llamada vulgarmente lo mallol», TEST. 1869. «lo
mallol», TEST. 1871.

JOI.

El Prat del Cerer

lu pràt dal s iré

Als Planiols.
«Pra t del Sire», CAD, 24.

102.

El Racó de la Civada

Iu racó da la civàda

Parada del mas d 'En Vinyes.
103.

El R acó de les H eures

Iu racó da ]azèuras

Als Penals.
104.

El Rostollet

lu rus tullèt

A Gallicant.
«lo Rustollet», TEST. 1862.
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105. El Sagrat

lu sagràt

A la Solana.
106.

El Toll del Grèvol

lu tóll da l grèvul

A les Paradetes.
«la del toll del grevol», TEST. 1847.

107.

El Tros del Baster

lu lròs dal basté

A la Vall. El propietari és de Poboleda.
108.

El Tros del Sec

Ju t ròs dal sèc

A les Planes.
«tros del scch », CAD , 26.

109.

Els Castanyers

lus castany·nyés

A la Solana.
((Serra dels Castañcs», CAD, 4.

110.

Els Clots

Ju s clòts

A GaJUcant.
111.

Els H orts de l'Estudiant

luzòrs da las tudiàn

Als Prats, damunt del Gorguet.
112.

Els Horts del Manró

I uzòrs dal 1nanró

A la Cova.
113.

Els Paradons

Jus paradóns

Un bocí del Cap del Pla format per parades petites.
114.

Els Púdols

Jus púduls

A Ja Solana.
«la Solana o Pudols>> , TEST. 1892. Els púdols són unes plantes. «Puduls>>, «Pudols». CAD , 1, 4.

115.

Els T errers

lus tarrés

Als Planiols.
116.

Els Tallets

:E:.s al bosc del Coco.
«lo Sola dels tollets», TEST. 1849.
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lus tullè ts

Una vista del cingle
blanc, tocant a la carretera del campam ent militar. La roca eros ionada que hi
ha a dalt és molt
sembla nt a la Pedra
del Rovelló, avui desapareguda. Aqu esta
forma es repeteix diverses vegades e n
aques tes contrades.

A pecte d'unes cases
de l llogaret de Gall icant , al peu del puig
de.l mateix nom, que
amb els seus 1008
mts és e l més a lt
del terme munic ipal.
Avui són totalment
deshabita des i en
vies d'e nrunament les
nou cases que el fo rmen.
s
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117.

La Borja

la bòrdja

Parada del n1as d'En Vinyes.
«Hera Borja», CAD, 27.

118.

La Grallera

la gralléra

És un bosc situat sota la mola del mas de l'Escolà.
119.

La Millàs

la n1ill·llà o la millà

Finca tocant al poble, sota els Cotalets.
«tota aquella pieza de tierra vulgarmente Hamada Nogué del Millas», TEST. 1866. «Se les
entregani en tierra Hamada las "Millas">>, TEST. 1890.

120.

La Parada del Riu

la paràda dal ríu

Al Pla del Manró. Cada parada té un tros destinat a farratge, anomenat «la
parada del farratge».
121.

La Parada del Ton

la paràda dal tòn

A Gallicant. És fàcil de llaurar.
122. La Plana de cal Perol

la plàna da cal paròl

A la Plana.
123.

La Solana del Mas de la Garra

la sulàna dal n1às da la gàrra

A la Solana.
124.

La Sort del Blai

la sòr dal blài

Als Penals.
125.

La Sort de la Victòria

la sòr da la victòria

A la Sort.
126.

Les Parets Noves

las parèts nòvas

Sota Gallicant, 1nirant a l'Est. Al davall del tros dit el Davall Casa. «I de
paret nova no n'hi ha cap», ens confessen els nostres informadors.
«Parets navas». CAD, 1.

128.

Tros de l'Arrel

1u tròs da larrèl

A les Planes, tocant al poble.
129.

Tros de la Diega

A Ja Solana.
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lu tròs da la dièga

130.

Tros de la Malena V en.tavea

lu tròs da la malèna vantavèia

Un bocí a la Solana i l'altre a les Planes. La dona que dóna nom al tros és
anomenada així «perquè sempre tenia vent».
131.

Tros del Garro

lu tròs dal gàrru

A la Vall.
132. Tros del Gatxo

Iu tròs dal gà txu

A la Solana.
133.

Tros del Martí

lu tròs dal martí

A la Solana. Plantat d'avellaners.
134.

Tros del Molí

Iu tròs dal mulí

Als Penals.
135.

Tros del Peret

lu tròs dal parèt

A les Planes.
136.

Tros del Peret de la Solana

Iu tròs dal parèt da la sulàna

A la Solana.
137.

Vinya de l'I-1 erma no

l a viny·nya da larmànu

A la Solana.
138. Vinya de la Cova

la viny·nya da Ja còva

A la partida de la Cova, el tros que toca a Bardina.
«la viña de Ja cova». TEST. 1847.

139.

Vinya de Nostre Senyor

la viny-nya da nòstru sany·nyó

A la Solana. Tot és botjar.
í 40.

Vin ya del B runa

la viny·nya dal brúnu

La del n1as d'En Bruno. En tenien una altra a Siurana.
«Viña del Bruno». TEST. 1845.

141.

Vinya del Cec

la viny·nya dal sègu

A la Solana.
142.

Vinya del Clarion

la viny·nya dal clarión

A l'Obaga. Ara és bosc.
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143. Vinya del Prat del Cirer

Ja viny·nya dal pràt dal siré

A les Planes. Ara tot són avella ners.
«Y [la viña] del prat de] s iré». TEST. 1847.

144. Vinya d el Soler

la viny·nya dal sulé

A la Solana.

145. V inya dels Castanyers

la viny·nya dals cas tany·nyés

A la partida Bardina.
«la viña de ls cas tañers». TEST. 1847.

146.

Pretèrits a les partides i als trossos de terra

Agrupem le partides i els trossos de terra pretèrits p er la dificultat que representa interpretar en els documents escrits quan és una cosa o l'altra. Ens
hem trobat, tractant-se de topònims vius, que hi havia bon nombre de discordan ces i imprecisions en el sentit dels mots «partida», «tros », «bocí», «pieza», «p arada», etc., no sols entre els textos i la parla, sinó fins i tot dins la ment
del vilatans.

147. Camí d'Alforja
«partida dita del Camí de Alforja», CENSAL, 1776.

148. Camí de Sant Pau
«partida d ita del Camí de St. Pau», CENSAL, 1774.

149. Camí en Amunt
«finca Camí en Amunt», TEST. 1834.

150. Camí que va a les Eres
«a la partida d ita del Camí que va a les Heras, eo dc St Pau», CENSAL, 1775.

151. Damunt les Eres
«la partida de damunt las hcras», CENSAL, 1775.

152.

El Canyaret

Al capdavall de la Solana.
«Cañaret», CAD, 2.

153. El Clotet
Als Planiols.
<<El Clote t», CAD , 4.

154.

El ColZet del Casalot

«del trozo ll arna do 'Collet del casalot' de Ja parte dc ponicntC>>, TEST. 1896.
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155.

El Corral Nou

«de la pieza d e tierra llamada corrall Nou », TEST. 1864.

156. El Corralet Nou
cdo corralet nou», TEST. 1846.

157.

El Cupet

ccCupet», CAD, 18.

158.

El Forn de la Calç

cdo Forn dc la Cals , o Pesa de terra del dit nom», TEST. 1845.

159.

El Freginal

«Freiji.nal», CAD, S.

160.

El Grau

«La pieza dc tie rra titulada del Grau», TEST. 1879

161.

El Noguer del Riu

«.lo bossi del nogué del r.iu », TEST. 1847.

162.

El Paranyet

«Parañet», CAD, 1.

163.

El Pinar

<do Pina », TEST. 1850.

164.

El Pinaret

«los hucrtos dichos d e Dall y s us enfrontadizos hasta el Pinarel.», TEST. 1866.

165.

El Planet

«lo tros del planet de las planellas->, TEST. 1860.

166. El Planillol
«Planillol», CAD, 10. Podria tractar-se pot ser dels Planiols , nota 74.

167.

El Prat de Cap de Vall

«la mitad del trozo de tierra llamado " Prat de cap de vall"», TEST. 1896.

168.

El Racó del Carro

«aquell busi de terra anomenada lo rraco d el carro», TEST. 1840.

169.

El Socarrat

Al coll d'Alforja.
«Lo Sucarrat», CAD, 2.
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170. El Tros del Cosme
«Tros del Cosme», CAD, 5.

171. El Vinyet
«Viñet», CAD, 6.

172. Els Avellaners
«en aquella pieza de tierra llamada vulgarmentc los avalla11és», TEST. 1868. «finca Hamada
los avellanés del Cañaret», TEST. 1903. «los Avellanes del Periquct», TEST. 1952.
Avui dia seria difícil distingir qualsevol tros de terra amb aquest nom, per Ja gran q uan·
titat que n'hi ha per tot el terme.

173. Els Avellaners d'En Ferrer
«Los avallancs den Ferrer», CIURANA 19, any 1654, p. 192.

174. Els Bancs de la S erra
«Banchs dc la Serra», CAD, 29.

175.

Els Cerarets

«Ccrarets», CAD , 20.

176.

E ls Empelts

«Ampels», CAD, 22.

177. E ls H orts
«la pesa dels horts que posccsch à Gallican», TEST . 1830.

178. Els Horts de Dalt
«Les dejo los huerlos dichos dc Dall », TEST. 1866.

179.

Els Masets

«Los Masets», CAD, 5.

180.

E ls Morralets

«Morralets», CAD, 25. «Morlcts», CAD, 26.

181. E ls Pilars
«Situada en el termino de este pueblo de Arbolí, partida dels Pilans.», TEST. 1878.

182. Els Pous
«POUS», CA D, ).

183.

Els Rasets

«los rasetS», TEST. 1952.
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184.

Els Ullets

«Ullets», CAD, 19.

185. Els Xops
«los Chops dc Pcdro Martí y Martorell», TEST. 1915.

186.

L'Alzinar del Pla

«lo Alsin a del pla», TEST. 1849.

187.

L' Argileta

«Argalcta», CAD, 6. «La Argillcla», CIURANA 19, any 1654, p. 192.

188.

L'Hort d'En M estre

«Lo Ort den Mestre ab un noguer al mig», CI URANA 19, any 1654, p. 192.

189. L'H ort Davall la Vila
«Lo ort devall la villa», CIURANA 19, any 1654, p. 192.

190.

L'Hort del Pallern

«CI trozo clcnominado Hort del Pallem», TEST. 1892.

19 1.

L 'Ob ac

«la t erra del Aubac», TEST. 1830.

192.

La Cogulla

«finca conoc ida por Cogulla», TEST. 1927. Cp. «Los CoguUos», CAD, 28.

193.

La Manya11a

«La Mañana », CAD, 9 i 14.

194. La Partió del X etxo
«S itio Partió del Chcchu>>, TEST. 1920.

195. La S erra del Molí
«La Serra del Molí», CAD, 7.

196. La Vinya de la Serra
«Viña de la serra», TEST. 1876.

197. La Vinya del B orrascó
«llamacla Viña dc Borrascó», TEST. 1876.

198.

La Vinya d el Jesús

(da viña del JesúS>>, TEST. 1849.
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199.

La Vinya Llarga

«la Vinya llarga», CIURANA 19, any 1654, p. 192.

200.

La Vinyeta

«finca conocida por Viñ.e ta dc la partida Solana», TEST. 1927.

201.

Les Costes cle les Sagreres

«cos tas de las Sagreras», CAD, 12.

202.

Les Parades N aves

«una partida de tierra vulgan11cntc dicha las parada~ navas que confronta al Norte con
una posesión de José Juncosa al sur con el mismo al Este con Juan Torres y el Oeste con
lo restante de mis bienes>>, TEST. 1867.

203.

Les Paradetes del Macià

«paradetes de Masia», TEST. 1899.
«la picza de tjerra, regadio, Hamada Grau o paradetes de Masia », TEST. 1899. «la pieza de
tierra titulada del Grau», TEST. 1879.

204.

Les Planelles

«lo tros del pl<met de Jas planellas», TEST. 1830.

205.

Les Planetes

«partida dita Jas Planetas», CENSAL, 1776. «Las Plane tas>>, CAD, 5.

206.

Les Sortetes

«Lo Coctat de las Sorlelas», CI URANA 19, any 1654, p. 192.

Els plans
207.

El Cap del Orau

lu e à p dal gràu

Al campdamunt del grau que puJa d'Alforja a la punta del Perdiu. També
dit el Pla de la Serra.
208.

El Planet de les Comes

Iu planèt da las cómas

A la Cova.
209.

El Prat

Al mas d'En Vinyes.
«lo Prat>>, TEST. 1831.

210.

Pla d'En Cervera

Iu plà dan sarvéra

Al mas de la Garra. Toca a ls Campassos.
«la plana del Cervera», TEST. 1903. També hem sentit: [la plànansarvéra]. «Prat de Cer·
vera». CAD, 23.
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211.

Pla d'En Torner

Iu plà dan turné

Toca a la Sort.
212.

Pla de l'Espill

lu plà da laspíll

A la Solana. É s conreu. La gent vella del poble ignora el signi ficat del mot
«espill». Preguntat un hom.e, ens va contestar, tot dubtant, qu e potser volia
dir una pinta.
«finca llamada Pla del Espill ••, T EST. 1928. « Pla del E s pill». CAD , 18.

213.

Pla de la Xana

lu plà da la txàna

Als Clots.
214 . Pla de les Vaques

lu plà da las vàcas

Al Campmnent dels Cas tillejos.
215 .

Pla del Peiró

lu plà dal pairó

Tocant al Portell i a l'extre m del te rme; p artioner amb La Mussara.
216.

Pla del Cucut

Iu plà dal cucúc

Al n1as del n1atcix nom .
217.

Pla del Pòlit

lu plà dal pòlit

Al Pla del Manró, banda dreta del ri u d'Arbolí.
218.

Pla del T eresó

Iu plà dal trazó

Als Clots.
219.

Pla del Xeixet

lu plà dal txatxè t

Al Ca mpan1ent de ls Cas tillcjos. Abans era sembradura.
220.

Pla dels Clot s

lu pià das clòts

A la partida dels Clots.
221.

Pla dels Gargollers

lu plà dalzagargullés

Vora el pla de les Vaques. Al Campam ent de ls Castillejos.
222.

Plana de la Garra

]a plàna da la gàrra

Al costat de Ja Parada del Riu, al Pla del Manró.
223.

Plana de La Móra

la plàna da la móra

Al damunt del Gorg.
GUIA, 103.
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224.

Plana del Manuel

la plàna dal rnanuèl

S 'estén dava n t d e les cases d c Ga llican t. E l Manuel havia es ta t, per les vegades que surt en els topònims, el principal p ropietari d 'aqu est lloga r ret .
225.

Plana del Vernet

la plàna dal varnèt

A les Planes .

226.

Plana 1 unt el Puig

«Plana jun lo P uig», CAD, 1.

227.

Les Puntes del Perdiu

las pún tas da l pardíu

A les Planes, tocant al Cap del Greu. És un pla i u na p unta d e cingle.

Els camins
228.

Iu camí da cu r nudélla

Camí de Cornudella

Sota el poble, per la Vall, e l m as d e les Moreres, els Andor rans i Cornudella.
«ab lo Camí qucs va a Cornude lla», CENSAL, 1774.

229.

Iu camí da la m ussàra

Camí de La Mussara

És el mateix que el de la Pi neda.
230. Camí de la Pineda
Pista qu e va a Castillej os

lu can1í da la p.i nèda
segueix fi ns a La Mussara.

23 1. Camí de la Solana

Iu cam í da la sul àna

Va d el poble a la Vall passan t pel coll de Ja Creu .
<<la viña clamun lo carni solona», TEST. 1850.

232.

Camí de la Vall

lu camí da

]a

và 11

T a1n b é dit la Costa de la Vall, és ample i pla ne r :i segueix el curs del riue t .
GUIA, 145 .

233.

Camí de les Cingles

lu camí da 1assíng·g1as

Va des de l poble als masos de les Cingles passant pel collct de Vcnli briga.
234. Camí de Siurana i Cornudella

Iu camí da si uràna i curnudélla

Passant per l'Obaga i el n1as d'En Candi (terme d c Siurana), puja p el cingle
fins a les cases del dit poble. Vorej a per sota la Tron a .
GUIA, 145.

235.

Carn.í del Mas dels Frares

Iu camí dal mas d als flàras

De Galticant a aq uest mas, passant per la torre del Manuel.
474

Camí dels Colls

236.

lu camí das còlls

Duu del poble a GaWcant.
Can-zí dels Molins

237.
És

l u camí das mulíns

I

el de la Vall.

Camí Vell de La Febró

238.

Iu camí véU da la fabró

Travessa la finca del mas d'En Ribelles (term e de Siura na).
El Pas V ell

239.
ÉS

lu pàs véll

el camí d'Alforja. S'enfila pel cingle.

240.

El Sender dels Planiols
o de les Cingles

Iu sandé das puniòls o da lassíng-gla

S'agafa al mas del Xe txo i segueix el c ingle fins a La Mussara.

241. La Carrerada R eial

la carraràda raiàl

Venia del coll de la Teixeta, fora terme, passava pel Molló, baixava pel mas
d 'En Xetxo, pujava pel coll de Ventibriga, en direcció a l'actual campan1ent,
i sortia pel terme dc La Febró.
242.

La Carretera

la carratéra

Neix a la cruilla qu e formen la carretera que passa per Alforja i CornudclJa
(el coll d'Alforja), el camí que va a l'ermita de la Mare de Déu de Puigcerver
j la carretera d'Arboli. Està asfaltada. Vegeu nota 246.
243.

La Drecera de Gallicant

la drasséra da càllicàn

Va a aquest llogarret passant per la part al ta de la vall de l ri u d 'Arbolí.
«clrcscra que dirige

244.

a Gallicant»,

TEST. 1927.

La Drecera del Tindo

la drusséra clal tindu

A la vall.
GUTA, 146.

245.

La Costa de Sant Pau

la còs ta da sàmpàu

Al Cap del Pla. S'hi feia el Via-Cruci s. Hi h avia les 14 creus marcades a diverses pedres del camí.
«Cos la de Sant Pau .,, CAD, 4.

246.

Els accidents de la carretera

Va des d'Arbolí al coll d'Alforja. A mig camí, una bifurcació mena al cam pament dels Castillcjos. La van acabar d'aplanar el 191 8. Actualment asfaltada.
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Façana neoclàssica
(segle xvn) de l'església parroquial. El patró és Sant Andreu .
L'edifici de l'esquerra
és destinat a colònies
infantils d'es liu.

I.
El mas d'En Vinyes,
vist des de la ca rrete ra d'accés a Arbolí.
Es cita ja amb aquest
nom l'any 1607; es
com ptava en tre e ls
més importants del
terme .

Els habitants d 'Arbolí hi di s tingeixe n, al seu decurs, el topònims que posem
a continuació.
247.

La Pujada dels Nogue rs

la puijàda das nugués

Actualment no n 'hi ha ni un.

La Pujada de la Til-lera
248.

El Tomb de l'Arrel

la pu.ijàda da la ti l.é ra
Iu tóm da la r èl

Hi comença la partida dels Planio ls.
El Tomb del Pedregal
249.

El Tomb de la Creu

Iu tóm dal padragàl
lu tón1 da la crèu

Hi ha una creu de te rme de pedra, que aba ns era al camí vell.

La Cantarella de l'Es tudiant

l a cantarélla da lastud iàn

250. El Tomb d el Cem entiri
Abans en deien tomb de l Cama.

Iu tóm dal samantíri

La Recta del Quilòmetre

la rècta dal qu ilòmatru

251.

El Badén

Ju badén

Toca a dos xalets nou s.

Els T ombs del Mas d el X etxo
252.

La Recta del Cantada

Ius tóms dal màs dal txétxu
la rècta dal can tàda

A l 'encreuamenl amb la carretera de Castillejos.
253.

El Tomb de la Pedrera

Iu tóm da la padréra

Es tracta d'una pedrera petita, abandonada ja.
254.

El Tomb d e la Tro11eta

Iu tóm da la trunèta

Era una roca. La van treure. Prop ietat del mas d'En Vinyes.

Els Malecons

l us m alacóns

Els Tombs d el Coll

lus tóms dal còll

El T omb de l'Arena

Ju tóm da larè na
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Els colls
255.

Coll d'Alforja

lu còll dalfordja

Divisió de comarca: Camp dc Tarragona i Priorat. Vegeu la nota 242.
256.

Coll de la Creu

lu còll da la crèu

Al capdamunt de la rasa de Nos tre Senyor, a les envistes de Siurana, an1b
el terme de la qual parteix. Des de baix del coll es veu l'aigua del pantà de
Siurana.
«la viña del Coll dc la Crctl», TEST. 1845. «partida del Coll de la Cre11, TEST. 1878. «par6da
conocida por Coll d e la Creu», TEST. 1892. «Coll de la CreU>>. CAD, 8.

257.

Coll de la Vall

lu còll da la vàll

A la Costa.

258.

Coll de V entibriga

lu còll da vintibríga

Als Poniols. Si fa vent, cal passar-hi gatamau.
«lot lo tros dil collet dc ventebriga», TEST. 1850. «finca nombrada Coll dc Vintlbrigue»,
TEST. 1918.

259.

ColZet del Xano

lu cullèt dal txànu

A la Vall.
260.

Callet Alt

lu cullè tàl

Als Castillcjos; fa tcrn1e amb La Mussara.
«Collcl Alt». CAD, 1.

261.

Callet de L'Esbarrat

Iu cu llèt da lasbarràt

Entre el mas d'En Sord i el callet de Ventib.riga. S'hi va esbarrar un home.
262.

Callet de l'Escagassat

lu cullèt da lascagassàt

Al peu del Puig. Una mica més amunt de les Reclotes.
263.

Callet del Martí

Entre el mas d'En Bruna
264. ColZet del Pinaret

lu cullèt dal martí
e l mas d'En Vin yes.
lu cullèt dal pinarèt

Toca a l n1as de l'Escolà.
265.

Callet dels Escurçons

]u cull èt dazascursóns

Al davant del calle t de l'Escagassat, a les P inedes. És ]'únic lloc del terme
o n hi h a aquestes b èsties.
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266.

Callet dels Prats

lu cullè t das pràts

Als Prats, mirant ca p a Ja torre del Manuel.
267. El Portell

lu purtéll

Coll que divideix la banda alta del Gorg i la partida de les Cingles, en el
qual hi ha una gran p laça que utilitza el Campament i vora la qual es troben
les casetes dels treballadors.
GU TA, 91, 144.

268.

El Socarrat

lu sucarràt

Coll situat a les Pinedes, Jnlrant al mas dels Frares.
«lo tros mes amunt dels dits suca rrats en Ja font dc Veniu», TEST. 1836. «en el termino
dc cs te pueblo de Arbolí, partida Hamada Sucurnlt», TEST. 1878.

E.ls boscos
269.

Bosc de l'Arrel

1u bòs da larrèl

Al b arranc Fondo.
GUIA, 145.

270.

Bosc de l'Electra

1u bòs da lalèctra

Toca a l t erme de Siurana, sota el mase t del Nadal.
271.

Bosc de la Perxa

lu bòs da la pèrtxa

Fa de partió amb e l terme de La Febró, a la banda del Gorg. És molt gran.
272.

Bosc de la Ció

Ju bòs da la sió

A les Deveses. Fa p ar tió amb el bosc de la Vila.
273.

Bosc de la Vila

1u bòs da la víla

A les Deveses. Partio ner a mb Alforja. Hi h a un tros del m a te ix non1. Una
part de bosc era de l Panxó i l'altra, del p oble.
274.

Bosc del B odro

lu bòs dal bódru

A les Pinedes.
275. Bosc del Casat

Iu bòs dal casàt

Al Solà.
276.

B osc del Coco

Iu bòs dal cócu

A les Deveses. També dit de cal Catxorro.
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277.

Bosc del Macià

Iu bos dal massià

A les Deveses.
278.

Bosc del Milionari

lu bòs dal m illunàri

A les Pinedes.
279.

Bosc del Nadal

lu bòs dal nadàl

Al maset de l m ateix nom.
280.

Bosc del Patxó

Iu bòs da t patxó

Dins el recinte mili tar dc Casti llejos.
281.

Bosc dels Pins V ers

Iu bòs das pí vèns

Al costat del molí d'En Racó, a la ValL
282.

El Bosquet del Grau

Iu busquèt dal gràu

Al Pla del Manró, banda dreta del riu d'Arbolí.
283 . Els Boscos del Coll d'Alforja

lus bòscus dal còll dal:fórdja

Al citat coll.
284.

Els Boscos del Mig

lus bòscus dal mítx

De la carretera en amunt, davant del n1as d'En Vinyes i fins al coll d'Alforj a.
285.

Les Pinedes dels Frares

las p inèdas das flàras

A la partida del mateix nom.

Els arbres singularitzats
286.

Alzina de Sant Pau

la lzína da sàmpàu

Era propietat de l'ermita. La van ta llar fa vint anys. D'una g randària tan
descomunal q ue en van treure més de 14 tones de llenya. Ja s'estava morint.
Trobaren monedes d'or a Ja soca.
287.

Alzina del Jaia H ermano

lalzína dal djàiurmànu

Al puig del mateix nom.
288.

Alzina del Patxó

lalzína dal.

paL'<Ó

Al bosc del mateix nom . Partida Pon iols.
289.

Alzina Surera

A la Solana. Només n 'hi h a una.
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lalzína suréra

290. Alzina del Vernet

lalzína dal varnèt

A la Coma del Vernet, prop de la carretera. S'està morint.
29 1.

Iu téix dal viny·nyas

El Teix del Vin yes

A la finca del mas del mateix nom. Conegut per la seva grossària.
292.

Els Tres Pins

lus très píns

Als Planiols. També coneguts com els pins del Jaume.
293.

Pi de l'Arzto11 Pubill

lu pí da lantòn p u víll

A Gallicant.
294.

Pi de l'Escolà

lu pi da lasculà

Era a les Deveses. Ac tua lment tallat.
295.

Pi de la S enyora

lu pí da la sanyóra

Sota Sant Pau. Hi h avia un poeta de rostoll que li va treure el no1n. Quan li
pregw1taven que p erquè, deia : «Perquè, quan hi vaig, la " senyor a " m'hi segueix.» «I qui és la "senyora"?» «Doncs és la puta baL-xa.» Vol dir la mandra,
la peresa [paréza].
296.

Iu pi dal b arruàn

Pi del Barruan

A Gallicant. Pesa dues tones.
297.

lu pí dal víny·nyas

Pi del Vinyes

A la Cova.
298.

lu pi das pràts

Pi dels Prats

A la partida del m a teix non1.
\

Els cursos d'aigua
299.

Al Cap del Pla. Neix a Jes Planes
300.

lu b a rràng da Iascalèt

Barranc de l'Escalet

Barranc de la Canaleta

1

desemboca al riu, on hi h a els molins.
Ju barràng da Ia canalèta

Neix a les Pinedes, descn1boca al Gorg. :e.s a la partida dels Prats. E l seu
fons és escalonat en 1nargedes.
GUIA, 103.

301.

B arranc de la Font de Verdú

lu b a rràng da la fòn da vardú

A les Pinedes. Desemboca a la font de l'Ardiaca.
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302.

Barranc de la Font Freda

Iu barràng da la fòn frèda

Al Pla del Manró. Neix a les Planes, desemboca al riu d'Arbolí.
«lo barrancJ1 major de la font freda>>, CENSAL, 1744.

303.

Barranc de Passavia

la barràng ela pàssavía

A la Vall. Neix al collet del Xano. Hi ha la n1lna del Tindo.
«bosi de terra del barranch de Pasavia», TEST. sense data; és el núm. 2 del lligall; el lestament que li segueix porta data 1773. «pieza de tierra nombrada Barranch de pasavia»,
TEST. 1910. «Pasavias». CAD, S.

304.

Barranc de Passanilles

«Barranc de Passanillas », TEST. 1922.

305.

Barranc del Bosc de la Vila

lu ba.rràng dal bòs da la víla

Neix quasi al Collet Alt, a la Pineda. Hi desemboquen quatre barrancs : el
barranc del Puig, el de l'Arrel, el dels Tollets i el de la Ció.
GUIA, 291.

306. Barranc del Gorg

Iu barràng clal górp

Neix al pla del P eiró i rep ajgua del barranc dels Descarregadors de La Mussara. Fa de partió entre els termes de La Febró i d'Arbolí. Té racons d 'una
gran bellesa.
GUIA, 102, 156.

307. Barranc del Soler

lu barràng dal sulé

Al Cap del Pla; va al riu d'Arbolí. També dit del Per et .
308.

Barranc del Xales

lu barràng dal txòlas

Afluent del ri u d'Arbolí: al Cap del Pla.
GUIA, 192.

309.

Barranc Fondo

lu barràng fóndu

Ve de la Xelmada. S'aiguabarreja amb el riu d'Arbolí, vora el n1olí d'En Racó.
310.

El Canyaret

lu cany·nyarèt

A la Solana. És una rasa.
«piezas de tierra "El Cañaret"», TEST. 1936.

311.

El Gorguet

Iu gurpè t

Hi fa cap l'aigua de la font de la Canaleta i la porta al Gorg.
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312.

F.l Riu d'Arbolí

Iu ríu darbulí

Neix sota Gallicanl, passa per les Planilles, toca les cases del poble i es confon
amb el riu de la Vall. Desemboca al riu Siurana, prop de la Venta.
A la GUIA, 94 hi figura també amb el nom dc riuet de les Moreres. «del Riu dc dita vila
[Arboli]», CIURANA 19, a ny 1651, p. 244 v. «Riu de Arbolí», CAPBREUS, s/d. (als volts dc
1633).

313.

El Torrentill

lu turrantíll

És un barranquet petit que ve de la font del Pla i va al riu Siurana.
314.

La Coa R asa

la cóa ràza

A la Solana. Hi comença el barranc de Passavia. També té aquest nom una
partida de Siurana, partionera amb Arbolí, molt coneguda en aquest darrer
poble.
315.

La Gorguina

la gurguína

Un salt d 'aigua al capdavall del barranc de la Canaleta, que desemboca al
Gorgue t .
316.

La Rasa de la Perxa

la r àza da la pèrtxa

Al bosc del mateix nom.
«Coll dc Percha», «Coll dc la Percha». CAD, 1, 2.

317.

La Rasa cle les Comes

la ràza da Jazascómas

A la Solana.
318.

La R asa de Nostre Senyor

la ràza da nòs tru sany·nyó

A les Solanes. Hi anava la gent jove dc la confraria a passar el diumenge.
Amb els diners del bocí aquell compraven cera per a la parròquia.

319.

La Rasa de Nadal

la ràza dal nadàl

A la Costa.

Les basses
320.

Bassa de la Canaleta

la bàssa da Ja canalèta

Als Prats.
321.

Bassa cle Més Avall

Ja bàssa da mézavàll

Als Prats, vora Ga llicant.
322.

Bassa del Daniel

la bàssa dal danièl

A la Guixera.
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323.

Bassa del Matillo

la bàssa dal matíJlu

A Gallicant.
324.

Bassa del Pi

la bàssa dal pí

Als Prats.
325.

Bassa del Vernet

la bàssa dal varnèt

A la vall.
326.

Bassa dels Granots

la bàssa das granòts

Sota el poble.
327.

Bassa Nova

la bàssa nòva

Als Prats.
328.

El Bassí de la Fantasma

lu bassí da la fantàsma

Als Clots.

Els tolls
329.

El Capot

lu cupòt

A la Vall. És una olla que hi havia a l terme del molí d'En Pau.
330.

El Gorg

lu górp

Un toll que es troba al 1nig del barranc del mateix nom, després d'un saltant
important. Hi ha llocs que cobreix.
GUIA, 91, 103.

331.

El Pouador

lu puadó

Pronunciat amb tres sülabes. ::ts un clot del riu a prop del pont.
332.

El Tallàs

Iu tullàs

Era un toll gran, situat al ri u que passa pel poble, més amunt del pont. Desa·
paregut per causa de l'aiguat dc Sant Miquel (ens diuen que va ser al 1959),
que va transformar la configuració de l'indret.
333.

Els Tollets

lus tullè ts

Al barranc de la Devesa.
«Tullcts». CAD, 3.

334. Toll de la Figuereta

Al riu d'Arbolí, a les Sorts.
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Iu tóll da ]a figarè ta

335.

Toll de la Font del Bres

lu tóll da la fòn dal brès

Sota Ja font del matei x nom.
336.

Toll de la Pastorella

lu tóll da Ja pasturélla

Sota el toll de la Figuereta, a les Sorts.
337.

Toll del Cama

lu tóll dal càrna

Al barranc del Soler, partida Planes.

Els saltants
338.

El Pixador d'En Gallarí

)u pixidó dan garallí

Al tros del mas d'En Gallarí.
339.

El Pixador de la Fantasma

lu pixidó da la fantàsma

A la Solana, sota els Recinglalls.
340.

El Saltant de la Miqu elona

lu saltàn da Ja micalóna

A la Vall.
341. El SaltaJLt del Toll Salt

lu saltàn dat tóll sàl

Més avall del moli d'En Racó.
342.

El Pixador

lu pixidó

Baixa del Mas d'En Gallarí i dóna a la Dou.
343.

Els Rajadors

lurrigidós o lurraigidós

Salts d'aigua al danTtmt del poble, prop de l'ermita de Sant Pau.
344.

L'Espirall

laspiràll

Saltant al costat del riu d'Arbolí. Raja an1b força entre el cingle quan hi ha
Jnolta saó. Al poble en diuen «espirall » al «forat fet atnb un punxó».
345.

Les Cataractes

Jas cataràtas

Al Gorg. Hi ha el dipòsit dc l'aigua.
345 bis.

Les fonts

OmetenT les fonts dels masos, p erquè Ja fem cons tar llur existència a la
nota 390.
346.
ÉS

Font Blanca

la fòn blànca

al Puig de Gallicant, a mig camí del Campament.
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347.

Font d'En Conilles

la fòn dan cunillas

A les Pinedes. És un tollot per abeurar bens.
348.

Font d'En S erradell

«Font den Serradell», CAD, 11.

349.

Font de Gallicant

la fòn da càllicàn

«Construïda vora el nucli de Gallicant, està estroncada per abandó.» GUIA, 92. Porta Ja
data de 1972.

350.

Font de Verdú

la fòn da vardú

A les Pinedes. D'aigua molt forta.
«sucarrats en la font de Verdu>>, TEST. 1836. «Font de Verdu». CAD, 24, 25.

351.

Font de l'Abeuradeta

la fòn da labauradèta

Sota el mas d'En Sord, a les Cingles.
352.

Font de l'Ardiaca

la fòn da lurdià(c)

Al barranc de la font de Verdú.
353.

Font de l'Eugeni

Ja fò n da laukeniu

A la Solana.
354.

Fon t de l'Oliver

«Font del Olive», CAD, 28.

355.

Font de la Canaleta

la fòn da la canalèta

Als Prats.
«Y de la canaleta del barranch en afuí clal y baix», TEST. 1847. «Canaleta». CAD, 23.

356.

Font de la Diega

la fòn da la diéga

A les Deveses.
357.

Font de la Ferrera

A les Cingles. Hi ha una volta.
358.

Font de la Teula

«Font de la teula», CAD, 30.

359.

Font del Bescuit

A les Pinedes.
«Font del bascuyt», CAD, 23.
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.

l a fòn da la farréra

360.

la fòn dal barruàn o dal tèt paròl

Font del Barruan o del Tet Perol

A les Pinedes.
361.

Font del Bres

la fòn dal brès

A la Vall, davall del c ingle de mas d'En Gallarí, pujant del coll d 'Alforja a
Arbolí. És anomenada així perquè neix b rollant, fa un saltant i forma un gran
toll a baix que té forma de bressol. És tan abundant que de la seva aigua es
rega tota la vall.
Font del Cama

362.

la fòn dal càn1a

A les Planes.
Font del Joanet

363.

la fòn dal djuanèt

A les Deveses. També dita font del Pi.
Font del Mas del Xetxo
o del Rufí

364.

la fòn dal màs dal txé txu o dal rufinu

Al mas del mateix nom.
Font del Menut

365.

la fón dal manút

A la Cingla.
366.

Font del Milionari

Ja fòn dal millunàri

A la Cova.
367.

Font del Pèsol

la fòn dal pèsul

És la mateixa que l'anterior.
368.
ÉS

369.

Font del Pla

Ja fòn dal plà

e l mas del Cucut, a dalt del Torre ntill.
Font del Putxel o Putget

l a fòn dal putxèt

A la Cova.
370. Font del Soler

la fò n dal sulé

A la Solana. Només hi ha aigua quan plou. Pels voltants n'hi ha d'altres de
petites que porten el nom del propietari.
371.

Font del Teix

la fòn dal téix

Al Molló.
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372. Font del Toda

la fòn dal tóda

Damunt del mas d'En Vinyes, mirant cap a Alforja. Hi havia unes escales i una
volta. La van fer malbé en treure argila [argèla] p er a ceràmica.
373.

Font del Valent

la fòn dal valén

És peti ta i toca al can1í del mas del mateix nom.
374.

Font del Vidu

la fòn dal víudu

Vora el camí d'Arbolí a Gallicant, quasi al terme de Siurana. A la finca del
maset del Nadal.
<<Font del viudo». CAD , 25.

375.

Font dels Malalts

la fòn das m alàls

A Ja partida de les Planes. Té ]'aigua molla, en contrast amb la majoria de
les fonts del terme.
376.

Font dels Sospirs

la fòn dalsu spíts o dasuspíts

AI barran c dc la font de Verdú, actualment d ins el campament militar. Diuen
que la dona dc l'Evarist Fàbregues, quan va arribar a dalt de la font, va fer
uns sospirs, i d'això li va venir el nom. El personatge anon1enat fou un :filantrop
reusenc, directiu del desaparegut Banc de Reus i molt conegut a la comarca.
377.

Font F reda

la fòn frèda

Al coll d'Alforja.
«elevant la font freda», CENSAL , 1744. «a la partida de la ron freda », TEST. 1846. «Font
Freda», TEST. 19 15. «Font freda ». CAD, 14.

378.

Font Viva

la fòn víva

A les Deveses, tocant al riu d'Arbolí. És una aigua molt forta.
«partida dc la Font viva», CENSAL, 1774. «Íd.», TEST. 1851. «Font viva», «Font biva».
CAD, 7, 24.

379.

Font Voltada

la fòn bultàda

És al camí d'Arbolí des del Altars de Prades. Només conté aigua en èpoqu es
d'humitats (GUIA, 179, 157). Feta pels moros, amb voltes; d 'aquí li ve el non1.
Però, curiosament, la gent fa ]a pronúncia amb b; pronúncia que consta també
documentalment: «Font Bultada». CAD, 3.
Hi va haver uns anys en què van ser moda uns acudits que començaven pels
n1ots «¿Qué l e dijo?», com per exemple:
«¿Qué l e dijo el pueblo a la carretera?
- Tú te vas y yo me quedo.» O b é:
«¿Qu é le dijo la gallina al galZo?
- Eres un can tamañanas. »

Doncs, al poble, van treure un acudit del quel edijo referent a les ducs anteriors, que fa així:
«Qué le dijo la font Voltada a la font Viva?
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El carrer de Sant Pau, anomenat a ixí perquè porta a
l'ermita d'aquest Sant, a
quinze minuts de camí, enlairada sobre el poble, a 855
mls cl'allitud.

Façana de l'ermita dc Sanl Pau, citada ja
en el segle XV JH. A la part posterior de l'
ediftci hi ha una cons tru cció de notables
proporcions, que era destinada, segons
sembla , als ermitans.

-

Tu estàs a la vora del pob.le
i la teva aigua sempre mana,
però jo 1nai t'ho canviaria
per la Verge de Siurana.
(Tradueixo fidelment els apunts rebuts.)

380.

L'Aigua del Patxó

làigua dal patxó

Als Poniols.
381.

La Font

]a

fòn

A l'entrar al poble. Té dues canelles.
382.

La Petxina del Bodro

l a cutxína dal bódru

És una font situada als Prats.
383.

Els molins

E ls molins representen una primera e tapa de transició entre la simple agricultura i la indústria. Els molins paperers, a més a més, formen part d'un
conglomerat que h:i havia a diversos llocs de les muntanyes de Prades, junt
a mb els del riu Glorieta a Alcover, amb els de La Riba i d'altres. Tots ells
coHaboraven a l'hora de comercialitzar llurs productes.
384.

Molí d'en Pau

lu mulín pàu o Iu mulí dan pàu

Molí situat com tots els altres a la Vall. Aquest , a la part dreta del riuet d'Arbolí. Paperer. Mig ruïnós.
GUIA, l46 .

385. Molí d'en R acó

Iu mulín racó o l u mulí dan racó

Hem sentit a dir també «Molí del Racó}) . Situat a la part esquerra del riu, al
mig de la Vall. Al davant mateix, a l'altre costat del riu, s'alça ara el n1as
d'En Racó, al qual impròpiament, a vegades, es dóna el nom. de molí. El molí
és rònec, p erò el mas és h abitable. S'hi elaborava farina.
«Joan Juncosa del Molí del Racó», CENSAL, 1771. TEST. 1773. «Pasqual Juncosa d eJ molí
de avall», CENSAL 1776. «Molí dit den Racó». TEST. 1813. «vuida del molí del recó».
CENSAL 1756.

386.

Molí d'en Remei

lu mulín ran1èi o lu n1ulí dan ramèi

Gran edifici situat a la part dreta del riu, a pocs m etres n1és avall del molí
de la Cas ada. S'hi fabricava paper d'estrassa.
«lugar conocido por "lo remey"». TEST. 1894.

387.

Molí d e l 'Agustí

lu mulí da la.gustí

Situat a la part dre ta del riu, a prop de la font del Bres. Fabricava paper
d'estrassa.
«Fou fet aquest mon testament en lo Moli Papere qe p oseeix mon Cuñat, en lo terme de
Arbolí», TEST. 1840.
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388.

1u m ulí da la cazàd a

M olí de la Casada

Situat a la part dreta del riu, pocs m_e tres m és avall que el n1olí de l'Agustí.
Pape rer. Fa 40 anys que no funciona. Hi habitava En Pere Freixes Romeu.
És avui ruïnós, igual que els dos anteriors.
GU I A. 146.

389.

lu mulí dal maijí

Molí del Magí

També dit n1olí del [russèndu]. És el primer baixant d'Arbolí i el més antic.
Està ruïnós. Completem la nota 1, paràgraf segon, on parla de cinc molins.
E l seu ordre, baixant del poble, és : molí del Magí, de la Casada, d'En Rem ei,
d'En Racó, d'En Pau i de l'Agustí, que és el més modern .
Vegeu GUIA, 146. «que linda con el molino del Magí. .. en la parle denominada la Vall»,
TEST. 1921.

390.

Els masos

E ls masos d 'aqu es t lern1c ten ien un a gamma 1nolt comple ta d'infrastructura
i de serveis, que diríem avui. Intentaven de ser autàrquics. Així, cadascun,
a part les terres de conreu , tenia el seu f orn, Ja seva premsa [prèn1sa], la seva
oll a per a fer aiguarde nt, el seu ramat amb les corresponents sal er es, o sigui
pedres buidades amb l'objecte de posar-hi la sal per als b ens, la seva era, la
seva planeta, el seu hort, la seva parada de farratge, la seva font, el seu g rau,
la seva mola roja a baix i la seva mola blanca a dalt (aquests dos últims
topònims eren caracterís tics dels masos de les Cingles).
Actualment, dc to ts els masos, són h ab itables el d 'En Gallarí, del Pau Maria,
d'En Racó (vegeu Addenda), del Vernet .i el d'En Vinyes. E l d'En Rei és dependència militar i conserva els m ínims habitables, el del Nadal és habitat
te mporalment i el de l.a Garra, tot l'any. Han desaparegut els d'En Blai, d'En
Bruno, del Cucut, dc Dalt, de l'E squerrer, del Valent i de Ja Xana. Els r estants són en un estat més o menys ròn ec. La despoblació massiva s'ha produït de la guerra del 1936-1939 ençà.
391.

La Granja Artigues

Avícola. Situada a les Cingles
392.

M as d'en Blai

La grànja artí gas
1

construïda als volts del 1960.
Iu n1às dan blài

A les Cingles. «E ls propie ta ris es deien Abelló», ens informaren els nostres
interlocutors. Es r efe rien als darrers abans de l'abandó.
«Fou fet est mon Tes tament en aposento baix dc sota lo mas dem Blay entre unas matas
e n lloc a hon combregar·e m a dit testador y a hom p rcngue lo mal del qual mori», TEST.
sense data, núm. 3 d el lligall. «Mas den Blay», ibid. «Mas den Blay de las Cincglas>>,
TEST. 1804. «del Ma s d it del Blay», TEST . 1314. «Mas del Blay», TEST. 1866. «fill llcgíti m
y natural de Blay Salvador y Geronim a Sa lvador pageso s del mas terme de Arboly», CAl
PtTOLS, any 1696.

393.

Mas d'en Brunv

I u mà s clan brúnu

A les Cingles.
«Mas dit del Bruno», TEST. sense data , núm . 4 del lligall. «pagés del mas del Bruno»,
CENSAL, 1774. «Mas den Bruno», TEST. 1804. «mon mas den B r uno », TEST. 1850.
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394.

Mas d'en Gallarí

Iu màs dan garallí o dan gallan

Al Cap del Pl2.. Des del poble es pot saber l'hora que és m iran t a la paret
d 'aquest mas; quan hi toca l'ombra, són les dotze del n1igdia.
GUIA, 145. «Galleri». CAD, 16.

395.

Mas d'En Rei

Ju n1às dan réi

A les Cingles. Hi ha un arc gòtic i una pre1nsa.
«Mas dit del Rcy», TEST. 1814. «Mas del Rey», TEST. 1842.

396.

Mas d'en Sord

1u màs clan sórt

«bienes del Mas d'en Sort», TEST. 1905. També se'n diu el mas d'en Susagno.

A les Cingles.

397.

Mas d'en Salvador

«Mas den Salvadó», TEST. 1804.

398.

Mas d'en Toda

«Mas den Toda», CAD, 15 i 16. «Vicens toda del Mas terme de Arboli BREUS, s/d. (aprox. s. XVIII) .

399.

Mas d'en Vinyes

censal», CAP-

lu n1às clan viny·nyas

A les Planes. Hi habiten t emporalment. Conten aquesta anècdota : Que un dia
hi van deixar una criatureta de bolquers al sol i que, passant-hi un llop, se
la va en1portar, amb tan mala fortuna per a ell i tan bona per a la criatura
que es va escórrer de I'en1bolcall que portava i el salvaren.
«Mas den Vinyes>>, CENSAL, 1817. «Mas den Viñes», TEST. 1827. «Pere Viñes del mas del
Viñes», TEST. 1845. «Gabriel Viñas del Mas», CAD, 15. «Gabri el Viñies Del Mas>>, CIURANA 19, any 1660, p. 196. «Joa Vinyes del mas», CAPBREUS any 1607.

400.

Mas d'en Zamora

Iu n1às clan samóra

A les Planes, abans d'arribar al mas d'En Gallarí. Encara hi ha r uïnes.
401.

Mas de Dalt

Iu màs da dàl

A les Cingles.
402.

Mas de l'Aragonès

Iu rnàs da laragunès

A les Cingles.
403.

Mas de l'Escolà

1u n1às da lasculà

A les Cingles .
GUIA, 291.

404.

Mas de l'Esquerrer

Iu màs da lascarré

A les Cingles. Toca al terme de la Mussara.
4(mas del Escarré», TEST. 1864.
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405.

Mas de la Garra

1u màs da l a gàrra

Als Campassos. Les seve terres arriben quasi fins a l cèlebre molló del camí
del mas de les Moreres.
«Mas de la Garra», TEST. 1845. 1cL, TEST. 1915. «Solana M as dc la Gana ». CAD , 3.

406. Mas de la Nou
«Mas de la Nou», TEST. 1793.

,

407.

Mas de la Xana

lu màs da l a txàna

Als Clots.
408.

Mas del Cucut

I u m à s dal cucúc

Als Clots.
409.

Mas del Cama

lu 1nàs dal càma

A les Planes. Actualm ent és «assolat». Té una figue ra cèlebre.
410.

Mas del Guardiola

«habitant en lo Mas del GonJiola terme de Arboli», TEST. 1842.

411.

Mas del Pau M aria

lu n1às dal pàu n1aría

Al costat del mas del Verncl.
4 12 .

Mas d el Pubill

lu n1às dal puvill

Als Clots. Contigu al mas del Salin . El propietari d'ambdós en va donar un
a cada filla.
413 . Mas d el Salín

lu màs da l salin

Vegeu no ta anterior.
414.

Mas del Valent

Ju m às dal valén

Sota el puig de Gallicant. Caigut de fa setanta anys. Era fet de gu1x.
GUIA, 93.

415.

Mas d el V ernet

lu màs dal varnèt

A les Planes.
GUIA, 191.

416.

Mas del Xetxo

l u n1às dal txé lxu

Entre les Planes i el final de les Cingles, sota els Poniols.
«Mas den Xechó», «mas del Xeco», TEST. 1819. «mas del Xcxo», TEST. 1844. «Masia del
Chccho ... situada a la "finca Ca rni en Amunt"», TEST . 1934.
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4 17.

El Mas et de l' Escalet

lu mazèt da lascalèt

A Gallicant . Encara hi baten. Hi tenen una pallissa.
418.

El Maset del Nadal

lu mazet dal nadàl

Sobre d e L'ern1ita dc Sant Pau, en un pla. És habituat temporerament per un
foras ter, el qual el r estaura d'una manera tota extravagant.

Les casetes
419.

Caseta de l'Escolà

la cazèta da lasculà

A la Costa. De construcció moderna.

420.

Caseta del Baster

la cazètalbasté

A la Vall.
42 1.

Caseta del Berruga

Ja cazèta dal bagúrru o dal barrúgu

Al Pla del Manró.
422.

Ca seta d el Casat

la cazèta da l cazàt

A la Va ll. F eta de llicorell (al poble en diuen [ rucaréll]), fa uns 50 anys.
423.

Caseta del Joan Carro

la cazèta dal djuàn gàrru

A la Vall.
424.

Caseta del Joanet

la cazèta dat djuanèt

A la Solana.
425 .

Caseta del Manuel

Ja cazèta da l m cmuèl

Als Prats. Hi h avia soplui g i regadiu.
426.

Caseta del Nicolau

la cazèta dal m iculàu

AL Pla del Manró.
427.

Caseta del Susagrw

la cazèta dal suzàgnu

A la Solana.
428.

Caseta del Tros de la Malena

la cazèta dal tròs da la malèna

A la Solana. La van construir posant Jes lloses per dins.
429.

Caseta del Vinyes

A la Vall.
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la cazèta dal víny·nyas

430.

Caseta dels Civils

Ja cazèta dal sivíls

AL coll d 'Alforja.
431.

Caseta dels Rosers

l a cazèta da l rusés

A la Costa. Construcció moderna.
432 .

Els corrals

Algunes vegades la gent del poble designen amb el nom de «corra l» certs edifi cis situat s dintre el poble i que havien servit d'habitat a fan1ílies.
Però també té el sentit tradicional: «un corral de ganado situat en dit lloch de Arbo lí y
carrer que va ala Font», CAPBREUS, Confess ió de Joan Juncosa, any 1703.

433.

Corral de l'H erma no

Iu cu rràl da larmànu

Al p oble. No hi viuen.
434. Corra l d e la Diega

lu cu rrà L da la dièga

Al poble. No hi viuen.
435. Corral de la Grallera

lu curràl da la gra llér a

A la Cos ta.
436. Corral de la Cintera

lu curràl d a la sintè ta

Casa del poble. Hi vivien.
437. Corral d el Barruan

Iu currà l da l barruàn

Al poble. No hi viuen.
438.

Corral d el Borrascó

lu curràl dal burrascó

AL poble.
439. Corral del Peret

lu cur r àl dal parèt

Al poble.
440. Corral del Perol

lu curràl dal paròl

Al poble. No hi viuen .
441 . Corral del R oig

Iu cu rràl da l rò tx

Casa del p o ble. Hi vivien .
442 . Corral d el Salvador Salín

Ju curràl dal salvadó salín

Al poble.
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443.

Corral del Tiet

lu curràl dal tièt

A Gallican t, tocant a la partida de les P are ts Noves.
444.

Corral d el Tindo

lu curràl dal tíndu

Al poble.
445.

Corral del V entaveio

Iu curràl cla l vantavèiu

Al poble. Hi vivien.
446.

El Casalot

lu cazalòt

Segons la manera de parlar del poble, un casalot vol dir un corral en ruïnes.
Situat a la Costa.
447. El Casalot del Pan sa

Iu cazalòt dal pànsa

Devia ser un corral de bestiar. Situat a la Xelmada, tocant al terme de Cornudella.

Les eres
448.

Era de Ca l'Arrel

léra da cà larrèl

A les Planes, dan1unt dc la carretera.

449.

Era de Cal Querido

léra da càl carídu

A les Planes .
450.

Era d e l'Escale!

léra da lascalèt

Als Poniols.
451.

Era de la Pepa

léra da Ia pèpa

Al Freginal.
452.

Era d el Barruan

léra dal barruàn

Va a l camí de Sant Pau.
453.

Era del Boclro

léra dal bódru

A Gallicant. També dita l'era del Sargantana.

454.

Era del Casat

léra da I cazà t

A GaUicant. La més gran.
455.

E1'a d el Catx orro

Al s Planiols.
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léra dal catxórru

456.

Era del Jaia H ermano

léra dal djaiurmànu

Prop del pi de la Senyora.
457.

Era del Joan et

léra da l djuanèt

A Ga lli cant.
458.

Era del Manu el

léra da 1 manu èl

A Gallicant.
459.

Era del Matillo

léra dal matíllu

A GalJicant.
460.

Era del Molí

l éra dal mulí

Tocan t al poble, pis ta cap a la Vall.
GUIA, 145, 179.

461.

Era del Peret

léra dal parèt

A les Planes. Hi havia pallissa.
462.

Era del Perol

léra dal paròl

Damunt de la vila .
463.

Era del Pubill

léra dal puvíll

Tocant a la del Perol.
464.

Era del Sarganlcma

léra dal sangart àna

A Gallicant.
465.

Era del Tindo

léra dal tíndu

Damunt del poble.
466.

Era del Xiquet

léra da l txiquèt

Als Poniols.
467.

Era Nova

léra nòva

Al mig del poble.
Els indrets singularitzats
468.

El Camp de Futbol

lu càm da futbòl

N'hi ha un a la finca del mas del Xetxo - ja no s'hi juga- , i un altre al tros
del Peret, a les Planes.
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469. El Camp de T ir

lu càm da t íru

Situat al lloc anomenat tradicionalment la Plane ta de l Mas de l'Esquerrer.
Destinat a lloc d'exercici de tir del campament militar. Hi ha una cabana,
a servei dc l'oficialitat.
470.

El Campament Militar
«Los Castillejos»

Iu campamén das Cas tillèkus

Inaugurat el 1950 i destinat a la formació d 'oficia ls de Milícies Universitàries,
aplegà tres o quatre milers d'aspirants. De mica en mica s'hi anaren cons truint
edificacions per a menjadors , cantines, habitatges d'oficials, magatzems, etc.
Els aspirants i soldats dormien en grans tendes. Hi ha plaça d 'arn1es, camps
d'esports, bombes d'aigua, canalitzacions i dipòsits. La carretera que hi mena
està força ben arreglada i és ampla per a dos vehicles. Una decisió de la superioritat l'i nutilitzà per a la seva primitiva missió i actualment només r ecull
a un centenar de soldats. L'economia i la vida del poble d'Arbolí s'h a ressentit d'aquest fet .
471.

El Cementiri

Iu saman tiri

Toca a la carretera, a deu minuts del poble, a peu.
472.

El Comptador

lu cunta dó

Als Bosquets. És un estret de roques per on només pot passar un animal. El
feien serv ir per a comptar-hi els bens.
473.

El Coster del Minyós

Iu custé dal miny·nyós

A la Costa.
474.

El Coster del Pere Perdó

lu custé dal pé ra pardó

A la ValL El Pere Perdó era un home de Cornudella.
475.

El Coster dels Pins V ers

Iu custé das píns vèns

A l'Avellana Gran.
476.

El Forn d'en Bescuit

Pretèrit.
«lo forn de'n bascui t», TEST. 1876.

477.

El Forn de la Calç

Iu fórn da la càls

Al Cap de l Pla. S'hi feia calç.
ccPartida del forn de la cal s», TEST. 1922.

478.

El Fossar dels Rucs

Iu fussà dal r úcs

Situat a les Sorts, al carni del nu. Hi enterraven e ls rucs.
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479.

El P edregal d el Panotxo

lu padragàl dal panótxu

Sota el mas d'En Sord, a les Cingles.
480.

El Pedrega/ del Pep Anton

Iu p adragàl dal pèpantòn

Als Pon iols .
481.

El Pont

lu pòn

A la part baixa del poble. Hi passa l'ún ica carretera que s u rt de la vHa.
482.

E l Port ell

]u purtéll

483.

El Port ell del Vernet

lu purtéll dal varnèt

A les Planes.
484.

El Racó del Marrana

Iu racó dal marràna

A les Cingles, sota el mas d'En ReiJ partioner amb Alforja. S 'hi baixa per unes
escalete cavades a la mola.
485.

El Ra có dels Xops

1u racó da l txóps

Ara no n'h i ha però abans sí. A la Mola.
486.

Els Forns clel Guix

lus fórs dal guíx

AL Puig.
487.

Els Racons d el Tindu

Iu racons da l Tíndu

A la Cos ta.

488.

Grau d'en Dard

lu gràu dem dàrt

A les Plane . Corriol per a puJar del c ingle roig al blanc. Acaba a la Coma

del Verne t.
<<Grau da Anclarl ». CA O, 14.

489.

Grau d'e11 Sord

lu gràu dan sórt

Al mas del mateix nom.
«pieza <.k Licrra llamacla Grau d'en Sort», TEST. 1905.

490.

Grau cle l'Embut

Iu gràu da larnbút

Puja d'A lforja.
GUIA, 291.

49 1.

Grau del Callarí

lu gràu dal gallarí o garallí

A la Vall, del mas cap avall.
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492.

Grau del Joanet o del Casat

lu gràu dal djuanèt o dal cazàt

Puja als Colls i a Gallicant.
493.

L'Argile ra

la rd j aléra

Més amunt del mas d'En Vinyes. En treuen argi la.
494.

L'Ermita de Sant Pau

larmíta da sàmpàu

És un edifici petit, humil però bell. Sembla que ja existia al segle XIII, puix
que es coneix un document d'aqu ell temps sobre una deixa que li instituí una
família de Cornudella (GUIA, 97). La forma de la porta i del carnpanaret no
ho desn1en tcixen pas. Darrera l'altar hi ha una porta que dóna a unes curioses
excavacions. A més, l'ermita té adossades diverses dependències que hom diria
fetes per habitar-hi ermitans. Actualment hi té el seu allotjament una eren1ita,
malaguenya, d e nom Rodo, noia d'interessant cultura, la qual ha es tat en diversos països, en contacte amb tipus varis de comunitats catòliques, des d e
sistemes missioners fins a anacorètics. Precisament ella ens ha donat una interpretació dc les esplugues existents darrera la ca pella. Diu que és pos~ i ble
que en aquesta g ruta hi visquessin , en temps remots, unes p er sones d'una
mística tan austera que, a rribats a un cert punt d'intimitat amb Déu, prescindien àdh uc dc la llum solar i acabaven els seus dies en la foscor d 'una caverna.
E l conjunt està situat en un lleu rep là, a la costa de l Serret dels Colls, a 855 111.
d'altitud. L 'ermita de Sant Pau tenia terres, que el rector donava a 1nitges,
i un bosc. Al 1936 crema ren el retaule, però h om salvà la imatge.
c<H c rmita dc St Pau », CENSAL, 1775. e< Esteve Roig Hermita de Sn Pau de Arbolí)}, TEST.
1833. «una [missa] en la hcrmita dc S. Pau», TEST. 1850. «viviendo en la ermita de S n Pau,
Partido dc Falset, Provincia y Arzobispado de Tarragona.», TEST. 1872.

495.

L'Estret del Pi V er

lastrèt dal pí vè

Al mas d'En Vinye , tirant cap a la Vall.
496.

L'Obaguel

laubaguèt

A Jes Pinedes.
497.

La Creu de la Guixera

la crèu da Ja guixéra

A la partida del seu nom.
498.

La Creu de Terme

la crèu da térma

De ferro, amb el sòcol de pedra. Al camí d'Arbolí aJ coll d 'Alforja.
(GUIA, 94). «La Creu », CAD, 4. «Coll dc la Creu» , CAPBREUS, aprox. 1588.

499.

La Creu del Casals

l a c rèu dal cazàls

Als Poniols. Recorda l'assassinat d'un estiuejant d e Reus, el 1936.
500.

La Coma del Vernet

A les Planes.
«Coma», CAD. 20.

500

la cóma dal varnèt

501.

La Grallera

la gralléra

Al Pla del Manró. Racona da bate jada pels caçadors.
502.

La Mina del Tindo

la mína dal tíndu

A la Solana. Era de coure. La van explotar poc. Ara hi ha aigua.
503. La N evera

la navéra

Les never es són uns r aco ns on s'hi ar replega la n eu , quan n 'ha caigut abundosament, i triga molt de t emps a fondre-s'hi. N'hi ha du cs: l'una a les Cingles
i l'altra a les P lanes.
504.

La Pedrera

la padréra

Al Coll d'Alforja. La pedra va servir per a fer el pantà de Siurana.
505.

La Torre del Manuel

l a tórr a d al m anuèl

Al bosc de la Perxa. Alt bocí de paret, romanalla d'una constru cció m edieval,
segura ment de guaüa. Al poble diue n que és sarraïna :i en conten la següent
història: Un rei moro tenia una filla amb mal de lepra, i li va fe r con stru ir
aquesta torre a on pogués viure còmodament sense p erill de contagi p er a ls
altres; li tiraven el menjar per un a reixa [rétxa]. La GUIA (pàg. 103) la cita
com a sarraïna. Tan1bé dita «Torre dels Moros» (GUIA, 94, 448) . Vora el camí
de Gallicant al mas dels Frares.
506.

La V enta del Coll d'Alforja

la vénta da l còll dalfordj a

Una anècdota. Hi havia una cuinera a la qua l deien «la Bajoca»; tenia esp eciali tat a girar les t r ui tes. Un dia va voler fer Ja prova davant dels h ostes i l i
va caure a la cendra. Quan parlaven d 'ella, a mb la sornegueria pròpia de la
gent del camp, deien que era tan h àb il a fer volar trui tes que les tirava per
la fumera i les plegava a la carretera.
507.

Les Gras etes

las grazètas

Grau artifici al , situat sota el mas d'En Sord.
508.

Les Mine s

las n1ínas

A la vall. Eren de plom; però també hi cercaven coure. Ara, abandonades.

509.

Les R e el ot es

la raclòtas

Al camí de Gallicant a l Campament. Depressió del terreny.

Els llocs de fora terme molt vistents o de molta anomenada
510.

El Barranc del Grau

lu barràng dal gràu

Terme de Siura na. Comença als Clots, terme d'Arbolí. Hi baixa aigua molla.
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El carrer Major, el més anLic deJ nucli. A l'esquerra de
la fotografia, en primer pla,
s'ajunta amb el carrer de
Sant Pau. Enllumenat i pavimentació demostren l 'interès de la població en mantenir ben urbanitzat el petit
nucli.

La font d'Arbolí és situada
a la pa r l baixa del poble, i
proveeix Ja piscina l el safareig públics.

511.

El Bosc de l'Electra

lu bòs da lalèctr a.

Pertany als dos termes: Arbolí i Siurana. Una re1narca sobre el non1: A la
con1arca del Baix Camp he sentit a dir, a amplis sectors de la població, «electra» en comptes d' «electricitat».
512.

El Batià del Suro

lu budjà da] súru

Terme de Siurana. Toca a la part Solana.
513 . El Cingle del Macià

lu síng·gla dal massià

A l'altre costat de Sant Pau. Al n1as del Salín. A la pronúncia, s'hi observa
una tendència a fer dues síHabes, encara que no d'una manera total; és un
pas intermig. L'any 1936 s'hi va anar a espenyar [aspanà] algú d'Arbolí. Terme
de Siurana.
GUI A, 180.

514.

El Coll d'Albarca

lu còll daubàrca

Terme d'Albarca. GUIA, 93. Al NW. del Puig.
515.

El Callet de Montjoliu

lu cullèt da n1uny·txuliu

Terme de Siurana. Toca a l'Obaga. Prop d'Arbolí.
516.

El Coster del Giralt

)u custé dal djiràl

Term.e de Siura na. A la presa de l'embassament construït fa pocs anys.
517.

El Grau de Bincabrer

Iu gràu da bíngcabré o da víngcabré

Terme de Siurana. Al peu del Puig.
GUIA, 158.

518.

El Mas d'En Candi

lu m às dang càndi

Terme de Siurana. Toca a les Obagues. Després de la guerra del 1936, uns
maquis molt cèlebres en aquestes comarqu es, anomenats Patacons, hi van
viure.
519.

El Mas d'En Ribelles

lu 1nàs dan ribéllas

Terme de Siurana. Eclesiàsticament, pertanyia a Arbolí. Toca a la partida de
les Solcides. En realitat són dos masos: el d'En Ribelles de Dalt i el de Baix.
GUIA, 102.

520.

El Mas d'En R oz.g

Iu rnàs aan ròtx

Term e de La Mussara. Toca al terme d'Arbolí, a la partida de les Cingles, junt
al mas d'En Voltes.
GUIA, 144.
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521.

El Mas d'En Voltes

l u mà s dan vòltas

Terme de La Mussara. Toca a les Cingles d'Arbo lí.
522.

El Ma s d e les Moreres

Iu màs da las muréras

Terme de Cornudella. Constituït p er dos grups de cases.
GUIA , 146. «J aume Palisse r del mas dit de las Morcras», CENSAL, 1744.

523.

El Ma s de la Barba

Iu màs da la bàrba

Terme de Siurana. Durant la guerra última, els Patacons (veg. nota 518) van
matar l'alcalde, amo de l m as, i hi van por ta r tresors.
524.

El Mas dels Frares

lu màs das flàras

Terme de La Febró. Gran cons trucció de luxe, feta sobr e l'antiga mas ia i a ctualment dependència del campament militar. Situat a 820 m. d'altitud.
GUIA, 102.

525.

El Molí d 'En Salvat

lu mulín salvàt

Tern1e de Siurana. Gairebé anegat per la cua del nou embassament del nu
Siurana. Era d'origen medieval.
GUIA , 97. «moli nomenat d c Sal vat», CAPBREUS, any 1774.

526.

El Molí d e L'Esquirola

lu mulí da lasquirò la

Terme de Siurana. Al riu Siurana. Lloc fer és tec i e nclotat. Habitat a l'es tiu.
GUIA , 158.

527.

El Mo ntsant

Iu mónsàn

És una imponent mola, situada al NW. del puig de Gallicant, i visible des de
diversos indrets del terme, que s'eleva força bruscament fins a m és dels
1100 m. d 'altitud.
528.

El Riu Siurana

Iu riu siuràna

Nat en terme de La Febró, duu les seves aigües a l'Ebre. És vistent des de
diversos punts de la banda Nord del term e d'Arbolí.
529.

El Pla de l'Alber

Iu plà da làubi

Terme de Cornudella.
530.

El T o ll d e La Palla

lu tóll da la pàlla

Terme de Siurana. Situat el riu del mateix nom, allà on s'acaba l'embassam e nt.
GUIA , 605.
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531.

El Turó d'Escornalbou

Iu turó dascórnalbòu

Turó de 649 m. d'altitud, municipi de R iudecanyes, vistent des del Puig, mirant
cap al Sud.
GUIA, 92.

532.

Els A11dorrans

luzandurràns

Terme de Cornudella. Partida situada al capdavall de la Solana. Parteix amb
Arbolí. La majoria de propietaris són d'aquest poble.
533 . Els Masos del Galceran!
Terme de La Febró.
«Juan Juncosa dels masos dc Galceran t», TEST. 1836. «Joan Juncosa y Vergés dels masos
del Galseran» , TEST. 1845.

534.

L'Ermita de Puigce rver

larmí ta da put·txarvé

Terme d'Alforja. Als testaments es con stata força devoció envers la Ma re de
Déu de Puigcerver, a on s'encomana de celebrar misses de sufragi.
«Hermita dc N. Sra de Puigcerver», TEST. 1773.

535. L'Ermita de Sant Joan
del Codolar

larmíta da àn djuàn dal cudulà

«Hcrmita dc st Joan del Codola terme dc Cornudella>), TEST. 1773.

536.

La Coa Rasa

la cóa ràza

Terme de Siurana. Toca a la Solana.
537.

La Coma Fonda

la cóma fónda

Terme de Siurana.
538.

La Font del Ginebre

la fòn dal dj inébra

Terme de Siurana. Sota Gallicant.
539.

La Font del Mas d'En Voltes

la 'fòn dal n1às dan vòltas

Terme de La Mussara. Coneguda per la gent de les Cingles. H i anaven a cercar
aigua la gen t del m.as de l'Esquerrer.
GUIA, 90.

540. La Font del Xano

la fòn dal txànu

Tenne de Siurana. Partida de la Coa Rasa.
54 1.

La S erra de l'Argentera

la sèrra da lardjantéra

Limita el Priorat amb e l Camp de Tarragona. Es veu des del Puig, mirant
cap al Sud .

sos

542. La Serra de la Gritella

]a sèrra da la gritélla

Terme de Siurana. Al Nord del Puig.
543.

La V enta del Lluís

la vénta dall·lluís

Terme de Cornudella. Gran edifici rònec.
GUJA, 148.

544.

La V enta del Pubill

Ja vénta dal puvíll

Terme dc Cornudella. Gran casalot.
GUIA, 94, l48s.

545.

La Vin ya del Clarion

la víny·nya dal clarión

f.s un bosc s ituat a l terme de Siurana. Propietaris d'Arbolí.
546.

La Vi nya del Petau

]a víny·nya dal patàu

Terme de Siurana. Situat al coll de la Creu. Les ter res són propietat de l'Anyep
d'Arbolí.
547.

L es Co ves Tosques

las còvas tóscas

Terme de Siurana, sota les Solcides, baixant p el g rau de Bincabrcr. Són de
les més boniques dels volta nts. Propietat de gent d'Arbolí.
548.

Les Obagues

lazaubàga s

Partida de Siurana, tocant a Arbolí, d'on té molts propietaris.
«en lo terme del lloch de Ciurana a la partida dita de la Obaga», CENSAL 1778.

549.

Les Solcides

la sulsídas

Terme de Siurana.
«Situada e n e l termino de Ciurana, parUda de las Sulcidas», TEST. 1878. Els propie taris
són quasi tots d'Arbolí.

SEGONA PART : EL NUCLI DE POBLACió
Els carrers i la plaça
550.

Carrer de Dalt

lu carré da dàl

És el mateix de Sant Pau.
«en mi apose nto dc la calle de Dal.t dondc habito», TEST. 1865.

551.

Carrer de la Font

lu carré da la fòn

A la part b a ixa del poble. Va de la Plaça als rentadors.
«carrer que va ala Font», CAPBREUS, Confessió de Joan Juncosa , any 1703.
«calle de la Fucntc», TEST. 1934.
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552.

Ca rrer de Sant Pau

l u car.ré

sàmp~u

És a la pa rt supe rior del poble. En surt el camí que va cap a l'ermita del
m ateix nom, p er una banda, també dit camí de La Mussara, i el camí de la
Vall, p er l'altra.

«calle ll amada dc San Pablo», CENSAL , 1806. «ca lle S. PabJo» , TEST. 1885.

553.

Carrer dels Triquets

Iu carré das triquè ts

Té tres braços. L'un come nça a la plaça de l'Església i es bifurca davant de
cal Soler. Aquest lloc és conegut pel nom del Racó del Soler. Un altre braç
va a la plaça de la Font. El te rcer va deJ Racó del Soler al carrer de Sant
Pa u. A un a banda hi ha dues p arades de conreu i a l'altr a, els darreres de
ca l'Esteve, per la qual cosa és conegut vul garment pel nom de corredor de ca
l'Esteve. Al braç dc carrer que va de la pl aça de l'Església al r acó del Soler
h i ha una placeta a on antigament es juga va al trinquet. Aquest joc de pilota
consisteix a partir el camp en dos (al poble ho feien amb una corda p enjada
a certa di tància dc terra) i procurar que la pilota no toqu i a t erra. E s j uga
amb les mans i guanya la partida l'equip que aconsegueix 15 punts, o sigui,
que el contrari fa lli 15 vegades. Més modernament el lloc de joc es va traslladar a 1a plaça de l 'E sglésia.
«cal le dc los Tri quets de Arbolí», TEST. 1863. «calle Tri quets>>, TEST. 1934. GUIA, 94.

554.

Carrer Fosc

1u carré fósc

Va de la Plaça a l'era del Munté.
«Ca ll e obscura», TEST. 1871. «Calle osc ura », TEST. 1905.

555.

Carrer Majo r

Iu carré ma ijó

Va de la Plaça vers el camí de la Vall. Dit també el carrer de l'Església.
«calle Mayor», TEST. 1876, T EST. 1902. «lo

556.

El Carreró

carn~

dc la Jglesia», CENSAL 1774.

Iu carraró

Dit també el Porxct.
«lo d it carreró», CENSAL 1775.

557.

El Porxet

lu purtxèt

Va del carrer de la Font, tocant a la Plaça, als afores. La primera casa passa
pel damunt, formant un tú nel.
558.

La Plaça

la plàssa

A la part baixa del poble, molt a prop de l'entrada de la carretera. En surt
el carrer Major, el carrer Fosc, el carrer de la Font i una de les bifurcacions del carrer dels Triquets. Hi ha l'Església i la Casa de la Vila.
«al carrer de la plassa», CENSAL 1775.

507

Els indrets d'anomenada
559.

Ca l'Arrel

cà larrèl

És la casa més an tiga del poble, a m b arcades rodones.
560.

Cal B o rrascó

càl burrascó

Al carrer Fosc. T é arcades rod ones.
561. Cal Martí

càl martí

Al carrer Major, igual que ca l'Arrel. Té una arcada acabada en punta.
562.

Casa de la Vila

càza la víla

A la Plaça.
563.

El Can tó

Al capdan1unt de l carrer Major
564.

l u cantó
1

començament del carrer de Sant Pau.

El Cantó del Favat

lu cantó dal favàt

Al capdamunt del carrer de Sant Pau .
565. El Cem en tiri Vell

]u sam antíri véU

Vegeu nota 567: El Fossw-.
«en lo Cementir i dc Arboli», CIURANA 19, any 1646, p. 216v. «el ponent ab lo Cementiri»,
CAPBREUS, a ny 1703.

566.

El Forn de la Vila

lu fór(n) da la víla

Al carrer dels Triquets.
567. El Fossar

lu [u ssà

Entre el carrer de la Font, el Porxet i el riu.
«fossar de Arbo lí », CIURANA 19, any 1624, p. 259.
«(osar de Arbo li», ClURANA 19, a ny 1637, p. 262v .
«Arboli en lo Fosa», CIURANA 19, any 1646, p. 216v.

568. El Noguer de Paisan

lu n ugué da paizàn

Abans s'hi feia ball. Ara hi h a la p iscina.
569. El Nogueret de Pubill

lu nugarèt da puvíll

Prop del carrer dels Triquets. Abans també s'hi feia b a ll .
570.

E l Quarto Fosc

El poso com a exemple molt significatiu de cambra típica de totes les cases,
jus tificada documentalment.
«el cuarto o aposento lla rnado Fosch y todos los usos comunes de la casa que h abita, sita
en la Plaza número 1.0 », TEST. 1878.
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571.

El Safareig

lu safrètx

A la part b a ixa del poble, tocant a l r iu. També dit el Rentador
572.

El Transfonnador

lu transfurmadó

Situat entre la piscina i el ri u .
573.

E ls Cups d e L'H erma11.0

lus cúps d a larmànu

Al carrer de Sa nt Pau.
574.

L 'Abadia

labadía

Adossada a l'església. Actualment h abilitada per a co lònies infantils.
CENSAL 1771: «a favor de la vicaria del lloch de Arbolí».

575.

L 'Altar del Nom de Jesús

laltà da l nòm d a djasú s

Altar de la parròquia, objecte de molta devoció popular.
TEST. 1817: «altar de l Nom dc J esús».

576.

L'Allar del R oser

la ltà dal rusé

Altar de la p arròquia.
TEST. 1814: «alla del Rosé». TEST. 1817: «altar del Roser». CENSA L 1817: «A lt ar de
Nuestra Sra dcJ Rosaria».

577.

L'Era d el Munter

léra dal munté

Dintre el poble . Indret p er anar a prendre el sol. Al capdavall del carrer Fosc
i començant les Finestretes.

578.

L'Església

Jigglésia

E sglésia de construcció típica de molts pobles catalans, neoclàssica, força be n
conservada. El cloquer és del segle xvn (GUIA, 94). Els pagesos, de lluny, sab en l'hora m irant a quina paret del can1panar iHumina el sol. A les dotze, els
seu s rajos canvien de cantó.
TEST. 1817: «Iglcsia de Arbolí». Dedicada a Sant Andreu apòs tol .

579.

L'Euterpe

Iu t èrpa

A la sortida del poble en direcció a Galhcant. Hi feien el ball. Ara hi ha una
piscina.
580.

La B otiga del Jaum e

la butíga. dal djàuma

Al carrer dc Sant Pau.
581.

L a Casa de Colònies

Vegeu n ota 574.
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Ja càza da culònias

582.

La Caseta del Ribelles

la cazètal ribéllas

A la part alta del poble, més amunt de les útimes cases.
583.

La Caseta Josepa

la cazètaj uzèpa

Al carrer Major.
«mi aposento dc la casa en que habito llamada vulgarmente la caseta», TEST. 1871. Els
interlocutors ens han assegurat que es tracta de la case ta Josepa, car és l'única situada
dins al poble.

584.

La Germandat

la djarrnandàt

Al carrer Major, davant de cal Martí.
585.

La Pedra Sarga.ntanera

la. pédra sangartanéra

A la p laça de la Font. Molt grossa. Anomenada així perquè sempre hi havia
gran qua ntitat de sangantanes. La van xafar l'any 1960 per fer el marge de
la vora del riu, que s'havia emporta t l'aiguat de Sant Miquel de 1959.
586.

La Piscina

la pissína o paixina

A la part baixa del poble, al costat del rentador. Vegeu la nota 568.
587.

Les Fines tretes

las fina s trètas

Al poble. Els darreres de ducs o tres cases del carrer Major.

Els pobles més propers
588.

Albarca

a ubàrca

Situada sota eJ Montsant. Es veu des de la carena de la Solana.
«vehins d c Albarca>>, TEST. 1838.

589.

Alforja

alfórdja

Limita e l terme amb la part Sud d'Arbolí. La vila es veu des de les Cingles.
«Vila de Alforja», TEST. 1773. «Jac inlo Saludes Notari de Alforja>>, TEST. 1837. «Franco.
Sabaté dc Alforge», TEST. 1845. «propietari dc Alforjc », TEST. 1875.

590.

Cornudella

cu rnudélla

Terme situat al NW. del d'Arbolí.
«Pere-Joan Blanc de Cornudella», TEST. 1813. «Espardañer dc Cornudella », TEST. 1828.

591.

La Febró

la fabró

El seu terme limita al Nord amb e l d'Arbolí.
«La Fabró>> i «La Febró», TEST. núm. 3 del lligall, sense data, però anterior a l 1773. «pages
de La Febró>>, TEST. 1828. «pagesos dc La FebrO », TEST. 1837.
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592.

La Mussara

la mussàra

El seu terme limita a l'E st amb el d'Arbolí.
«Lloch dc La Musara», TEST. 1828. <<Cura-pélrroco de Almusa ra», TEST. 1868.

593.

Poboleda

póvalèda

Un dels pobles qu e, no tocant al terme d 'Arbolí, n'és molt a prop, h i ha força
r elació, com veuren1 p er Ja documentació; i es veu des del Puig, a l'Oest.
«Poboleda», TEST . 1846. «Poubledas» (propie tat del Mas d'E n Vinyes) CAD, 14. «Poboleda», CAD, 15.

594.

Prades

pràdas

Capital del comtat del seu non1, el porten també un conj unt bas tant extens
de terrenys munta nyosos. Deliciosa vila, tant p er la seva situació com p els
se us indre ts pintorescos.
«Condat dc Prades», TEST. 1797. Vc.:g. nota I, paràg. 3r.

595.

Siuran a

s iuràna

Actualm e nt agregat a l mumc tpt de Cornudella, el seu antic terme confrontava
al NW. a mb e l d'Arbolí.
«Rector dc Ciurana y sa s ufraganca Arbolí», TE ST. 1837. <<Y altra [m issa] a la Verge dc
Ciuraml», tes t. 1850. «Ciurana». CENSAL 178 1.

596.

Vilaplana

vílaplàna

Un poble e l tern1e del qual és a m enys de dos quilòmetres de distància del
d 'Arbolí. Hi passa una de Jes carreteres per on es pot arribar als Castillejos.
«Vilaplana», TEST. 1848.

597.

ADDENDA

Les roques i les cingleres
La j ustificació i les explicacio ns relatives a aquesta Addend a són dona des a la
Introdu cció del treball.
598.

El Bolet

Situada a la carre tera del Ca mpamen t. La van xafar en eixamplar Ja carretera.
599.

El Cingle del Peret

Al tros del mateix nom, partida de Jes Planes.
600.

El M orral del Po

A la partida del m a teix nom .
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601.

El Serratell

A prop de Sant Pau.
602.

Els Cinglalls

A la partida del mateix nom.
603.

La Roca Alta

Situada al camí de Ja Pineda.

Les partides
604.

La Xelmada

Partida important, obaga i coberta dc bosc, situada al SW. del terme, tocant
a l de Cornudella.

Els plans
605.

El Pla de l'Anyep

Petit i situat als Prats.
606.

El Pla del Casat

Als Clots.
607.

La Plana del Gallari

Al mas del mateix non1.
608.

La Plana del Mas d'En Xetxo

Al mas del n1ateix nom.

Els colls
610.

El Coll del Cap del Pla

Acabat el pla de ls Penals, camí de la Va ll.

611. El Callet de la Bassa
Dam unt dels Prats.

612. El Callet de Montjou
Entre els Cotalets i el Cap del Pla.
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Els boscos
613.

El Bosc de l'Adou

A les Cingles.
614.

El Bosc de la Canaleta

Als Prats, prop de la Covassa.
615.

El Bosc de les Planes

A la partida del n1ateix nom.
616.

El Cap de Bosquets

A les Pinedes.
617.

Els .Boscos de la Pineda

A la partida del mateix
618.

110111.

Els B oscos d el Solà del Barruan

Als Prats. Entre n a l terme de Siuran a.
Els arbres singularitzats
619.

Els Xops de la Xana

Als Clots, vora el riu. Avui desapareguts.
Les fonts
620.

La Font de la Guixe ra

A la partida de les Guixer es, tocant a la carretera.
621.

La Font del Grau

A la partida del mateix nom, molt a prop dels Clots.
622.

La Font del Molí d'En Pau

Al molí del m a teix nom.
623.

La Fo nt del Molí d'En Racó

Al molí del ma teix nom.
624.

La Font del Panxó

A la Pineda .
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625. La Font d els Raco11s
Als Racons del Tindo.
626.

La Font de Sant Pau

Prop de l'ermita del n1ateix nom.

Els masos
627. El Mas d'En Pere Joan
A les Planes.
628. El Mas d'En Racó
Vegeu la nota 385.
629.

El Mas del Per et

Situat a les Planes, sota el cementiri. Ara ja no existeix.

630.

Les casetes

Són unes petites edificacions, la majoria construïdes de pedra seca, destinades
a guardar les eines o a magatzem i situades als trossos de terra.
631.

La Barraca del Blai

Al s Penals.
632. La Cas eta del Catxorro
Al s Planiols. L'hem sentit pronunciar també [cutxórru].
633.

La Caseta del Jaume

Tocant al poble i a la carretera.
634. La Caseta del S equet
A Ja Solana.
635.

La Caseta d el Soler

A la Solana.

636.

Les eres

El s masos tenien la seva era (vegeu nota 390). La memòria dels informadors
1es recorda enc;· ra avui dia gairebé toles . Tenim constància escrita de les segü e nt~; : Eres d l s masos d'En Blai, Bruno, Gallarí, Rei, Sord, Vinyes, Dalt,
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Escolà, E squerrer, Garra, Cama, Vernet, Xc txo, Nadal. A més a més tenin1 notícia d'e res tan1bé als molins d'En Pau i d'En Racó.
637.

L'Era del Munter

Situada al darrera del poble, de cara a sol ponent, a on es r eunien Jes dones
a la tarda p er anar a cosir i de vegades per jugar a les cartes.

Els indrets singularitzats
638.

El Coster de l'Avellana Gran

A la partida del mateix nom.
639.

El Coster del Barranc de Passavies

Al citat barranc.
640. El Coster del Nadal

Al masct del mateix non1.

EL NUCLI DE POBLACió
Els carrers i la plaça
641.

El Carrer de la V all

Non1 que porten un grupet de cases que són a 100 m . de l p ob le. També hi
pertanyen els masos de la Vall. Coincideix amb el catní de la Vall.
642.

La Plaça de la Fo11t

Nom de la plaça que hi ha entrant al poble i on hi ha les fon ts i els rentadors.
És a la vora del riu. Al b ell mig hi ha la p edra Sargantancra (vegeu n ota 585).

Els indrets d'anomenada
643.

Ca l'E steve

Vegeu nota 553.
644.

Cal Soler

Vegeu nota 553.
645.

El Corredor de Ca l'Esteve

Vegeu nota 553.
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APÈNDIX O NOMÀSTIC

Els cognoms més abundants (A)
Martorell ; Joanpere; Salvadó; Bodro; Juncosa; Pàm ies; I sern.

Els renoms (A. I)
Aclucat
Amàlia
Arrel (A.2)
Auep
Bajoc (A.3)
Bar ber
Baró
Barruan
Blai/ Blaia (A.4)
Borrascó (A.S)
Callet
Cama
Casdaet (A.6)
Cinteta
Cremat
Cristiana
Cutit
Catxorro (A.7)
Diego/Diega
(A.8)
Escalet (A.9)
E scolà
Esquerrer
E s tefania
Estevet
Eulàlia
Fadrí de Sau
Falceta (A.lO)
Favat (A.ll)
Ferrer
Florència
Garrell (A.12)
Hermano (A.l 3)
Malen eta
Margarida
Martí
Matillo/ Matilla
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aclucàt
amàlia
arrèl
au èp
b ai jòc
b ar b é
b aró
barruan
blài/ blàc
burrascó
callè t
càma
cazadèt
sintèta
cran1àt
cristiàna
cutit
cutxórru
diègu / dièga

ascalèt
as culà
ascarré
astavania
astavèt
aulària
fadrí da sàu
[alsèta
favàt
farré
:flurènsia
garréll
armànu
malanèta
m argarida
martí
matíllu/ m a tília

(A.14)
Miquelon
Minyó
Mitger
Nadal
Paisan / Paisana
(A.16)
Panxó/Panxona
(A.17)
Pau (A.18)
Pavet (A.1 8 B)
Pep Anton
Paqu.e l (A.l9)
Peret
Perol (A.20)
Perxet (A.2 1)
Po (A.22)
Pubill
Putget
Querido (A.23)
Quico
Roig (A.24)
Roset (A.25)
Salín/ Salina
(A.26)
Salvadoret/
Salvadorcla
Sant Pau (A.27)
Sargantana
(A.28)
Soler
Susagno (A.29)
Teresó
Tíndo (A.30)
Torta
Traginer/
Traginera (A.31)

micalón
minyó
mig·gé
nadàl
pa isàn I pai sàn a
pantxó/ p anxóna
pàu
p èpatò n
p aquèl
parèt
paròl
partxèt
pó
puvíll
putxèt
carídu
quícu
ròtx
rusèt
salín fsa lína
salvadurèt/
salvadurèta
sàmpàu
sangartàna
sulé
suzàng-nu
tarasó
tíndu
tòrta
traijiné/
traijinèra

Valent (A.32)
Ventaveio
Vinyès
Xacó /Xacona

valén
vantavèiu
vinyès
txacó I txacóna

(A.33)
Xambou (A.34)
Xana
Xetxo/Xetxa
(AJS)

txambòu
txàna
txétxu/ txétxa

Els renoms pretèrits (A.35 bis)
Ballador (A.36)
Baurro (A.37)
Borjeta (A.38)
Escaleta (A.39)
Francisqueta dels Masos (A.40)
GaJceran (A.41)
Guardiol (A.42)
I sidreta (A.43)
Janet (A.44)
Macià (A.45)
Merlet (A.46)

Munyòs (A.47)
Nent (A.48)
Panxet (A.49)
Pep del Nen (A.SO)
Pere Peret (A.Sl)
Pona (A.52)
Poset (A. 53)
Rito (A.54)
Salinet (A.SS)
Taverner (A.56)
Xiquet (A.57)

NOTES ONOMÀSTIQUES
A.l.

Els que figuren en aqu esta primera parl són renom s vius actualment o , almenys, en
un passat molt immediat. La major part corresponen a cascs; algun, però, a individus. Hem anat resseguint casa per casa del poble. Hem exclòs de l'apèndix els renom.s de Gallicap.t, puix que ja figuren a Ja Nota 2, excep te Sargan tana, recollit posteriorment. - La regular quantitat de renoms pretèrits mostra Ja vitalitat que té
qualsevol comunitat en la seva creació i com és d'interessant recollir-los per tal
d'evitar llur pèrdua definitiva.
A.2. «(a) Arrel», TEST. 1830 i 1849.
A.3. «(a) Bajoch», TEST. 1845.
A.4. La e de [blàe] és oberta.
A.S. <<(a) Bon·ascó», TEST. 1843.
A.6. «dit lo Sasadèt», CENSAL 1781.
A.7. ÉS una herba que té un fruit que s'enganxa a la roba.
A.8. «(a) Diego», TEST. 1828..
A.9. No m'estranyaria que aquest renom provingués d'una abreviació ci'«En Tal dc l'Es·
caleta» (veg. renom de la nota A.39).
A.lO. «dit falceta», CENSAL 1766.
A. l l. «(a) Favat», TEST . 1839.
A.12. «dit Garréll», TEST. 1814.
A.l3. «Casa del Hermano», TEST. 1896.
A.l4. «(a) matilla», TEST. 1895.
A.lS. «(a) Nadal», TEST. 1845.
A.16. «dit Paisan», CENSAL 1774. «dit Paysan», TEST. 1809.
«(a) Paisan», TEST. 1844.
A.17. «(a) Panxó», CODICIL 1831. !d. TEST . 1833.
«(a) Panxona», TEST. 1807.
A.l8. Era un cafè abans de la guerra.
A.l8b. Personatge cèlebre al poble, de nom Joan Sanvanà (veg. nota 34). Entre els fets
que se'n conten hi ha el següent: Una vegada tingué una discussió amb uns nois
de Siurana. Per venjar-se'n, agafà una premsa de raïm, amb el seu peu, i la collocà en un porxo d 'Arbolí, de manera que impedia el pas pel camí que anava a
Reus . O sigui que, quan, al dia següent, els de Siurana hi volien passar amb el carro,
no van poder fer-ho, i ni entre quatre homes no van poder remoure l'impediment;
i van haver de donar una gran volta. En diverses ocasions, els guàrdies van in-
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A.l9.

A.20.
A.21.
A.22.
A.23.
A.24.
A.25.
A.26.
A.27.
A.28.
A.29.
A.30.
A.31.
A.32.
A.33.
A.34.
A.35.
AJS.
A.36.
A.37.
A.38.
A.39.
A.40.
A.4 1.
A.42.
A.43.
A.44.
A.45.
J\ .46.
A.47.
A.48.
A.49.
A.SO.
A.)l.
A.52.
A.53.
A.54.
A.SS.
A.56.
A.57.

tentar aga-far-lo, però ell trencava les manilles. Fins que, un dia que es va em
brlagar, el va n amanillar amb unes dc més fortes, fetes expressam ent, i aleshores
es donà per vençut i ma i més se'n va saber res.
És molt mode rn. Procedeix de cal Miquel, convertit en Paquel per imitació de Ja
manera de parlar del seu parc, que era mut. Aquest fet pot donar idea dels sistemes de creació d e r enoms que es fan servir, on intervenen la met àfora, l'onomatopeia, i altres mil figures engendrades pet· la imaginació popular.
TEST. 1831: «(a) Perot».
Dit així perquè a la casa hi havia un porxo. TEST. 1854: «(a) Pcrxe t».
CODICIL 183 1: «(a) Pó». TEST. 1842: í d.
TEST. 1854: «(a) Querido».
TEST. 1844: «(a) Roig».
TEST. 1843: «(a) Roset».
TEST. 183 1: «(a) Sallu ». TEST. 1842: «a Sal iu ». TEST. 1835: «(a) Salina».
TEST. 1809: «dit St. Pau».
Anomenat així perquè sempre agafava terra dels altres a les partions, igual que la
sargantana, que sempre grata.
Era un cafè abans de la guerra.
T EST. 809: «dit Tindo». CAD, 3: «Tindol ».
TEST. 1831: «(a) Traginé». TEST . 1832: «(a) Tragincra ».
TEST. 181 9: «dit Valent».
TEST. 1844: «(a) Chacó». TEST. 1830: <<(a) Xacona».
TEST. 1830: «(a) Xambow>.
TEST. 1845: «(a) Xexo». CAD, 21: «Xecho>>.
bis. Con siderem com a tals aquells que, estant documentats, no són aplicats actualment a cap família o casa del poble, encara que s'hagin conservat fossilitzats
en algun topònim.
TEST. 1843: «(a) Ballacló».
TEST. 1844: «(a) BaurrO>>.
CENSAL 1776: «el it Borjetê\ ».
TEST. 1813: «dH de la Esca leta». CAD , 11 : «E scaleta ».
TEST. 1947: «(a) Francisqucta dels masos».
TEST. 1833: «(a) Galceran».
TEST. 1845: «(a) Guardiol ».
TEST. 1847: <<(a) Asidreta».
TEST. 1811: «d it Janét>> . CAD, 30: «Tros del Genet>>.
TEST. 1830: «(a) Macül».
TEST. 1781: «Marlct ».
TEST. 1846: «(a) Muños>>. TEST. 1849: 1cl.
TEST. 1842: <<(a) Nent».
TEST . 1830: «J aume Pamics del Panxe l».
TEST. 1846: «(a) Pep del Nen».
TEST. 1844: «(a) Pere pe ret».
TEST. 1833: <<(a) Pona>>.
TEST. 1812: «dit posét».
TEST. 1846: «(a) Rito».
TEST. 1804: «dit Salinét». TEST. 1820: «elit Salinet».
TEST. J830: «(a) Taberné».
CENSAL 1776: «dit lo Xiquet».

ELS MAPES
E1 plànol del nucli d'Arbol.í és copiat d'un a ltre que hi h a a la Casa dc la Vila.
El mapa del terme municipal ha estat format a base del full 445 (Corn udella)
del Mapa Topogràfic Naciona l a escala 1/50.000, de l'Institut Geogràfic Nacional, i dels quatre fulls corre ponents al mateix nú mero del Plàno l Director
del Servei Geogràfic de l'Exèrcit, a escala 1/ 25.000. També han estat consultats
els n1apes Muntan yes de Prades, a escala 1/25.000, i Cingles de La Mu ssara-Vall
del Siurana, a escala 1/10.000, publicats p e r Editorial Montblanc-Martin.
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fNDEX ALFABÈTIC DE NOl\1S

>(•

(''') a) Hem [e t una dobl e o triple entrada d e cada topònim , segons d nom genèric, específi c o compost.
b) Qu an entre la pronúncia del topònim i la seva interpretació o¡·togrà(ka hi ha massa
diferència, dc tal nwncra que r esu lta molt d ifíci l la seva localilzació, hi entrem
també la forma fonètica, transcrita amb l'alfabet usat al llarg del treball , i enclosa en tre claudà tors.
e) Les ci tac.ions són fe tes pel número d'ordre, no pd de plana, pe rò amb els a d vertiments que indiquem a continuació.
d) Les notes dels noms de persona dc l'Apèndix Onomàstic va n precedides p er la
lktra A i comencen n umeració nova.
e) Quan el nom d e l loc o de p ersona es troba c itat no a la llista, s i.nó a l text de la
not a , afegim al número una N.
f) El s grups de topünims anomenats ELS ACC I DENTS DE LA CARRETERA, ELS
COGNOMS MÉS ABUNDANTS .i ELS RE NOMS no tots t ene n nota. Aquests, a
l'índex, són cila ts pe l número dc la nota antetior, seguida dc la lle tra «S».
g) EL mot bis, que indica duplicitat dc nota, és simplificat per Ja ll etra «b», posada
darrera el número.

A
Abadia, 574
Abeuradeta, 351
Aclucat, A.l s
Adou, 613
Adous, 49
Agus tí, 387
Aigua, 380
Albarca, 7N, 514, 588
Alber, 529
Aleu, 38
Alforja, l N, S, 147, 255, 283, 506, 589
Alt, 260
Alta, 603
Altar, 575, 576
Alzina , 286-290
Alzinar, 186
Amàlia, A.l s
Amunt, 149
Andorrans, 532
Andreu , 57 SN
Anton, 293, 480
Anyep, 2N, 605
Aragonès, 402
Arbolí, 1, 312
Ardiaca, 352
Arena, 254s
Argentera, 7N, 541

Argilera, 493
Argileta, 187
Arrel, 129, 248, 269, 304N, 448, 559, A.2
Artigues, 391
Auep, A.2s
Avall, 321
Avellana, 76, 638
Avellaners, 172, 173
Avenc, 54
Avencs, 50, 51
Avenque ts, 52

8

Badén , 25 1
Baix Camp, lN
Bajoc, A.3
Bajoca, 506N
Ballador, A.36
Bancs, 174
Barba, 523
Barber, A.3s
Bardina, 55
Baró, A.3s
Barraca, 631
Barranc, 56, 96, 299-309, 304N, 306N,
307N, 510, 639
Barret, 17
521

Barruan, 296, 360, 437, 452, 618, A.3s
Bassa, 65N, 320, 327, 611
Bassí, 328
Baster, 107, 420
Baurro, A.37
Bescuit, 359, 476
Bescuits, 43
Beseit, 7N
Berrugo, 421
Bessonar, 57
Bincabrer , 517
Blai, 124, 392, 393, 631, A.4
Blanc, 16N
Blanca, 346
Bodro, 274, 382, 453, A.2N
Borjeta, A.38
Bolet , 598
Borja, 117
Bosc, 95N, 269-281, 305, 511, 613-615
Borrascó, 55N, 197, 438, 560, A.S
Boscos, 283-284, 617, 618
Bosquet, 282
Bosquets, 616
Botiga, 580
Botjà, 512
Bres, 335, 361
Bruixa, 32
Bntno, 140, 393
Bultada, 379N

e
Ca, Cal, 2N, 122, 448, 449, 559-561,
643, 644
Cafè, A.29N
Calç, 158, 477
Calle t, A.Ss
Cama, 250N, 337, 362, 409, A.5s
CamJ, 147-150, 228-238
Camp, 255N, 468, 469, 541N
Cmnpament, 470
Campanes, 53
Campassos, 66
Canaleta, 300, 320, 355, 614
Candi, 518
Cantacorbs, 7N
Cantada, 252
Cantarella, 249s
Cantó, 563-564
Canyaret, 152, 310
Cap, 58, 167, 207, 610
Cardó, 7N
522

Caro, 7N
Carrer, 550-555, 641
Carrerada, 231
Carreró, 556
Carretera, 242
Carro, 168
Casa, 99, 562, 581
Casada, 388
Casadet , A.6
Casalot, 154, 446N, 446, 447
Casals, 499
Casat, 275, 422, 454, 492, 606, 2N
Caseta, 419-431, 582, 583, 632-635
Castanyers, 109, 145
Castillejos, 470
Cataractes, 345
Catero, 54
Catxorro, 455, 632, A.7
Cau, 28
Cementiri, 250, 471, 565
Cec, 141
Cerarets, 175
Cerer, 101
Cervera, 210
Cingla, 23
Cinglalls, 67, 602
Cingle, 16, 18, 19, 513, 599
Cingles, 87, 233, 240
Ció, 272, 304N
Cinteta, 436, A.6s
Cirer, 143
Civada, 102
Civils, 430
Clarion, 142, 545
Clotet, 153
Clots, 68, 110, 220
Coa, 314, 536
Coco, 276
Codolar, 535
Cogulla, 192
Colònies, 581
Coll, lN, 2b, 254s, 255-258, 283, 506,
514, 610
Collet, 65N, 154, 259-266, 515, 611, 612
Colls, 4, 69, 236
Cmna, 500, 537
Comellar, 97
C01nes, 88, 208, 317
Comptador, 472
Conilles, 34 7
Copot, 329
Cornudella, SN, 7N, 228, 234, 590
Corral, 155, 432N, 433-445

Corralet , 156
Corrals, 422
Corredor, 645
Cortalets, 70N
Cosme, 170
Costa, 77, 79, 245, 232N
Coster, 473-475, 516, 638-640
Costes, 201
Cotalets, 70
Cova, 38-45, 80, 138
Covassa, 48
Coves, 547
Cren1at, A.6s
Creu, 81, 249, 256, 497-499
Cresta, 11
Cristiana, A.6s
Cucut, 216, 408
Cupet, 157
Cups, 573
Cutit, 13, A.6s
[cutxín a ], 382

Escaleta, A.39
Escolà, 25, 50, 294, 403, 419, A.9s
Escornalbou, 7N, 53 1
Escurçons, 265
Església, 578
E s pena dora, 64 7
Espill, 212
Espirall, 344
Esquelet, Cf. Escalet
Esquerrer, 404, A.9s
E squirola, 526
Estefania, A.9s
Esteve, 643, 645
Estevet, A.9s
Es tre t, 495
Estudiant, 2N, 249s
Estudiantó, 2N
Eugeni, 41, 353
Eulàlia, A.9s
Euterpe, 579

F
D

Dalt, 178, 40 1, 550
Damunt, 98, 151
Daniel, 322
Dard , 488
Davall, 99, 189
Dedalts, 7N
Descarregadors, 306N
Devesa, 82
Diega, 129, 356, 434, A.8
Diego, A.8
Dimoni, 41
Dou, 342N, Cf. notes 49 i 613
Dous, 95N, Cf. nota 49
Drecera, 243, 244
E

Ebre, 7N
Electra, 270, 511
Embut , 22, 490
Empelts, 176
Era, 448-467, 577, 637
Eres, 150, 151
Ermita, 494, 534, 535
Esbarrat, 261
E scagassat , 262
E scale t, 42, 299, 417, 450, A.9

Fàbregues, Evarist, 376N
Fadrí, A.9s
Falceta, A.lO
Fantasn1a, 39, 328, 339
Farratge, 120N
Favat, 564, A.ll
Febró, 238, 591
Ferrer, 173, A.ll s
Ferrera, 357
Figuera, 7N
F iguereta, 334
Finestretes, 587
Florència, A.l1s
Fonda, 537
Fondo, 309
Font, 301 , 302, 335, 346-379, 363N,
381, 538, 539, 540, 551, 620-626, 642
Fontetes, 89
Forat, 46-47
Forn, 158, 476, 477, 566
Forns, 486
Fosc, 554, 570
Fossar , 478, 567
Francisqueta dels Masos, A.40
Frares, 235, 285, 524
Freda, 302, 377
Freginal, 71N, 159
Freginals, 71
Futbol, 468
523

G

f

Galceran, A.41
Galcerant, 533
Galla rí, 18, 338, 394, 491, 607
Gallicant, 2, 4N, 7, 243, 349
Gan1busins, 65N
Gano, 11
Gargollers, 221
Garra, 123, 222, 405
Garranxa , 7N
Garrell, A.l2
Garro, 131, 423
Galxo, 132
Germandat, 584
Ginebre, 538
Giralt, 516
Gloriela, 383N
Gorg, 306, 330
Gorgu et, 311
Gorguina, 65N, 315
Gralla, 40
Grallera, 118, 435, 501
Gran, 76, 638
Granja, 391
Gra nots, 326
Gra setes, 507
Grau, 4N, J60, 207, 282, 488-492, 510,
517, 621
Grèvol, 106
Gritella, 7N, 542
Guà rdia, 7N
Guardiol, A.42
Guardiola, 41 O
Guix, 486
Guixera, 497, 620
Guixeres, 7N, 90

Jaio, 8, 287, 456
J anet, A.44
Jaume, 292 N, 580, 633
Jesús, 198, 575
Joan, 34.N, 42, 53, 423, 535, 627,
A.18bN
Joanet , 2N, 51, 363, 424, 457, 492
Joanpere, A
Josepa, 583
Jull, 34
Junt, 226
Juncosa, A

H

He rmano, 8, 14, 137, 287, 433, 456,
573, A.13
Heures, 103
Hort, 77, 188- 190
Horts, 112, 177, 178
Hospicis, 72
I

Isern, A
Is.idreta, A.43
524

L

Llarga, 44, 199
Llaveria, 7N
Llena, 7N
Lloch de Arbo lí, 2N
Lluís, 543
Lluna, 24

M
Macià, 203, 277 , 513 , A.45
Magí, 389
Major, 555
Malalts, 375
Malecon s, 254s
Malena, 130, 428
Maleneta, A.l 3s
Mallol, 100
Manuel, 2N, 224, 425, 458, SOS
Manró, 61 , 112
Manyana, 193
Margarida, A.l3s
Maria, 411
Marrana, 484
Martí, 133, 263, 561, A.l3s
Martorell, A
Mas, 9, 123, 235, 251s, 364, 392-416,
518-524, 539, 608
Maset, 68N, 69N, 417, 418
Masets, 179
Masos, 87N, 390, 533, A.40
Matilla, A.1 4
Matillo, 2N, 323, 459, A.l4
Menut, 23, 365
Merlet, A.46

Més, 321
Mestre, 188
Mig, 284
Migdia, 35
Milionari, 278, 366
Militar, 470
Millàs, 119
Mina, 502
Mines, 508
Minyó, A.l4s
Minyós, 473
Miquel, A.19N, 332N, 58SN
Miquelon, A.l4s
Miquelona, 340
Mirador, SN
Mitja, 24
Mitger, A.14s
Mola, 7N, 25
Molí, 134, 195, 384-389, 460, 525, 526,
622, 623
Molins, 237, 383
Molló, S
Montjoliu, 10, 515
Montjou, 612
Montsant, 7N, 527
Móra, 223
Morera, 7N
Moreres, 522
Moros, SOSN
Morral, 59, 60, 600
Morralets, 180
Motllat, 7N
Munyòs, A.47
Muntanyes, 3
Munter, 577, 637
Mussara, 229, 592
N

Nadal, 68N, 69N, 279, 319, 418, 640,
A .lS
Nassot, 20
Negra, 45
Nen, A.SO
Nent, A.48
Nevera, 503
Nicolau, 426
Noguer, 119N, 161, 568
Nogueret, 569
Noguers, 247
Nom, 575
Nostre Senyor, 139, 318

Nou, 155, 156, 406
Nova, 327, 461
Noves, 126, 202

o
Obac, 191
Obagues, 548
Obaguct, 78, 496
Oliver, 354
p

Paisan, 568, A.16
Paisana, A.16
Palla, 530
Pallern, 190
Pàmies, A
Panotxo, 17, 479
Pansa, 447
Pantà, 256N, 504N, Cf. notes 516 j 525
Panxet, A.49
Panxó, 624, A.17
Panxona, A.l7
Paque l, A.19
Parada, 120, 121
Parades, 202
Paradeta, 91N
Paradetes, 91, 203
Paradons, 113
Paranyet, 162
Parets, 126
Partida, 83
Partió, 194
Pas, 239
Passanilles, 304
Passavia, 303
Passavies, 96, 639
Pas tera, 26
Pastorella, 336
Patacons, 518N, 523N
Patxó, 280, 288
Pau, 4N, 21, 33, 148, 245, 286, 384, 411,
494, 552, 622, 626, A.l8, A.27
Pavet, A.18b
Pedra, 32-37, 585, 647
Pedrega!, 248s, 479, 480
Pedrera, 253, 504
Peiró, 215
Penals, 73
Pep, 480, A.50
525

Pep Anton, A.18s
Pepa, 441
Perdiu, 11, 27, 227
Perdó, 474
Pere, 474, 627, A.51
Peret, 135, 136, 307N, 439, 461 , 599,
629, A.19s, A.51
Perol, 122, 360, 441, 462, A.20
Perxa, 271, 316
Perxet, A.21
Pèsol, 367
Petau, 546
Petxina, 382
Pi, 293, 298, 324, 363N, 495
Pilars, 181
Pinar, 163
Pinaret, 164, 264
Pineda, 230, 617
Pinedes, 92, 285
Pins, 281, 292, 475
Piscina, 586
Pixador, 338, 339, 342
Pla, 58, 61, 62, 186, 207N, 210-221 , 368,
529, 605, 606, 610
Plaça, 558, 642
Plana, 30, 122, 222-226, 607, 608
Planelles, 204
Planes, 93, 615
Planet, 165, 208
Planetes, 205
Planilles, 94
Planillol, 166
Planiols, 74N, 240
Plans, 7N
Po, 60, 600, A.22
Poblet, 7N
Poboleda, 7N, 593
Pòlit, 217
Pona, A.52
Poniols, 74
Pont, 481
Porrera, SN
Portell, 267, 482, 483
Porxet, 557
Poset, A.52
Pouador, 63, 331
Pous, 182
Prades, 1N, 594
Prat, 101, 143, 167, 209
Prats, 75, 266, 298
Priorat, 1N, 255N, 541N
Pubill, 293, 412, 463, 544, 569, A.22s
Púdols, 114
526

Puig, 6-9, 64, 226, 304N
Puigcerver, 534
Pujada, 247, 247s
Punta, 11, 27
Puntes, 227
Putget, 369, A.22s
Putxet, 369
Q

Quarto, 570
Que, 28, 150
Querido, 449, A.23
Quico, A.23s
Quilòmetre, 250s
R

Racó, 102, 103, 168, 385, 484, 485, 623,
628, 646
Racons, 19, 91N, 487, 625
Rajadors, 343
Rasa, 96N, 314, 316-319, 536
Rasets, 183
RecinglaU, 21
Recinglalls, 67N
Re clotes, 509
Recta, 250s, 252
Rei, 395
Reial, 24.1
Remei, 386
Riba, 383N
Ribelles, 519, 582
Rito, A.54
Riu, 120, 161, 312, 528
Riudecanyes, 531N
Roca, 28, 29, 30, 603
Rodo, 494N
Roig, 6, 16N, 441, 520, A.24
Roques, 16
Roser, 576
Rosers, 431
Roset, A.25
Rostollet, 104
Rovelló, 36
Rucs, 478
[russèndu], 389N
Rufí, 364

s
Safareig, 571
Sagrat, 83, 1OS

Sagreres, 201
Saladet es, 9SN
Salere tes, 9S
Salín, 37, 413, 442, A.26
Salina, A.26
Salinet, A.SS
Salt, 341
Sa ltant, 340, 341
Salvadó, A
Salvador, 397, 442
Salvadoret, A.26s
Salvadoreta, A.26s
Salvat, S2S
Salve, 28
Sa nt, S3S
Sant Andreu, S78N
Sant Miquel, 332N, S8SN
Sant Pau , 4N, 21, 33, 148, 24S, 286,
494, SS2, 626, A.27
Sanvanà, 34, A.18bN
Sarantill, 46
Sargantana, 2N, 464, A.28
Sargantanera, S8S
Sau, A.9s
Scala Dei, 7N, 34N
Sec, 108
[sègu], 141
Sender, 240
Senyor, 139, 318
Senyora, 29S
Sequet, 634
Serra, 13, 14, 174, 19S, 196, 207N, S41,
S42
Serradell, 348
Serratell, 47, 601
Serret, 10
Siurana, 7N, 234, S28, S9S
Socarrat, 169, 268
Solà, 6S, 618
Solana, 84, 123, 136, 231
Solanes, 84
Solcides, S49
Soler , 144, 307, 370, 63S, 644, 646,
A.28s
Sord, 396, 489
Sort, 8S, 124, 12S
Sortetes, 206
Sospirs, 376
Sotalet, 70N
Surera, 289
Suro, S12
Susagno, 427, A.29

T

Tarragona, 2SSN, S41N
Taverner, A.S6
Teix, 291, 371
Teixeta, 241N
Terme, 498
Tcresó, 218, A.29s
[tèrpa], S79
Terrers, llS
Tet, 360
Tcul.a, 3S8
Tiet, 443
TiHera, 247s
Tindo, 244, 444, 46S, 487, S02, A.30
Tir, 469
Tivissa, 7N
Toda, 372, 398
Toll, 106, 334-337, 341, S30
Tollàs, 331
Tollets, 116, 304N, 333
Tomb, 248, 248s, 249, 2SO, 253, 2S4,
2S4s
Tombs, 2Sls, 2S4s
Ton, 121
Torner, 62, 211
Torre, SOS
Torrentill, 313
Torta, A.30s
Tosques, S47
Traginer, A.3l s
Traginera, A.31s
Transformador, S72
Tres, 292
Triquets, SS3
Troneta, 2S4
Tronetes, 31
Tros, 107, 108, 128, 136, 170, 428
Turó, S3 1

u
Ullets, 184
[urdjà], 3S2

v
Va, 150
Valent, 373, 414, A.32
Vall, 77, 79, 86, 167, 232, 2S7, 641
Vandellòs, 7N
S27

Vaques, 214
Vell, 238, 239, 565
Venta, 506, 543, 544
Ventavea, 130
Ventaveio, 445, A.32s
Ventibriga, 258
Ver, 495
Verdú, 301, 350
Vernet, 225, 290, 325, 415, 483 , 500
Vers, 281, 475
Via-Crucis, 245N
Victòria, 125
Vidu, 374
Vila, 98, 189, 273, 305, 562, 566
Vilaplana, 596
Vilaseca, 49N
Vinya, 137-145, 196, 199, 545, 546
Vinyes, 9, 291, 297, 399, 429
Vinyès, A.32s
Vinyet, 171
Vinyeta, 200

Viva, 378
Voltada, 379

x
Xacó, A.33
Xacona, A.33
Xambou, A.34
Xana, 213, 407, 619, A.34s
Xano, 259, 540
Xeixet, 219
Xelmada, 15, 604
Xetxa, A.35
Xetxo, 194, 251s, 364, 416, 608, A.35
Xiquet, 466, A.57
Xoles, 308
Xops, 185, 485, 619

z
Zan1ora, 400

RESUM.- El municipi d'Arbolí es troba a l'extrem SW de les muntanyes de Prades, a la comarca del Priorat. És petit de cens (uns 125 habitants), però extens de
territori ( 21,1 km ~ ) . Té l'agregat de Gallicant, avui totalment deshabitat. L'autor
d'aquest treball ha recollit 647 topònims rurals i urbans, i 109 anlrotopònims que
exhaureixen pràcticament els noms de lloc i de persona propis de l'indret.
RESUMEN.- El municipio de Arbolí se halla en el extremo SW dc las montañas
de Prades, en la comarca del Priorato. Posee escasa población (unos 125 habitantes),
pero, en cambio, dispone de un extenso término (21,1 km~ ), en el cual existe el agregado de Gallicant, hoy totalmente deshabitado. El autor de este trabajo anota
647 topónimos rurales y urbanos, y 109 antrotopónimos con lo cual ha registrada
púcticamente Lodos los nombres de Jugar y de persona propios de la localidad .

ABSTRACT.- Thc municipality of Arbolí is situated in the extreme SW of the
mountains of Prades, in the comarca of the Priorat. It is small with regard to its
census of inhabitants (sorne 125), but extensive with regard to its area (21,1 km 2 ),
including the aggregated municipality of Gallicant, which. is completely uninhabited
today. The author of this study has collected 647 rural and urban toponyms, and 109
nicknames, thereby practically exhaust ing all the p]acenames of persons from the
area.

NOTA DE LA REDACCió: Aquest treball ha estat distingit amb el segon lloc en el «Premi dc
Toponimia Josep Iglésies», corresponent a la convocatòria de l'any present 1978.
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«La Chalne varisque d'Europe Moyenne et occidentale»; R ennes, 1974, p. 81-87,
2 fig., París, Ed. C.N.R.S.
GARCÍA QUINTANA, A.: Junísico terminal y Cretacico inferior en la región central de
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GrROD, M. et N. GIROD: Contribution de la p étrol.ogie à la connaissance de l'évolution dc la Méditerranée occidentale depuis l 'Oligocène. Bull. Soc. Géol. Fr.,
7.• série, t. XIX (1977), p. 481-488, 1 fig.; Paris.
GóMEZ ÜRTIZ, A.: El modelado glaciar y periglaciar del macizo de Campquerdós
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MAs MAYORAL, J . R. y A. ALONSO MJLLAN: Evolución sedimentológica del Jurasico
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Se expenen los trabajos de campo realizados que comprcnden el estudio estra~
tigratico, la geología estructural y la recogida de muestras (petrológicas y de las
mineralizaciones); muestras que se han estudia do mediante difracción de rayos X, espectrografía por fluorescencia de rayos X, óptica de luz transmitida y
óptica de luz reflejada. Del proceso estadístico de datos efectuada se infiere
Lma evolución en dos fases: una, sedimentario-diagenética y otra, metamórfica.
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Se admite la presencia s ingenética del mineral en los materiales detríticos del
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gell (Res. tesis). Bol. Inform. Inst. Prov. Paleont. Sabadell, año IX (1979), p. 25·
29, Barcelona.
SERRA·RAVENTÓS, J. BRINK, J. TrETZE, G.: Traits dislinctifs du Précontinent catalan
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VIRGILI, C.: Le Trias d u Nord de l'Espagne. Bull. B. H. G. M., 4, (1977), n.0 3, p. 205·
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around western Medi tcranean. En: Biju·Duval, B. et L. Montadert: «Intern.
Symp. Structural History Medit. Basins», Split, 1976, p. 287·302, 4 fig. f.t., Paris.
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Bibliografia geogràfica de Catalunya,
València i Balears corresponent a l'any 1977
per Josep M .n PU CHADES
A continuació donem una Jlista breu de treballs i d'es tudis apareguts durant
l'any 1977 qu e fan referència a a spectes dive rsos de la geografia de Catalunya, València i les Balears. Es trac ta d'un recull inicial, que serà completat en números
ucccss ius d 'aques ta REVISTA CATALANA DE GEOGRAFIA, dintre un objec liu
enca minat a donar a conèixer la bibliogra fia geog ràfi ca pròpia del territori en ge nera l i dc les comarques i p oblacions catalanes, va lencianes i balears. No és exh a us tiu
ni ofe reix el detall descriptiu dc la Bi bl iografia Geològica que sobre eJ mateix àmbit ha quedat ressenyada en les pàgines anteri or ; és només una anticipació que
caldrà ca ta loga r també per matèries i per localitzacions geogràfiq ues. En gràcia
a la brevetat, abreugem els títols massa ll arg í ens limi tem a les dades essencials,
sense indicar la data, car, com hem dit, tota aques ta bibliografia correspon a l'any
1977. No cons ten en aquesta llis ta les ob res comentades en la Secció dc Recensions
bibli ogràfiq ues.
Anm.Li\C Bi\RC5, B., GANYET Sou~ . R.: Geog rafi a i di ccio na ri geogràfic de les Valls d 'Andon·a.- Andorra; consell General dc Ics Va lls.- 288 p .
A<.:UTI.AR, E rnTORl AL: Atlas Gràfic de Catalunya.- Madrid.
ALFOLDY, Géza : Res publica leserensis (Forcall, Castell ó). - Dip. de Valencia. - 45 p.
Auó, Maria .Ànge ls : La evolución de un núcl eo subur bano barcelonés: Sant Boi dc
Llobregat.- Rev. Geogr. Univ. Barcelo na; vol. 11 , p . 69-87.
ALONSO MEO JNi\, Assumpció M.; CERVERA FLOTATS, Benet: Guia de l 'arquitectura popular dc Ics comarques gironines. - Barcelo na.- 104 + 92 p.
Bi\CII R IU, ANTONI: Ribera d 'Ondara.- Des de l'Ahir a l'Avui.- Tàrrega.- 26 p.
BADIA HoMs, J .: L'arquitectura medieval dc l'E mpordà.- Girona.
BAOTA MARGARlT, A., I ALTRES AUTORS: Treba ll s dc so ciol ingüís tica catalana. - Val ència.- 166 p.
BALADi\, R.; FOLCII, R.; MASALLES, R. M . 1 VELASCO, E.: Catàleg florístic del delta d c
l'Ebre (primera aproximació ).- Ins t. Cat. His t. Nat.
BARELLA Mmó, Albert: D'Ortc lius a Gusscfcld. Una anàl isi dels m a pes de Cata lunya
dc petit format, dels s. XVII i xvn1.- sep. 72 p. dc les Mem. R. Acad. Cienc:. i
Arts de B arcelona.
BARELI.A Mmó, Alberto: La Cartografía antigua de Cataluña y sus artifices.- C. S.
I. C.- Barcelona.- 72 p.
BASTi\RDES PAR ERA, Joan: Sobre la problemàlica dels Usalges de Barcelona.- Barcelona; Reial Acad. de Bones Lletres.- 60 p.
BECII, J.: E l fac tor climatico en la cdafogé ncs is del Maresm e.- R ev. Geogr. U11iv.
Barcelona; vol. 11 , p . 37-61.
BELLAV ISTi\, Oleguer: Evoludó d 'un barri obrer: Almeda-Cornellà.- Barcelona;
Ecl it. Claret.- 180 p.
BENELBAS, León i ALTRES AUTORS: La Unió de Pagesos. El Sindicat del Camp. - Barcelona: CoHecció «AJternativas».- 238 p.
BENET CLi\RÀ, Albert: Sallent; del origens a l segle X III.- Barcelona; R. Da lmau,
cd.- 58 p.
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BERNILS, Josep M.a: Cent anys del ferrocarril a Figueres.- Figueres.- 128 p.
BERNILS htACJJ, J osep M.3 : Figueres.- Fi gueres.
Borx, Jose p: Terra sa, 1877-1977. Cien años de urbanismo.- Caixa d'Estalv is d e
Tc n ·assa.
Bo1 AFÉ BARCELÓ, Francesc: F lora de Mallorca. Vol. I - Ciutat de Mallorca; Ed. Moll.
CAJ3ESTANY FORT, Joan-F.: Una primera reforma urbana a Barcelona: la plaça del
Blat. ( 1351 ).- Cuad. Hist. y Arqueol. de la Ciudad.- Scp. 14 p.
CALZADA ÜLIVERAS, Josep: Incidènc ia surera a Sant Feliu de Guíxols en el segle
passat. XX Assembl. Ju tercom . Estudiosos, p. 75-88.
C..\MARA DE COMERClO DE GERONA: La s exportaciones gerundenses, de 1968 a 1976 .. Gc rona.
CAMARASA, Josep M.:~ i SE:XE T, Joan: Sal vem Catalunya.- Barcelona. - 132 p.
CAMPS, J.; GoNZALVO, I.; GünLL J.; LóPEz, P.; TE.IERO, I.; TowR{\, X.; VALLESPlNOsA, F.;
VICENS, M.: El Jago dc Montcortés: dcscripc ión de un c ic lo anual.- Oecologia
Aquatica, n." 2, p. 99-110.
CARDONA, M. A. : Con Lribució a l'es tudi cito taxonòmic dc la tlora de les Balear~. III.Butll. In st. Catal. Hist. Nat., n .O 41, p. 83-94.
CARRÉRE, Claude: B arcelona 1380-1462: un centre econòmic en època de crisi. T. Fundació S. Vives Casajuana. Barcelona, 557 p.
CASAS MERCld)É, Ferran: Valls , a sol i serena (Un cop d'ull a la ciu ta l abans de la
guerra civil de 1936-1939). Vall s; Inst. d'Estudis Vallencs, 430 p.
CHECCHl , Alexandre:
ota sobre el sector agrari a Catalunya. - Debat n.0 4 del Congrés de Cu lt. Cat.
CHECCIII LA e, Alexandre: El desequilibri territorial a examen: on és l'opció comareaJ.- Debat del Congrés dc Cu it. Cat., p. 1-66.
COL·LEGI n'ENG INYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA: Política indus trial en el marc de
l'autonomia catalana. Barcelona. 75 f.
Co. SORCIO DE I NFORMACIÓ Y Docm1E. TACIÓ. DE CATi\LU~A: Explotaciones d e la Base de
Datos. Distribución dc la superficie por cult ives agrícolas. Catalunya. Año agrícola 1973.- Barcelona. - 228 p.
CORPORACJÓN M ETROPOLITANA DE BARCELONA: Red de nivelación de prcc isión de la comarca dc Barcelona. Barcelona. 227 p.
CuYÀS TOLOSA, Jose p M.: His tòria dc B adalona. Vol. III. Badalona romana i visigòtica. Badalona. 409 p.
Di\N.ÉS ToRRAS, Joaqu im : Hi stòria d'Olot. I. Notes geogràfiques. Olot. 203 p.
DELCOR, Maties : Estudis hi s tòrics sobre la Ce rdanya. Barcelona; Ed. Barcino. 140 p.
DrrUTACTÓN PROVINCIAL DE BARCELO A. GABlNETE TÉCNICO: Estudio sobre la gcstión de
los residuos só lidos urbanes en la provincia de Barcelona.- 261 p.
EsPAR, Jose p i E SPAn, F.: Coses d'ahir i d'avui (Organyà).-2 13 p .
FARHÉ EscoFET, E.; MARIM01 Su YOI., R.; S unís JORDÀ, J. M.: La via menorquina del
creixem en t. Barcelona; Banca Catalana. 398 p.
Fm.Tu DE TRAVY, I gnasi: E l monestir de Santa Maria de Serrate ix. Una aprox imació
a la seva històri a. - Granoll ers; Edit. Montblanc-Martin. - 100 p.
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Els s istem.es naturals del delta de l'Ebre.
Treballs dc la Institució Catalana d'Història Natural, filial dc l'Ins titut d'Estudis
Catalans. - Núm. 8.
Barcelona; Impr. Ju veni l, S.A.; 1977. - l.S.B.N. 84-7283-009-8.
325 pàgs. (24 x 17 cm.). -Mapa «Carta Vegetal del paisatge del Delta de l'Ebre», a
escala l /40.000, a vàries tintes. (73 x 70 cm.).
Sense incórrer e n e l risc d 'exage ració,
podem afirmar, d'antuvi, que aquesta
obra cons titueix d treball més important de conjun t que, en el conreu de .Ics
ciènci!s natural , s'hagi fins ara rea lit zat
a casa nostra com a monografia aplicada a una unitat geogràfica ben precisa i
caracteritzada. El delta de l'Ebre des dc
fa t emps ha esta t objecte d 'estud is geològics, hidrològ.i cs, sanitaris, agronòmics
i econòmics, principal ment, però m a i no
s'havia efec tuat un aplec tan amp li i tan
den s en matèrie biogeogràfiques ni un
esforç tan gran per a definir-lo com a
sistema ecològic natural i ev itar e l seu
«procés deterioratiu, amb el benentès
que aquesta salvaguarda ha de tenir com
a primers beneficiaris els esforçat habitants del delta», segons paraules del
pròleg de Ramon Folch Guill èn , un dels
promotors i autors d'aquesta m eritòria
inves tigació.
N'hi ha pmu amb fer un breu comentari sobre e ls diferents aspectes que són
tractats en el llibre. Comença amb una
l ntroducción geológica al delta del Ebro,
per Andrés Mald onado, autor que, amb
el concurs de magnifiques fotografies
preses per satèHit o p er avió i arn b gràiics, perfils i ta lls del terreny, fa una acurada interpretació de la geologia del taica i en considera ext ensament l'estruc tura sedimen tària i l'evolució de la desembocadura i dels lòbuls costers. A continuació, els Srs. Josep M. Camarasa, Ramon Folch, Ramon M. Mcsallcs i la se-
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nyora Eulà li a Vc lasco BaUle desc riu en
El paisatge vegetal del delta de l'Ebre,
com a Memò ri a explicativa dc la carta
1/ 40.000 que acompanya el volum. ~s, observant aquest treball de cartografia temàtica, com es pot apreciar la importància dc l'ob ra que comentem , i comprovar l'ex is tència dels quatre grans
grups que cons titueixen e l paisa tge vegetal del delta: el domini de la vegetació
ripària, molt reduïda (bosc de ribera i
taman gar), e l dc la vegetació haloJ·ítica
(canyissa rs, es tc os principalment a l'entorn dels es tanys d'aigua dolça), el de la
vegetació ha lòfila (jonqueres i salob rars
a Ja perifèria est del delta) i el dc la vegetació psamòfila (a les platges i a Jes
dunes). La major part del territori ve
ocupada pe ls arrossars i pels conreus
de cereals de regad iu, p lantacions de cànem, frui tera:r (cítrics i fruites dc pinyol
i de grana) i a les arces ur banes del nou
municipi de De l teb:re hom observa una
barreja de les hortes, dels fruiterars i
de l'edificació extensiva aïllada. Prop de
la desembocadura hi ha Ja urban ització
residencial «Riumar».
Els tres autors darrerament menc ionats i e l Sr. Rafae l Balada són autors del
Catàleg florístic del delta de l'Ebre. P ri•nera aproximació, que descriu 364 espècies i 12 subespècies trobades al delta.
Continua l'obra amb el treball Sobre
l'aplicació de la teledetecció 1nultispectral a l'estudi del paisatge vegetal del
delta de l'Ebre, per Josep M. Camarasa,

aplicació, segons tècnica moderna , de la
info rmació procedent del satèHit nordameri cà LANDSAT-1 a l'es tudi de la distribu ció de la vegetaci ó al delta; l'autor:
diu que aquest nou m è tode ha donat,
però, resultats mediocres. Con tinua el
llibre amb l'estudi Con/ ribució al coneixem ent dels crustacis del d elta de l'Ebre,
fe l per Marcel-la Chinchi ll a i Fra ncisco
A. Comin, que detalla Ics espècies trobades a quinze indrets diferents del delt a, descrites a més en 10 làmines dc dibui xos adients. Segueix amb el treball
dc Mon tserrat Demes tre, Antoni Roig i
Ado lf i Francesc-Josep dc Sostoa, ConI ribució a l'estudi cie la ictiofauna corzti11en lal del delta de l'Ebre, en el que es
detallen les 37 espècies de peixos teleòstics que es troben a. les aigües co ntinental s del delta, o nze dc les qual s són acc idental s, cinc estacionals, una (l'anguila) migratò ria, vuit sedentàrio-es tacionals
i do tze sede ntàries. Nombrosos mapes

iHus tren la distribuc ió d'aquestes espècies, de les quals se'n dona també un dibuix; el treball acaba. amb unes consideracions molt interessants sobre la. pesca, que presenta. notabl e importànc ia cconómica. Despr és ve una Introducció ornitològica al delta de l'Ebre, per Xavier
Ferrer, que exposa amb abundància de
dades les carac terís tiques de l'avi·fa1.ma
del delta, constituïda per 255 espècies,
de les qual s, per tem porades, 101 són de
primavera-es tiu, 136 hiver nals, 176 de pas
i 22 sedenlàrjes ; en aquest aspec te ca l
destacar la importància dc l'illa de Buda,
que cald ri a declarar reserva biològica
in tegral. La caça és practicada in tensament al de l ta; cal regular-la. Finalment,
e l llibre term ina amb l'estudi Herpetofawta i mastofauna del delta de l'Ebre,
pe r Joaquim Gosàlbez; s'hi descriuen les
es pècies de l'herpetofauna, els a mfibis i
e ls mamífers que viu en al delta .
JOSEP M.a. PUCHADES

CoMlSIÓN lNTERCOLEG IAL DE MEDlO AMBIENTE. AREA AGuA:

La contcnniuación en cauces

públicos (Río Llobregat).
Ba rcelona; Editora! Laia; Impr. Novograf, S.A.I.G. ; 1977.
25 1 pàgs. - (24 x 17 cm.). - ISB . 84-7222-804-5.
T re tze col-l egis professionals dc Catalunya signare n, a prime rs del 1977, una
declaració coHec tiva sobre els probleme que atemp ten con tra la qualitat del
m edi ambient. Com a resultat d'aquesta
preocupació per unes realitats que degraden la naturalesa, h a estat publicat
aquest volum que conté diversos treballs, tots in teressants, re latius a la conlaminació de l riu LJobrcgat.
El. prirner es refereix a l'aigua com a
fac tor important en el desenvolu pa ment
econòmic i social, tema tractat per Manel Martí Arnàiz, en e l qual es fa una
exposició de ls problem es que planleja
l'escassa dis ponibilitat dc recursos hidrològics, la legislació d'aigües, la previs ió per la demanda httura. i Ja. política
hidràulica a Es panya. Tot seguit e ls srs.
Joaquim Oromí i Jordi Perrarnon p arlen
dc la fmportancia sanilaria del agua,
assenyal ant les possibles contaminacions
bacteriològica i físico-quimica de l'aigua,
i fi xant-ne els límits admissibles. A continuació, la Ponència presentada al 111
Simposi de l 'Aigua en la Indústria, celebrat a Madr id els mesos dc novemb re i

desembre dc 1976, fa re lació de les principals fonts de contam inació que a fec ten
els 4.948,6 kms2 de la conca del Llobregat, al qual tributen a mb llurs a igües
residuals 782.300 habitants (cens de 1970),
i una gran quantitat d'indústries: explotacions potàssiques (desguassen diàriam ent l'eq ui valent de 1.170 Tm. de sal
comú), mineria de carbó, adoberies
d 'I gualada, papereries dc l'Anoia, rentadors i acabats de llana de Terrassa, vessam ents dc crom per Ja. gavanoplàstia i
de detergents, escorxador s, granges porcines, etc., que en total vessen al riu
301.068 m 3 diari s d 'aigües residuals, quasi 3,5 m 3 per segon, a la part de conca
compresa .fins a Sant Joan Despí, en la
qual hi han sectors tan fortament gener ado rs de poHució com els de la Rie ra
de Rubí, afluent que presenta una densitat de població de 1.378 habitants
per km2 .Aquesta degradació de l'aigua
ocasiona. problemes de salinització al
delta i grans dificultats en el proveïm ent a. les poblacions, als regadius i a
la pròpia. indús tria.
En les pàgines següents, els enginyers
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Enrique Díaz i Llu ís J. Godé desenvolupen un Estudio de calidad del agua en la
cuenca del río Llobregat, en el que proposen un nou índex de qualitat de l 'aigua
(ICA) per a fer co mparables les carac terístiques dc puresa o de poHució: així
t robem que al r iu Cardener, a Ol ius, la
contaminació reduïda ofereix un alt índex de qualitat, 89,5; aquest indcx, al
mateix riu, però a Manresa, l1a disminuït la qualitat de les seves aigües a la
meilat (44,9). El valors més baixos els
trobem per l'Anoia, a Martorell , 15,3 i
per Ja Ri era dc Rubí (7,7), vcrít ablc claveguera, com el riu Ripoll, afluen t del
Besòs. Coincid im amb les conclusions
dels autors, particularment amb la que
estableix la necessitat d'estudiar l'ICA
del tots els rius dc les conques del Pirineu Oriental i, millor, les dc tot Catalunya.
A continuac ió fig ura el trebal l Polución del Agua por cromo en el río Llobregat, del qual són autors els senyors
Joaquim Guard iola, Narcís SaJva tclla i
Joaquim Cantó, que r ecull les observacions sobre les aigües residuals procedents de Je · indústries galvàn iques,
aigües que poden contenir dos productes tan tòxics com cianurs i crom . Hi
ha 285 instaHacions d'aquestes activitats al Llobrega t, des dc Giron el la a la
Zona Franca, i 82 a l Besòs, des dc Centelles al mar; ex posa les consegüèncics
d'aquesta contaminació i la forma d'evi-

tar-la. Segueix el treball La Colltaminación de las aguas subterrdneas, per Francisco Vilaró, que tracta daquest tema
amb apli cació a l'abocador d'escombraries dc Garraf, a les fuites d'aigües de
les clavegueres, a contaminació per pèrdues en conduccion s dc n aft a a la conca del Bcsòs, a les recàrregu cs d'ai gua
en el Llobregat, des d'Abrera en avall,
i a la penetració dc la salinitzac ió del
delta des de l mar en amunt. I per a cloure aquesta exposició continua el text amb
el treball Conlaminación del acuífero
del río LLobregat a la altura d e Sa11t Feliu, por vertido de residuos indus triales
en hoyos producidos por extracción de
dridos, redactat pel S rs. I. Baró, L. Sala,
J. Cantó i J . M. Miralles: en aquest text
es parla d'una nefasta actuació rea lit zada en uti litzar els clots o sots forma ts
per l'extracció clc sorres i de graves com
a receptacle dc deixa lles industrials i cle
residus quími cs, atemptat ecològic ·i sanitar.i que, a fegim nosaltres, ha estat
comès també a la conca del Besòs. E I
llibre acaba amb altres comun icacions
sobre el cost dc l'ús industrial de l'aigua
(per Josep C. Vergés), el pla dc sanejament i r eutilització dels vessamen ts
d'aigües residuals de Barcelona (M. Suarez i Ju an de Dios Tri llo), i dues m és,
de E. Díaz i I. Aparicio. respectivament ,
sobre qüestion s legals que afec ten la conlaminació dc les aigües.
J OSEP M.n. PUCHA DES

r S t.\1 Ó: Barcelona i l'espai català. El paper de B arcelona en la for·
rnació i en l'ordenament deL territori de Catalunya.
Barcelona; Edicions Curial, .1977.
330 pàgs., ISBN. 84-7256-136-4.
LLUÍS CASASSAS

En la consideració d'aquesta obra, en
bona part emanació dels treballs de
l'autor p er a la ·eva tesi doctoral sobre
el mateix tema i presentada el juliol de
1976 al Departament dc Geografia de la
Universitat dc Barcelona, cal tenir present abans qu e res la da ta de la seva
e laboració. Efectivament, els darre rs
anys de l'anterior règim polític feien d ifícil de preveure enca ra l'eclosió que més
tard tingueren e ls estudis sobre l'ordenamen t del territori català fets des de
punts de vista ben diversos; aixó confereix a aquest lli bre -publicat, però, uns
anys després dc la seva redacció- un
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cert caràcter capdavanter en el tractament de molts t emes territorials, sobretot pel que fa a al punt de vísta geogràfic. H om pot assenyalar en aquest sentit
com les r eferències de Casassas al R egional planning o al C.A.I.R.N. poden
ésser escrites abans que les dem és obres
de publicació contemporània, en canvi,
(etes per Francesc Roca (Novatècnia, núm ero 1, gener de 1976, apareguda però
a l a fi d 'abril; o Artal, F., Gasch , E., Massana, C. i Roca, F., E l pensament econòmic català durant la República i la guerra civil ( 193 1-1939), Ed. 62, Barcelona,
.1976).

En l'obra dc Cassasas hom ha dc destacar dues parts ben diferenciades. L'una
l'aportació teòrico-bibliogràfica, l'altra les
rcncxions sobre el territori. Així Les planes 76-146 - una mica m és d'una c inquena part del tex t- contenen una acurada
bibliografia sobre les reflexions entorn
dels problemes territorials de Catalunya,
bibliografia força completa que comprèn 709 títol s diferents. Aquesta bibliografia, a m és, no és un repertori simple
de Jlibres i articles, sinó que en la seva
ordenació i, sobretot, en els comentaris
que l'acompanyen hom hi pot trobar
una veritab le aproximació al pensament
geogràfic desenvolupat a Catalunya. Lluís
Casassas, que ja havia publicat alguna
introducció al lema («Notes per a l'estudi del pensament geogràJic a Catalunya»
a l-Iomenaje a M.a de los Angeles Ferrer
Sellsat, Barcelona, 1974, planes 117-124;
o «En el vint-i-cinqué aniversari de !'"índex elemental" de Josep I glésics» a 25
anys d'Assemblees Intercomarcals, Vilanova, 1975, planes 76-90), ofereix aquí una
visió teòrica i instrumental força acabada, que potser caldria que avancés de
ca ra al futur, ja que, ultra alguns articles d'enciclopèdia, la bibliografia en
aquest camp és curta després dels primers treballs d'Enric Lluch (a AA.VV.,
UJL segle de vida catalana, cd. Alcides,
Barcelona, 1961, p. 666-669 i 989-994; i
«Estudis d'conomia comarcal a Catalunya» a Revista de Geografia, Univ. Barcelona, 170, vol. IV, n. 0 1, p. 12 1-127).
L'altra part dc l'obra, que constitueix
e l gruix fonamental de l llibre, recull les
reflexions dc L1Lús Casassas sobre les relacions complexes entre la c iutat de Barcelona i la resta del territori català, reOexions basades tan en el coneixement
profund de ]'autor sobre Catalun ya, com
en les seves experiències de docència a
Ja universitat en matèries de caire regional que sempre troben en Catalunya llur
cas pràctic d'estudi. Del primer grup de
reflexions hom pot destacar la idea bàsica de Ja identificació de l'àrea metropolitana de Barcelona amb tot el conjunt del territori català, reforçant la
idea de la unitat de Catalunya i 1a de la
re lació estreta de totes Ics seves regions

i comarques amb Ja ciutat-capital. Del
segon grup d'experiències en sobresurten
les enquestes reaUtzaclcs bàsicament a
Osona, dc les quals en Casassas en dedueix també l'existència d'un cinyell perim elropolità (Girona, Vic, Manresa, Tarragona, Reus), molt connectat amb Barcelona, el qual reforça encara més aquell a idea dc la unitat ca talana.
Barcelona, e n canvi, que l'autor ha estudiat en d'alfres llocs (amb Pau Vila,
B arcelona i la seva rodalia al llarg dels
temps, Editorial Aeclos, Barcelona, 1974,
pàgines 385-474 ), no apareix prou estudiada en el seu paper regíonal. Efeclivament, la manca de dades sobre l'àrea
d'influència real de la c iutat fan que la
seva anàlisi no pugui anar m és enllà de
la concentrac ió demogràfica i econòmica. Aixó dóna la impresió de que Ja protagonista del llibre resta un xic esvaïda
i passa el seu protagonisme a la consolidació de la unitat catalana, la seva col:laboració en la qual resta encara sense
avaluar.
Finalment, en les conclusions, Lluís
Casassas deixa ben clar el predomin i dels
aspectes vivencials i pràc tics sobre els
erudits simplement, tot elaborant més
que els resultats d'un treball, els punts
bàsics per a l'inici d'un altre de més ambiciós que pugui ajudar a r esoldre els
problemes de tipus territorial dc Catalunya. Més que unes conclusions l'a utor
o[creix. un programa d'actuació en el
qual, tot re ivindicant el paper dels geògrafs en la tasca, destaca la necessitat
d'un treball pluridisciplinari que labori
per tal dc mantenir la unitat de Catalunya í l'equilibri màxim entre les parts
diferents del seu territori. Programa d'actuació que lliga perfectam ent amb l'atmosfera dels primers dies de transició
politica durant els quals devia d'ésser
escrit, i s'obria l'horitzó de tasques jnrnenses a realitzar. Per aixó, doncs, més
que una valoració concreta de l'obra, que
es reclama ella mate ixa iniciadora, cal
valorar la tasca posterior del seu autor
en el mat eix entit, la qual certam ent no
ha restat aturada.

CARLES CARRERAS

VERDAGUER
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PIERRE DEFFONTAINES: Geografia dels Països Catalans.
Barcelona; Editorial Ariel i Societat Catalana de Geogratia. -1978.
164 p.- 4 mapes i 20 dibuixos originals de l'autor.
Esplugues de Llobregat; I. G. Seix y Barral Hnos., S. A.- ISBN 84-344-7438-7.

La Societat Catalana de Geografia amb
la coHaboració d'Edicions Ariel ha publicat el llibre de Pierre Deffontaines Geografia dels Països Catalans, que hauria
hagut de sortir abans que l'editat amb
el nom de Géographie de la Méditerrannée Catalane l'any 1975 (126 p., 4 mapes)
a la coHecció «Oue sais-je?»; diverses
circumstàncies, però, anticiparen l'aparició del text en francès. En català l'obra
adopta el nom proposat per l'autor, i a
n1és resulta enriquida amb una vintena
de dibuixos originals, i hi .figura també
un pròleg del signant d'aquesta nota bibliogràfica.
ÉS la primera vegada que es publica
Lma visió geogràfica del conjunt dels
Països Catalans, i això sol caldria assenyalar-ho com a fita dels estudis geogràfics a casa nostra. El que no va ser possible a l'hora d'emprendre la Geografia
de Catalunya publicada per E ditorial
Aedos, ho ha estat ara, tant per existir
una documentació més com pleta, que
aleshores mancava, com, i sobre tot, perquè l'autor tenia una visió personal i dir ecta de tots e ls Països Catala11s, iPclosa
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la Catalunya Nord, les Balears i el País
Valencià.
En certa forma, doncs, l'obra de DefEontaines recorda el paper de pioner que
féu el R esum de Geografia de Catalunya
de Pau Vila, aparegut e l 1928, amb w1a
documentació personal. i aliena del Principat, molt superior a la que ha pogut
disposar Deffontaines sobre la resta de
les terres catalanes. Altrament, tm mèrit
de l'obra de Deffontaines consisteix en
l'art de saber descriure geogràficament
les di verses terres catalanes amb un llenguatge suggeridor i amb una visió ràpida
del paisatge i de les activitats humanes.
Potser altres aspectes geogràfics, com el
paper i l'evolució de les grans ciutats, els
problemes econòmics, etc., han hagut de
ser deixats de costat en una obra de síntesi, d'extensió limitada, i que el lector
hi troba a faltar. Però hem d'agrair al
professor Deffontaines, ja mort quan
apareixeran aquestes ratlles, el bon servei que ha fet a Catalunya i el reconeixement que devem a la seva memòria.
LL. SOLÉ SABARíS

Crònica Geogràfica
EN MEMÒRIA DEL DR. JA UME AU1ERA Co~1AS.- L'Ajuntament de Vilassar de Mar

i I'Associadó «Ami cs de Vilassar» honoraren la memòrja del fill ülustre de la
pob lació, el Dr. Jaume Almcra Comas
(1845-1919), insigne capdavanter en el conreu de les ciències geològiques al nostre país. Sobre aquests estudis va publicar prop de dos-cents treballs, entre
el quals destaquen els mapes geològic
a escala 1/ 40.000, relatius a les com arques del prelitoral i del litoral barceloní, i també a un secto r d'Osona.
El dia 24 de juny dc 1977 fou jnaugura t un monòlit a l'indret del carrer del
Carme-Sant Genís, dc l'esmentada vi la
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marinera, que perpetuarà el r ecord dc
l'investigador infatigable i fundador, al
Seminari, en l'any 1874, del prim er Museu Geològic dc Catalu nya. També es tablí en aquell centre de formació espiritual i científica una escola dc geologia
que ha continuat .inin ter rompud amen t
amb els que en foren professors successius, els Drs. Norbert Font Sagué, Marià
Faura Sans i Josep R amon Bataller, i actualment el Dr. Lluís Via Boada. La fecunda labor iniciada pel Dr. AJmera ja
[a més d 'un segle, cgucix avui essent
una magnífica reali tat (veg. L. Via: Cien
aíïos de investigaci óu geológica; Barcelona, 1975).

FfS ICA

Amb motiu d'haver arribat a l'edat reglamentària, el president de la nostra
Societat Ca ta lana de Geografia, Dr. Lluís
Solé Sabarís, ha estat j ubilat de la Càtedra de Geografia Física que ocupava
a la Facultat de Ciènc ies Geològiques dc
la Universitat de Barcelona des de l'any
1943.

A l'Aula Magna dc l'esm entada Universitat e.; va celebrar e l dia 10 de maig
darrer un acte dc comiat en el qual e ls
demés professors i molts dels nombrosos alumnes i ex-alu mnes de l'homenatjat, li demostraren llur afecte i reconeixement per la seva ex traordinària labor
pedagògica i per l'extensió i la qualitat
de la seva investigació científica.
Està en preparació una MisceHània en

OR. LLUÍS SOLÉ SABARÍS.

la qual s'exposarà a coneixement de lot
hom l'obra que en matèria geològica, i
en geografia, tant fís ica com humana, h a
realitzat el Dr. Solé Sabarís a Catalunya,
al reste d'Espanya i a l'estranger. Ca l
esp erar que, ben av iat, p uguem disposa r
d'aquest text i de ls treballs q ue, com a
tribut d'admiració i respecte li dediquen
els seus companys i deixebles. Entre
tant, amb el nostre agraïment ens plau
d'expressar-li també el nostre desig que,
durant mo lts anys més p ugui seguir trcbaJ iant amb el seu en tusiasme de sempre pel b é de la geo logia i de la geograli a de la nostra ter ra, ciències a ]es
quals tant ha contribuït a donar-les-hi
un impuls formidabl e amb les seves brillant aportacions.

AoJUDICAcró n'AJUTS n'òM1 TUM CULTllRAL

E ntre altres subvencions y col·laborac ions que òmnium Cultural ha atorga t
per a la realització d'obres i treballs d iferents durant l'any 1978, cal anotar la
concedida al Grup Bios-Bages per un
estudi sobre les aigües del riu Cardener
a l seu pas per Manresa; una altra a Núria Clotet Pe rarnau per un treball reia-

liu a la «Evolució geomorfològica actu al
d'un sector de l'Alt Berguedà (Saldes)»
i, a Montserrat Duran Pujol, una a ltra
per un «Estudi sobre l'organització agrària i social a Catalunya (segles XVJ i
xv11) a l'Alt Urgell, el Baix Empordà,
la Conca de Barberà i el Camp de Tarragona».
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L 'ASSlGNATURA DE «GEOGRAFIA REGIONAL».

La «Asociación de Gcógrafos Españoles», de Madrid, constiluïda en 1977, ha
celebrat la seva primera asemblca general el proppassat mes de jw1y d'enguany.
Un del acords presos és e l d'exposar
al Ministeri d'Educació i Ciència la n ecessitat que e n e ls plans d'es tudis del
Batxillerat Universitari Polivalent (BUP )
i del Curso dc Orientación Un iversitaria

(COU ) hi sigui inclosa l'ass ignatura dc
«Geografia regional».
Ens sembla molt justa i encertada
aquesta petició, tola vegada que la formació cultural dels futurs professionals
que han de sortir de les aules universitàries, no seria completa si no compt és
arn b el coneixement de les t erres on han
d'exercir llurs activitats professionals,
del homes que hi viuen.

PAU VIU DISTINGIT i\MB Li\ MEDALLA D'OR DE LA Cl FTAT OE SABAOELL.

El dia 10 dc juny darrer va celebrar-se
a Sabadell l'acte d'imposició dc la Medalla d'Or dc la ciutat al nostre estimat
m estre i capdavanter de la Geografia a
Cata lunya, el professor Pau Vila Dinarés.
Aquesta distin ció Jj fou atorgada, com
a fill iHus tre d'aque lla població, a petició de la Fundació Bosch i Cardellach,
recolzada per l'Associació d'Assistents
Soc ials Sabadell-Terrassa, l'Associació
de Caps dc Família, la Caixa d'Estalvis
de Sabadell, la Cambra OficiaL dc Co-

LA

XXIII

AsSEMBLEA

I

'T E RCO~ti\RCAL D'EsT masos A RIPOLL.

Aques ta reunió va tenir lloc a Ripoll
el el ia 28 de maig dc l'any present. Hi
assistí una concurrència moll nombrosa.
En el curs dels actes celebrats varen presentarse els treballs següents, d'interès
geogràfic:
Ponència:
Eudald Grae lls: El Ripoll industrial en
els segles XVI[ i XVI!I.
Comunicacions :
C. Batlle Gallart: La S eu d'Urgell quan
era vila; segles XI-X I fi.
LI. Birba Parramon: Els aiguals a
Camprodon.
F . Bonshoms: Estudi eco11òmic del R ipollès.
P. Cancr: Fonts, pont s i pous d e glaç
de Calonp,e.
J. Ciarà : La Cerdauya a mitjans segle
X IX.
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me rç i indústria de Sabadell, l'Institut
Pa u Vila i la Unió Excursionista de Sabade ll.
L'auditori dc l'esmentada Caixa d'Estalvis va quedar p le d'un públic selecte
que escoltà amb atenció els discursos
d'homenatge i la dissertació del Secretari de la Socie tat Catalana dc Geografia,
Dr. Lluís Casassas Simó sobre «Pau Vila
i la Geografia Catalana moderna». L'acte
fou clos amb un dinar de germanor.

C. Cutrina Sorinas: L'antic mu.mctpt
de la parròquia de Sant Pere de Ripoll.
S. Galceran Vigué : Conveni de pastures entre Pallerols i Aja, amb intervenció de l'abat Oliba.
Dr. J. Gros: Els terratrènwls d el segle
XV a Ripoll i a Olot.
J . I glésies Fort: Demografia pretèrita
i actual del Ripollès.
Mossèn J. Pascual: Noticia sobre la vegu eria a la vall d e Ribes.
J. M. Pons Curi: Influèn cia d el dret girani al Ripollès, els segles XIV i XV.
R. Riba s Garri ga: La vida a Ripoll en el
segle XVJJ. Un estudi demogràfic i social.

D. Serrat Congost: l~es geleres quaternàries del Ripollès.
J. M. Tor.ras Ribé: La lluita p er la constitució d el municipi de Ripoll.
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