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FONTS DTNFORMACIÓ 

Hem de manifestar, abans que cap altra cosa, la impossibilitat 
en que ens hem trobat de consultar documents antics relatius a la 
Mussara. L'arxiu municipal, que diuen que era abundant i que alguns 
veïns del llogarret tingueren cura de recollir i custodiar durant el 
periode revolucionari de 1936-1937, no pogué esser estalviat poc 
després. Ens ha estât referit que els sacs de papers vells foren robats 
l'any 1939 per vins transeunts, segurament per beneficiar-se del valor 
a preu de paper inùtil. 

L'arxiu parroquial, que es trobava a la parròquia de Capafonts 
quan l'inspeccionàrem l'any 1959, però que després ha estât traslla-
dat a la de Vilaplana, és pobre en documents contenint topònims, i 
també ho és de qualsevol altre paper antic. El lligall més veli és 
un «Llibre de Baptismes, desposoris i obits de la Iglesia de la Mussara 
sufragania de la Parroquial de Vilaplana, etc. etc. Desde 1773 a febrer 
1820 (afegeix) 1833». Aquest llibre porta escrita, a continuació del 
titol, una declaració de «Franco. Capdevila Vicari de la Muzara», 
datada «en lo any de 1822 que fou cuant se repartaient los adornos 
del convent de Scala Dei», dels ornaments que li foren concedits 
pel Senyor Vicari General, procedents d'aquell Priorat. 

La utilitat màxima que ens ha fornit aquest fons, l'hem treta 
d'una «Carpeta de testaments», en la quai n'hi ha seixanta-cinc, 
datats entre l'any 1849 i el 1917. Els quinze primers, fins al no-
vembre del 1865, són escrits en català; el setzè, del 1873, ja va redac-
tat en llengua castellana. 

L'Arxiu Historié Arxidiocesà, de Tarragona, també ens ha pro-
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porcionat poquissimes dades documentais, per bé que algunes del 
segle xiii. 

Hem hagut de recörrer als propietaris actuals de les finques, 
aposentats en diversos pobles del peu de la muntanya, pero amb 
résultats molt modestos, especialment a causa de llur mancança de 
les escriptures anteriors al segle passat. 

La documentaciö que posseïa el Sr. Francesc Abellö i Guasc, dit 
Muntanyès, pages, amb poca lletra, de Vinaixa, propietari del Mas 
de l'Abellö, i entre la quai documentaciö diu que hi havia alguns 
pergamins, fou destruïda al final de la guerra civil l'any 1939. Li 
hem d'agrair, aixô no obstant, 1'exceMent acollença de que ens ha 
fet objecte i algunes indicacions orals que ens ha facilitai. 

Igualment volem retre homenatge de gratitud a Pere Joanpere i 
Rosés, dit Pere de l'Esteve, pastor, sense lletra, nat l'any 1879, re-
sident a Vilaplana; a Lli Estivill i Agustenc, hereu de Cal Gendret, 
pagès, amb poca lletra, nat l'any 1887, resident a l'Espluga de Fran-
coli; a Esteve Estivill i Rius, oriünd de Ca FEstudiant, pagès, sense 
lletra, nat l'any 1910, propietari del Mas de la Patinya, resident a 
Reus, i a Pere Domènec i Trilles, de Reus, amb lletra, propietari del 
Mas de Mestret i del Mas del Pusso de la Mussara, pels documents 
que ens han deixat examinar i per les respostes que eis très primers 
han donat a les preguntes que els hem fet. 

Per les atencions que ens han dispensât i per les converses a que 
han accedit en substituciô de les documentacions que eis soMicitàvem 
i que han manifestât no posseir, volem donar les gracies a Rufi 
Estivill i Esteve, pagès, amb poca lletra, nat l'any 1899 al Mas d'en 
Peirô, i a la seva muller, Carme Vallverdù i Joanpere, sense lletra, 
nada l'any 1907 al Mas del Pusso del Cingle, residents a Alforja; 
a Salvador Rosés i Masdeu, pagès, sense lletra, nat l'any 1881 a 
l'Albiol, perô instal-lat al Mas d'en Coli des de molt jovenet, actual 
propietari d'aquell mas, resident a Reus (t 1961 ) ; a Josep Joanpere 
i Prats, dit Pep del Mas de Cisterer, pagès, sense lletra, nat l'any 
1905 al mas Petit de Vallverdù (terme de la Selva), resident al mas 
de Cisterer; a Domènec Joanpere i Oliver, oriünd de Cal Marc, trac-
tant en bestiar, amb poca lletra, nat l'any 1875, resident a Reus; a 
Salvador Estivill i Agustenc, oriünd de Cal Gendret, pagès, amb poca 
lletra, nat l'any 1890, resident a Montblanc; a Pere Abellô i Vilalta, 
pagès, sense lletra, nat l'any 1896, al Mas de l'Abellô, resident a la 
Selva del Camp; a Salvador Cavalier i Abellô, dit Cassoles, pagès i 
tallador de boscos, amb poca lletra, nat l'any 1899 a la Mussara, 
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resident a Reus; a Jaume Joanpere i Roig, oriiind de Ca l'Esteve, 
pages, sense lletra, nat l'any 1898 a la Mussara, resident a Reus; 
i a Josep Oliver i Roig, dit Pep Ferrer, pagès, sense lletra, nat l'any 
1885, a la Mussara, resident a Reus. 

Els nostres romiatges pel terme han estât acomplerts en compa-
nyia de Sebastià Magraner i Joanpere, dit de Ca l'Escolà o del Mas 
d'en Coll i, encara, de la Mina, pastor, sense lletra, nat l'any 1897 
al Mas de la Patinya i que ha habitat molts anys als Masos d'en Coll 
i de Morenet, ara aposentat a Vilaplana; del ja esmentat Pere Joan-
pere Rosés, dit Pere de l'Esteve; de Domènec Joanpere i Muster, 
dit de Cal Pistol i propietari d'aquell mas, pagès, sense lletra, nat 
l'any 1900 a Reus i instal-lat al Mas de Pistol a partir de l'any 1912, 
actualment resident a Vilaplana; de Josep Robert i Robert, dit Pep 
del Pou, pagès i peó caminer, amb poca lletra, nat l'any 1899 al 
Mas del Pou, resident a Vilaplana; de Tiburci Esglésies i Estivili, 
dit el Tiburcio del Mas de l'Helena, pagès, sense lletra, nat l'any 
1892, a la Febró, resident a l'esmentat Mas de l'Helena (terme de 
la Febró, a cinc minuts del Mas del Cintet) ; de Josep Foguet i Isern, 
pagès i pastor, amb poca lletra, nat l'any 1933, a l'Albiol, descendent 
del Mas de l'Esporgat (l'Albiol) i resident a l'Albiol i a l'Aixàbiga. 

Aixi mateix, la nostra reconeixença envers el Sr. Antoni Altés i 
Oliver, de la Febró, Secretali dels Ajuntaments de la Mussara i de 
Vilaplana, resident a Vilaplana; al Dr. Jeroni Claveres i a Mossèn 
Andreu Tomàs i Avila, responsables de l'Arxiu Historic Arxidiocesà, 
de Tarragona; i a Mossèn Antoni Novell, rector de Capafonts, per 
haver-nos facilitat la recerca en els documents posats sota llur custòdia. 

També ens ha ajudat el Sr. Ramon Barrera i Banus, passant de 
notaria, de Reus, posant a la nostra disposició les documentacions 
relatives a la Mussara, de l'antiga notaria Sostres, de Reus. 

Els llibres del Registre de la Propietat, de Reus, ens han estât 
fets assequibles gracies a la gentilesa del Sr. Marciai Rivera, Regis-
trador de la Propietat. 

Per a les dades sobre la Capella de Sant Pere del Mas Mussarra 
ens hem valgut del Sr. Joan Coll, Secretali de l'Ajuntament de 
Monistrol de Calders i del Sr. Rector d'aquella parròquia. 

Les hipòtesis sobre l'origen del topònim Almussara ens han estât 
fornides pel Cap d'Interpretació de l'Ambaixada d'Espanya a Rabat, 
a través de Joaquin Cervino, Conseller Cultural d'aquella Ambai-
xada, i pel Sr. Ahmed Medina, Agrégat Cultural de l'Ambaixada 
del Marroc a Madrid. 

9 



Les dades que aportem procedents de l'Arxiu ducal de Cardona, 
les devem a la gentilesa del Rvnd. Pedro Longâs Bartibâs, arxiver-
bibliotecari de la casa ducal de Medinaceli, sota la custôdia del quai 
es troba la documentaciô procèdent de la casa comtal de Prades. 

El Sr. Jordi Carbonell i de Ballester ha tingut cura de la revisiô 
de la llista de transcripcions fonètiques. 

Els mapes que acompayen aquest treball han estât dissenyats 
per l'autor, i defïnitivament dibuixats per Josep Bonet i Poblet, de-
lineant. 
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TERME MUNICIPAL 

E L NUCLI DE POBLACIÓ 

La Mussara 1 la mussare 

1. «...totis ipsis hominibus de ipsa muntana usque Tarragonam de Montereyal 
et de Zamuszarra et de Albiol... Mando vobis firmiter ut Archiepiscopo tamquan 
domino vestro attendatis...» (C irta, sense data, d'Ildefonsus Dei gratia Rex Aragonum 
(Alfons I, el Cast) al peu d'una acta de concordia entre el monarca i l'arquebisbe 
de Tarragona, Don Guillem de Torroja, la qual acta va datada l'any 1173, Arxie-
piscopologi de la Santa Església Metropolitana i Primada de Tarragona per JOSEF 
B L A N C H , Tarragona, 1951, I , 108); «... et transit per illum angulum montis Lati, 
et vadit super ipsam Almosaram...» (Confirmació del rei Alfons, any 1173, del ter-
ritori de l'Església de Tarragona, Tarragona Cristiana, I, apèndix de documents, 
XXX, doc. nùm. 28) ; «...y passa per lo cingle de Mont-Lat, o, ample, y va sobre 
Almozarra...» (Restitució feta per lo Rey Ildefonso de Aragó a la (deteriorai) 
Sta. Tecla y al Archabisbe don Guillem de Torroja (deteriorat) de la sede apostò-
lica, etc., feta en Leyda a 8 dels Idus de Noembre 1173, Index dels Indices mes 
moderns ques troban en la Arxiu del Illm. S. Archebisbe de Tarragona a 10 de 
juny 1679, etc., f. 243v, AHA; és la traducció del text descrit anteriorment) ; 
<De almitfara» {Memoriale de universis redditibus, juribus et censualibus ubique 
ad mensam archiepiscopatem Tarraconae spectantibus, per BERNARDUS DE OLIVELLA, 
comunament conegut per Llibre Verd, any 1276, f. 91 r encap^alat per «De mon-
tanis de pratis» AHA); «Almuzara», any 1279 (Rationes Decimarum Hispamae, 
153); «Almugora», any 1280 {Ibidem, 159); «Almucara» {Registre, any 1303-1318, 
fs. 34v i 122v; Ibidem, any 1417-1422, fs. 18r, 46r i 127v); «Laumu(ara» {Llibre 
de Visites Parroquials, any 1449, encapsalament del f. 65r, AHA); «Almugara» 
{Ibidem, fs. 65r i 65v); «Almugara e Vilaplana» {Llibre de les Rendes pertanyenìs 
al senyor Archebisbe de Tarragona en any 1456, f. 81r, AHA); «cum suffragala 
de la Almugara» {Registre, any 1533-1537, f. 63v); «Mussara» {Llibre de Visites 
Parroquials, any 1738, encapgalament del f. 62r, AHA); «Ecclesiam Sti. Salvatoris 
de la Mussara Suffraganeam presentis Parochia» {Ibidem, f. 65r). 

Segons els cens oScial de l'any 1958, encara quedaven a la Mussara trenta-set 
habitants de dret i vint-i-un de fet, però durant l'any 1959 totes les cases del poble 
i tots els masos del tenne han estat abandonats definitivament. Hi ha estadants 
tempore«, provinents de les regions meridionals de la peninsula, a cai Ferrer ì als 
masos de Joan Pau i de l'Onclet, però tot fa creure que no hi faran llarga estada. 

El terme és enclavat entre els 41° 14' i els 41° 16' 30" de latitud nord i els 4° 41 
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ELS CIMS I LES PROMINENCIES 

El Puig Pelai1 

La Torre3 
lu pútx palàt 
la tórra 

i 4o 47' de longitud est de Madrid. L'altura culminant del territori es troba al Puig 
Pelat, a 1.071 metres sobre el nivell de la mar, mentre que l'altura mínima pot 
èsser'fixada a uns 640 metres a l'extrem SW del terme, vora el punt de coincidència 
deis termes de la Mussara, d'Alforja i d'Arbolí. 

La frontera amb el terme de Vilaplana, des del Colomet fins al Barrane de les 
Tosques, segueix aproximadament la corba deis 700 metres, però continuant cap a 
llevant la línia fronterera es va elevant i a partir de la Trona es posa per damunt 
deis 800 i deis 900 metres. L'altura mitjana del terme, caldria establir-la pel voltant 
d'aquesta última cota. Les cases del poblé es troben a uns 980 metres. Tot segons 
dades tretes del full d'l:50.000 de l'Instituto Geográfico y Catastral. 

L'extensió territorial està valorada en 1.659 hectàrees, 37 àrees i 50 metres 
quadrats, distribuits en un 7,5 % de conreable, 4 % de bosc d'alzines, 21 % de 
bosc de pins, 33 % de botjar, 31,5 % de pedra i 3 % ocupat per camins i carreteres, 
segons dades facilitades pel Sr. Secretari de l'Ajuntament de la Mussara, resident 
a Vilaplana. És, dones, un terme amb escassos mitjans per a produir riquesa. 
A aquesta penùria econòmica ja alludeix la corranda recollida per J. D ' A L I Ò 

(.Butlletí de l'Agrupado Excursionista, Reus, Any II, núm. 11, febrer 1916, pàg. 137) 
que diu: «Mare, badejo, badejo, /que la tonyina va cara; /les xiques de la Mussara 
/no es poden casar, per ara». 

Les distancies máximes en línia recta planimètrica són d'uns 8.500 metres en 
dirocciò SW-NE (de la Rasa de l'Esquerrer a la Serra del Pou a l'extrem oriental 
del terme) i d'uns 4.300 metres en direcció NW-SE (de la Creu Trencada a la 
Trona). . 

Cal afegir que d'engà del 10 de febrer de 1961, el terme de la Mussara admi-
nistrativament ha deixat d'existir, en virtut del Decret del Ministeri de la Gover-
nació pel qual n'és aprovada l'anexió al veí terme de Vilaplana. 

El nom Almussara és de filiado àrab. Segons A S Í N PALACIOS (Contribución a la 
toponimia árabe de España) el mot al-musárat és la forma substantiva, indicadora 
de Hoc, del verb asara (marxar, dirigir-se a), la qual cosa pot induir a interpretar 
Almussara com a equivalent a indret de marxa, indret destinai a marxes o, més 
lliurement, estadi o hipòdrom. 

Per altra banda, la veu al-muzara'at és la substantivació del verb zara'a 
(arrendar) d'on es podría deduir que el nom del poblé estudiat estigués relacionat 
amb certs arrendaments durant l'ocupació sarraina. 

Fem notar, això no obstant, que la primera hipótesi és la que sostenen el» 
erudits en qüestions àrabs. (Dades facilitades pel cap d'interpretacions de l'oficina 
cultural de l'Ambaixada d'Espanya a Rabat). 

En el territori de la península Ibèrica existeixen altres agrupaments humans 
amb noms similars a aquest al qual dediquem Tactual recollida. A Catalunya, a 
la comarca de Bages, i pertanyent al municipi de Monistrol de Caldere, trobem 
«Capella de St. Pere de Musarra», «hereu del Mas Musarra», el desembre de 1690; 
«Capella de Sant Pere del Mas Mussarra» el desembre de 1694 i «Capella de 
Mussarra» el desembre de 1699 (totes les citacions del Llibre de Visita de Sant Feliu 
de Monistrol de Caldere. Documents de la Parroquia de Monistrol de Caldere). 
Al Segrià, segons F. CARRERAS I C A N D I (Geografia de Catalunya, volum «Cata-
lunya», pàg. 920), un castell o lloc anomenat Almuzara passa a les maiis deis 
Tempiere l'any 1174. Podem esmentar igualment Almuzara, agregat de l'ajunta-
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La Mussara. L'església, el cementiri i algunes de les cases aglevades a llur devora. 
(Clixé de l'autor.) 





LES MUNTANYES 

Els Motiláis* lus mullàts o mull-llàts 

ment de Cármenes a la provincia de León, i a una cinquantena de quilòmetres 
d'aquesta poblado; La Almorzara, agrégat de l'ajuntament de Priego de Córdoba 
a la provincia de Còrdova, i a uns dos quilòmetres de l'esmentat poblé de Priego; 
Almozara, agrégat de l'ajuntament d'Utebo i a uns dotze quilòmetres de Saragossa; 
Almuzara, agrégat de l'ajuntament de Boborás, a la provincia d'Orense i a uns 
36 quilòmetres d'aquesta ciutat. 

• 2. És la cota culminant deis Motllats i alhora de tot el terme de la Mussara, 
a 1.071 métrés d'altura. No té gaire aspecte de cim, perqué la gran plataforma 
damunt la quai sobresurt es troba tota ella emplaçada damunt la corba deis mil 
métrés. És tot de roca calcària. Sota el cim i al seu cantó nord coincideixen amb 
el terme de la Mussara els de Mont-ral i Capafonts. «...hasta el Puig pelai encima 
la fuente den Oliver» (Recopilación). 

3. O també Puig de la Torre. Igualment n'hem sentit dir el Puig de la 
Mussara, però és una denominació que només utilitza gent poc compenetrada amb 
la toponimia mussarenca. Puja a 1.054 metres sobre el nivell de la mar. Els seus 
vessants són suaus i emboscats. La visibilitat que ofereix és escassa. La prominencia, 
no massa destacadissa des d'aquells veïnatges, s'eleva damunt el mas d'en Coli i 
pel seu peu passa la Carretera de Prades. Cap al NW i a poca distènda hi ha 
el Serret de Cantacorbs i el Puig Pelat. Al cim hi ha construida amb pedres i 
calç una alta torre que, al dir de la gent, cada dnc anys era reconstruida i emblan-
quinada perqué servis de guia a la navegació, puix que des de la mar diuen que 
és molt visible. Es tracta, però, reaiment, d'un vértex de triangulació geodésica. 

4. També ho diuen en singular: el Motllat. Però és menys freqüent i només 
ho fan quan es refereixen a una finca determinada situada en aquella zona: el 
Motllat del Ferrer, el Motllat de l'Andreu, etc. És una extensa mola calcària, vore-
jada d'espadats, d'un sis quilòmetres de Margada» per dos o tres d'amplada, orientada 
de nord a sud. Forma una plana de roca, àrida i soleada de lleus ondulations, situada 
per damunt deis mil metres. La seva major part es troba en terme de Mont-ral, 
i un boci també important en terme de Capafonts. El tros corresponent a la Mussara 
és ininúscul i ocupa la punta més septentrional del terme. La zona de contacte dels 
Motllats amb les altres terres mussarenques, la forma la Punta de la Fita Velia, el 
Pia 4el Bosc de l'Agustenc, el vessant nord de les Serres del Pou i del Bosc i els 
Socarrats de l'Onclet Els Motllats donen naixement a tres rius, cap dels quals no 
entra al tenne de la Mussara: el Siurana, el Brugent i el Glorieta, tots tres de 
cabal petit però segur. Això contrasta amb l'eixutesa de la seva superficie, tota de 
roca viva. A la Mussara hem sentit comentar que «en diuen Mullats, però l'aigua 
passa fonda». L'aridesa del terreny li dona un aspecte de gran desolació i de feres-
teguesa; la gran quantitat de balmes i coves obertes en els cingles que sostenen 
l'alta i extensa plana, gairebé totes elles emplaçades en els termes veíns, procuren 
a l'indret bones possibilitats per a l'emboscada. En demostra la fama l'antiga corranda 
que segueix, avui poc recordada, i l'origen de la qual se situa a l'època de les 
guerres carlistes: «Ànimo Rafael. / Quicon no et puc seguir. / Ànimo home, que 
ja som ais Motllats, / ja som a les coves, / ja n'estem salvats». «...et transit per 
illum angulum montis Lati...» (Confirmado del rei Alfons I, en 1173, del territori 
de l'Església de Tarragona, Tarragona Cristiana, I, Apèndix de document, pàg. XXX, 
doc. núm. 28) ; «...amb la serra del Mot Llat...» {Llevador, Segle XVII) ; c...y passa 
per lo dngle del Mont-lat, o, ample, y va sobre Almozarra...» (Restitudó feta per 
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La Mola5 

La Moleta 6 

La Moleta de l'Estevenet7 

LES SERRES 

La Serra 8 

la mòla 
1a mulèta 
la muleta da lastabanèt 

la sèrra 

lo Rey Ildefons de Aragó a la (deteriorai) Sta. Tecla y al Archabisbe don Guillein 
de Torroja (deteriorai) de la sede apostòlica, etc., feta en Leyda a 8 deis Idus de 
Noembre 1173, Index deh índices mes moderni ques troban en lo Arxiu del 
lllmo. S. Archebisbe de Tarragona a 10 de juny 1679, etc., f. 243v, AHA). 

5. A l'extrem SW del terme. Està circuida per un gran cingle blanc que arrenca 
del Mas de la Susagna en direcció S, passa per damunt del Mas del Pusso del 
Cingle, i damunt la Pedrola del Pusso és continuat cap a ponent pel Cingle de 
l'Agustenc. Damunt aquest semicercle de cingles s'estén el Pia de la Mola. Hem 
sentit algú que en diu la Mola del Roig (dal ròtx). Hom coneix igualment per 
la Mola el pia que hi ha damunt el cingle anomenat el Taulell, tocant al terme 
de l'Albiol. La Mola figura també com a partida de terra. 

6. A l'extrem meridional de la Mola, damunt el Mas del Pusso del Cingle. 
La Moleta, com aturonada damunt el cingle, queda separada de la Mola per una 
levissima depressió en la qual hi ha el Porteli del Marrà. 

7. A les Pinedes. És una plataforma rocosa, de dimensions exigiies, que hi 
ha al capdamunt del Solà del Pepo. Guaita, cap a septentrió, sobre el Mas del 
Cintet. 

8. És una denominaci ambigua. Per Serra es poden entendre diversos mdrets 
del terme, molt distanti entre ells. Hem sentit dir que les parts altes totes elles 
són Serra, des de les envistes de Siurana fins a les envistes de Mont-ral. Hi ha 
bocins els quals queden convenientment anotats a continuació— en la denomi-
nac i deis quals el mot Serra va unit a un complement explicatiu. Altres vegades 
precisen la situació afegint-hi el nom del mas més pròxim al bocí a qué es refe-
reixen, però aquests conjunts ocasionáis, no els hem consideráis com un topònim; 
diuen, per exemple: «La Serra damunt de Cal Pistob. Les nostres llargues conver-
ses amb els mussarencs ens duen a establir tres manifestacions importants de relleu 
que reben el nom genèric de Serra, adjectivat o no per noms complementaris espe-
cifics. Aqüestes tres cadenes de muntanya poden esquematitzar-se en dues, l'una 
paral lela a l'altra i orientades de W a E. La superior, que corre per damunt la corba 
deis-mil metres, forma una sola peía continua; culmina a la Torre i s'allarga 
cap a llevant amb el bocí conegut com a Serra de Vicent, i cap a ponent amb el 
que s'anomena successivament del Bosc, del Pou, d'en Garda i de la Fita Velia. 
L'altra, sota i a migdia seu, comenca al Coli de les Puntes del Paisan i abrasa la 
partida' de la Serra pròpiament dita, amb una branca Ueugerament al seu nord 
coneguda per Serra de l'Obac; però en arribar al Coli de les Pinedes canvia la 
fesomia per una de plans i de cingles i no reaparedx en forma de serra, i guardant 
la mateixa direcció WE i la posició paral lela amb la que podriem ànomenar serra 
principal, fins a allunyar-se, cap a llevant, de la Plana del Rei, per anár a morir alla 
on es coneix per Serra del Pou, damunt Termita de les Virtuts (Alcover), després 
d'haver fet de frontera amb el terme de l'Albiol. Aquesta segona Serra, subdividida 
en dos bocins, un d'orientai i l'altre ponenti, puja escassament per damunt els 
900 metres. 
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La Serra de Davant el Mas 
d'en Coli9 

La Serra de Davant el Mas 

la sèrra da davàn dal mas 
don còli 

la sèrra da davàn dal mas 
d'en Gran 10 

La Serra de Davant el Mas 
don gràu 

la sèrra da davàn dal mas 
eie Vicent11 

La Serra de la Fita Velia 12 

La Serra de la Guixera 13 

La Serra dèi Bosc 14 

La Serra del Mas d'en Coli15 

La Serra del Mas d'en Grau 16 

La Serra de l'Obac 17 

La Serra del Pou 18 

da vissén 
la sèrra da la fita velia 
la sèrra da la gui'xéra 
la sèrra dal bòsc 
la sèrra dal mas dan còli 
la sèrra dal mas don gràu 
la sèrra da laubàc 
la sèrra dal póu 

< 9. Es refereixen al boci de brag de Serra de davant el Mas d'en Coli, el qual 
ramai arrenca de la Plana del Rei en direcció a sol ixent i, fent de frontera amb el 
terme de l'Albiol, s'allarga fins al damunt de l'ermita de les Virtuts (Alcover). 
Especifiquen «de davant» per no confondre-la amb la Serra del Mas d'en Coli, quo 
és darrera l'edifici 

10. Podem dir el mateix que hem dit referint-nos a la Serra de Davant el 
Mas d'en Coli. La del Mas d'en Grau és un boci a llevant d'aquella. 

11. Hem de dir el mateix que per a les dues anteriore. La del Mas de Vicent 
és el tros més orientai. 

12. És la continuaci ponentina de la Serra del Pou i d'en Garda, de les 
quals és separada pel coli conegut per Pia del Bosc de l'Agustenc. Les Serres de 
la Fita Velia, del Pou i del Bosc, respectivament de ponent a llevant, culminen 
en la Torre. Formen la capgalera de tot el conjunt de la muntanya. Partint del Pia 
del Bosc de l'Agustenc, la Serra de la Fita Velia va cap a ponent fins a trobar la 
Fita Grossa. Continua encara més enllà, però ja en territori de la Febró. 

13. Damunt el Mas del Pou del Gel, en direcció a la Serra del Bosc. Hi puja 
el carni, també dit de la Guixera, que duia de la Mussara a Capafonts. EU terreny 
és solcat de grossos escòrrecs. 

- - 14. . Ho diuen de la que va de la Creu de Noguers fins a trobar el Carni del 
Bosc, Va paral-lela a la Carretera que puja de Vilaplana a partir de l'altura del 
Mas del Cam'aprim i fins al vanatge del Mas del Pou del Gel. És un boci de l'unic 
brag de muntanya dels que miren a la banda de mar que se sosté damunt la corba 
dels mil metres. Cap a ponent, la Serra segueix, però és coneguda com del Pou. 

15. Sota el cim dit la Torre. És un boci de la que es coneix en general per 
Serra de Vicent. 

16. És una part pertanyent al Mas d'en Grau, del brag de muntanya conegut 
per Serra de Vicent. 

17. Forma la part alta de la partida de l'Obac. A l'extrem occidental del 
terme, emplagada entre el Barrane de l'Obac i les Rases de la Font de l'Englina i 
del Corrai del Manró. El seu vessant de migdia és conegut per Sola del Pepo. 

18. És la continuaci occidental de la Serra del Bosc. Ho diuen del boci 
d'aquesta serra que es troba damunt el Mas del Pou del Gel i fins al coli conegut 
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La Serra d'en Garda 19 

La Serra ¿Le Vicent20 
la sèrra dan garsía o grassía 
la sèrra da vissén 

ELS SERRETS 

El Serret Alt21 

El Serret de cai Pusso22 

El Serret de Cant acor bs 23 

El Serret de la Font del 
Roure 24 

El Serret del Banya Baix 25 

El Serret ele les Boixerigues26 

El Serret de les Farigoles27 

lu sarrèt ài 
lu sarrèt da cài pússu 
lu sarrèt da càntacòrbs 
lu sarrèt da la fon dal róura 

lu sarrèt dal bà'nya 
o bàny-nya bàix 

lu sarrèt da las búixarígas 
lu sarrèt da las fanigólas 

per Pia del Bosc de l'Agustenc. A vegades en diuen, però poc, del Pou del Gel o 
del Pou de la Neu. També és designada amb aquest nom la punta més orientai 
del terme, la serra que per un cantó guaita al Clot de l'Aixàbiga (Mont-ral) i per 
l'altre a l'Albiol. Hi predomina el bosc de pins, el qual forma el famós Bosc de 
l'Estelada. El Pou que ba donat singularitat a la Serra es troba al terme de Mont-ral. 

19. Grassía és la pronunciado que hem trobat predominant, probablement a 
causa d'una metàtesi com les observades en altres mots. Usat també com a partida 
de terra. És l'extrem NW de la Serra del Pou, guaitant a la Febró, en el terme 
del qual poblé es troba la major part d'aquesta Serra. Se soste per damunt la corba 
dels mil metres. A grans trets, es troba entre el Pia del Bosc de l'Agustenc i el 
Clot del Fora de la Cale. Per la seva cota màxima 1(1.039 metres) passa la linia 
fronterera amb el terme de la Febró. És considerada com a pertanyent als Motllats. 
La seva constitució geològica hi correspon. «Serra d'en Garda» o «Motllats» (Escrip-
tura de compra-venda, Reus, 1941, Domèrtec). 

20. És el bra? que declina del puig de la Torre en direcció NE i del Puig 
Pel at en direcció E. S'hi arredossen, a la part solana, els Masos d'en Coll, d'en 
Grau i de Vicent. És el final orientai de la llarga Serra que ocupa la part més alta 
del terme i que el travessa de W a E. Hi creix una mica de bosc. 

21. Separa la Plana de Cai Roig del Pia de la Mola. Pertany al Mas de la 
Susagna. 

22. Adossat a la Mola, en terres del Mas del Pusso del Cingle, mirant cap 
a Arboli. 

23. Vei del Puig Pelat, al seu cantó S, i lleugerament mes baix que ell, als 
Motllats. La seva altura és marcada amb 1.047 metres. Es troba també a poca 
distància de la Torre. Té l'aspecte d'un petit cim airós i afinat. És tot de pedra, i 
només unes quantes herbes s'hi arrapen. 

24. En el veinatge de la font que li dona nom. 
25. Als Motllats. 
26. Vora la Font, a la banda del poble. 
27. A la vora esquerra del Trineo-Trineo, constituint la partió amb el Clot 

del Canet. 
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El Serret de les Gavarreres28 lu sarrèt da las garravéras 
El Serret de les Saleres29 lu sarrèt da la saleras 
El Serret del Gaietà30 lu sarrèt dal guiatànu 
El Serret del Malesporgat31 lu sarrèt dal malaspurgàt 
El Serret del Parany32 lu sarrèt dal pará ¡ny 
El Serret dèls Cornudells33 lu sarrèt dais curnudélls 
El Serret deis Grèvols34 lu sarrèt dais grèvuls 
El Serret deis Púdols35 lu sarrèt dal® púduls 
El Serret del Vent36 lu sarrèt dal vén 
El Serreta del Curt37 lu sarrató dal cúr*» 

ELS TOSSALS 

El Tossal del Pusso38 

El Tossal deis Escardons39 
lu tussàl dal pússu 
lu tussàl dalzascardóns 

28. Entre els Masos del Sec i d'en Roig, sota els Clapers del Sec. 
29. És un contrafort dels que aguanten el Cingle de la Coma. És orientai de 

SW a NE. Hi fineix la Plana del Rei i s'hi troben el Coli de les Liebres i el de 
les Saleres. 

30. Ais Motllats, a la vora dreta del Barrane del Pi de la Tina. 
31." Venint pel Carni del Bosc, es troba a la dreta seguidament d'haver travessat 

el Clot del Fora de la Cal?, i per aquella banda comencen els Motllats. 
32. «...en el lugar llamado Serret del Parany (Testament de Maria Cavallé 

y Vilalta, del 27 de desembre de 1875, Testaments, document núm. 22»). Hem 
parlat amb molta gent que l'ha sentit anomenar, perà que no sap on és. Algú ens 
ha dit, però, que és en el veinatge del Pia de la Carretera. 

33. Hi ha una certa tendència a pronunciar lltx els finals lis. Així curnudélltx, 
vélltx (notes 60, 510, 798), singlàlltx (76, 77), cuscólltx (513), vàlltx (915). Per allí 
el Trinco-Trinco. Hi passa la partió entre el terme de la Mussara i el de la Febró. 
És un cóntrafort de la Serra d'en Garcia. Entre el Clot del Canet i el Fons de la 
Barraca de l'Estevenet. 

34. vAl mig del Bosc de l'Abelló, vora els Avenquets. 
35.' . Als Motllats, cap al Trinco-Trinco, en el veinatge del Pia de là Foradada. 

Expliquen que el Púdol és una herbá que forma com un lliri. : i 
36. Al Mas del Pusso del Cingle, sota la Mola, damunt el Cingle Roig. 
37. Davant per davant del Mas de l'Onclet, al seu cantó de llevant. Per sota 

seu, i també a la banda de sol ixent, passa la Carretera de Mont-ral i el comen-
Sament del Riu Sec (l'Aixàbiga). Forma com un tossalet, en el qual hom diu que 
hi havia hagut el Maset d'en Guan. 

38. Lleu aturonament cònic en el vessant nord de la Punta del Séc. A l'extrem 
occidental de la partida de la Serra, a la vora del limit del terme pel ciantó de 
ponent. No té prestància. 

39. Sense importància topogràfica. Entre els Masos de l'Abelló i del Pou, sota 
la Carretera que puja de Vilaplana. 
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El Tossal d'en Berga40 

El Tossal Rodó 41 
lu tussàl dan bèrga 
lu tussàl rado 

ELS COSTERS I LES COSTES4 2 

El Coster de la Guixera43 

El Coster de I'Agustenc44 

El Coster del Canet45 

El Coster de VEsteve46 

El Coster de I'Estudiant47 

El Coster del Gendret48 

El Coster del Mestret49 

El Coster del Po 50 

El Coster del Rafael51 

lu custé da la gui'xéra 
lu custé da lagustèng 
lu custé dal canèt 
lu custé da lastéva 
lu custé da lastudiàn 
lu custé dal djandrèt 
lu custé dal mastrèt 
lu custé dal pó 
lu custé dal rafèl 

40. A la vora dreta del Barrane de les Tosques. En el cingle que forma la 
frontera entre els termes de la Mussara i Vilaplana, i que va del Racó de la Font 
de l'Adrià fins a les Campanilles. És pròxim a l'esmentat racó. Un relleix el separa 
del Cingle de la Cova Roja, que es troba damunt seu. 

41. A la Serra, a la seva banda oriental, damunt el Mas del Manco i el 
Mas del Llebrot. Guaita al SE cap al Barrane de la Vali d'en Bassa i al NE cap a 
l'inici del Barrane dels Descarregadors. És una eminència netament cònica, que 
culmina a 966 metres sobre el nivell de la mar. Això no obstant, sobresurt poc de 
les terres en les quais s'asseu. 

42. La majoria dels costers i de les costes es troben en els vessants de les 
Serres del Pou i de la Fita Velia, els quais vessants moren en les estretes planes 
on hi ha la Font del Prat i els Masos dels Veils i del Cintet. Aquests faldars de la 
Serra són travessats diagonalment pel Carni de la Febró. És curiós de constatar que 
a ponent d'aquest carni, per on les aiguës s'escorren cap al Priorat, toponimicament 
tot són costes; en canvi, a llevant seu, per on les aigiies van cap al Camp, tot són 
costers. 

43. Del seguit de Costers que hi ha damunt el Prat de I'Agustenc, entre el 
Carni de la Febró i el de la Guixera, és el més oriental. A ponent té el Coster de 
I'Estudiant. 

44. Sobre el Prat de I'Agustenc, a llevant del Carni de la Febró, entre el Coster 
del Gendret i el del Rafael. 

45. Un dels que, baixant de la Serra d'en Garcia, aboca al Prat de I'Agustenc. 
És a llevant del Carni de la Febró i hi toca. Més a sol ixent és continuât pel Coster 
de l'Est eve. 

46. Entre el del Canet i el del Po, damunt el Prat de I'Agustenc. 
47. Damunt el Prat de I'Agustenc, entre el Coster de la Guixera i el del Rafael. 
48. Damunt el Prat de I'Agustenc, entre el Coster del Po i el de I'Agustenc. 
49. Arredossat a la Serra de Vicent, entre el Mas de Vicent i el de l'Onclet. 

' 50. Potser abreviació de Josepó. Damunt el Prat de I'Agustenc, entre el Coster 
de l'Esteve i el del Gendret. 

51. Damunt el Prat de I'Agustenc, entre el Coster de I'Agustenc i el dé I'Es-
tudiant. 
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El Coster dels Romers32 

El Costerei de Vicent53 

Eis Terrers 54 

La Corfa de cai Macia55 

La Costa del Biel56 

La Costa del Cau de la 

lu custé dal rumés 
lu custarèt da vissén 
lus terrés 
la còsta da cài massià 
la còsta dal bièl 
la còsta dal càu da la guinèu 

Guineu 57 

La Costa del Cintet58 

La Costa de l'Esteve59 

La Costa del Mas dels 

la còsta dal sintèt 
la còsta da lastéva 
la còsta dal más dais vélls 

Vélls 60 

La Costa del Pataca61 

Les Costes del Mas d'en 
la còsta dal patàca 
las còstas dal más dan gràu 

Grau 62 

ELS OBACS 

L'Obac de cal Pusso63 

L'Obac de l'Abello6* 
L'Obac de la Torre65 

laubàc da cài pússu 
laubàc da laballó 
laubàc da la tórra 

52. Entre el Carni de les Tosques i el peu del Cingle del Colomer, sota el Mas 
de l'Adria. 

53. A la Serra, a l'Obagada del Bosc de Maidéu. Sota el Mas de Vicent, cap al 
cantó del Mas de l'Onclet. 

54. En el veïnatge del Mas dels Veils. Sota la Punta de la Fita Velia i al seu 
cantó de llevant. Són aiguavessants de l'inici del Barrane dels Descarregadors. Terres 
pendisses i guixoses. 

55. Damunt el Mas d'en Macia XoUat, en un dels vessante que pugen a la 
Serra des de la Cingla. 

56. També dita del Mas dels Veils. Entre la Costa del Cintet i la del Pataca, 
en el vessant de migdia de la Serra de la Fita Velia. 

57. Al peu de la Serra del Bosc, a la banda de mar, damunt la Combronada, 
entre el Mas de.l'Abelló i el del Pou del Gel. També l'hem sentit esmentar com a 
partida de terra. 

58. O del.Mas del Cintet. A la Serra de la Fita Velia, sota la Fita Grossa, ~ 
damunt el Mas7 del Cintet, tocant amb el terme de la Febró. Al cantó de sol ixent 
hi ha la Costa del Biel. 

59. Al rost vessant de la Serra de la Fita Velia, a ponent del Carni de la Febró, 
i tocant-hi. Més cap a l'oest és continuada per la Costa del Pataca. 

60. També pronunciat velli:r. És la Costa del Biel. 
61: Damunt el Prat del Biel, en el vessant meridional de la Serra de la Fita 

Velia. Entre la Costa del Biel i la de l'Esteve. 
62. O la Costa de Grau. Adossades a la Serra del Mas d'en Grau. 
63. Es refereix a Cal Pusso del Cingle. És a la banda que mira cap al Mas 

d'en Rei (tenne d'Arboli). Entre el Serret del Vent i la Pedrolá del Pusso. 
64. A la Serra del Bosc, guaitant ais Motllats. És pie de bosc. 
65. Sota la Torre, cap al nord-oest, guaitant damunt eis Motllats. 
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L'Obac de l'Enclusa 66 laubàc da lonclùa 
L'Obagada del Bosc de laubagàda dal bôsc da màidéu 

Mcddéu67 

ELS CINGLALLS6 8 

El Bárreme del Forn69 lu barràng dal fórn 
El Cinglait de l'Agustenc70 lu singlàll da lagustèng 
El CinglaLl de l'Esteve11 lu singlàll da lastéva 
El Cinglall del Monjo72 lu singlàll dal môndju 
El Cinglall del Rosers73 lu singlàll dal rusés 
El Cinglall dels Cirer s 74 lu singlàll dal sirés 
El Cinglall del Selvatà75 lu singlàll dal salvatà 
Els Cinglalls de la Font del lu singlàlls da la fôn dal môru 

Moro16 

Els Cinglalls de la Mussara11 . lu singlàlls da la mussàra 

66. Sempre hem sentit pronunciar anclúa, pero documentalment, per bé que 
en documents d'époques recents i de poca fiança, hem trobat Anclusa (veg. nota 331). 
Ens han dit que es el que hi ha davant el Mas d'en Coll. . . , , 

67. Al cantó nord del boci de Serra que arrenca de la Plana del Reí i s aboca 
cap a la banda de l'Albiol. A la vora dreta del Barranc de la Cova Llonga. Es tota 
emboscada. . ,, . 

68. Les faixes superiors de cingle formant un conjunt successm descalons 
irregulars, llargs, estrets i poc alts cadascun per si, i per entre els quais es possible 
de transitar perô no de cultivar. En general, declinen suaument cap al fons duna 
falla del terreny i formen els vessants superiors d'una barrancada encmglerada. 
Perô a vegades també es troben en els punts convexos superiors de les grans muralles. 

69. És un cinglall sota el Xalet. També consta com a partida de terra al BP, vo-
lum 55 —volum 1 de la Mussara—, f. 184r, inscripció de l'any 1873. Perô avui tothom 
identifica el topônim exclusivament amb un cinglall. 

70. Damunt el Roquer del Peiró, orientât cap al cantó de la Punta de Ies 
Air8SS6Se 

71. Tocant amb el Cinglall del Selvatà, sota la Punta de les Airasses. 
72. Al cantó de ponent del Sait de l'Agustí. Declina cap al fons del Barranc 

de lesTosques. També n'hem sentit dir Serrall (sarrràll) del Monjo. 
73. No es refereix ais arbusts que fan roses, sinó al nom del propietari d aquell 

indret. Sota les Puntes del Mestret. Representa la continuació oriental del Cingle 
de les Campanilles. És d'arenisca roja. És encarat al Barranc de les Tosques i conti-
nuât cap aquella banda per la Punta del Mariner i el Tossal (Ten Berga. 

74. Pertany al Mas de l'Abelló. És una derivació del Cmgle del Colomer. Toca 
amb el Mas de l'Adrià. , , , 

75. Sota Ca l'Esteve, en el cingle que sosté la proa on sassenten les cases del 
poblé. Guaita damunt el Mas de Mestret. Fa un bon recer; a l'hivern les dones de la 
Mussara l'aprofitaven per a anar-hi a cosir. 

76 També pronunciat cinglalltx. Sota la Punta de les Airasses, fonnant-ne la 
continuació occidental, en direcció a la Font, i amb una inclinació descendent. Con-
tribueixen a encaixonar la part alta del Barranc de la Valí d'en Bassa. . , • 

77. També pronunciat cinglalltx. Entre la Punta de les Airasses i la Plana 
de Cal Pusso de la Mussara i la de Cal Mestret. 
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ELS CINGLES7 8 

El Cap del Erare79 

El Cingle Blanc80 

El Cingle Clos81 

El Cingle de l'Abelló 82 

El Cingle de la Coma 83 

El Cingle de la Conca 84 

El Cingle de la Cova 
Llonga85 

El Cingle de la Cova Roja86 

lu cap dal frára 
lu singla blang 
lu singla clós 
lu singla da laballó 
lu singla da la coma 
lu singla da la cónca 
lu singla da la cóva llónga 

lu singla da la cóva róija 

78. Interpreten correctament que es tracta d'un espadat de roca que forma 
timba. El sentit Varia, però, en utilitzar el mot en forma femenina. 

79. Cingle d'arenisca roja, damunt el qual s'aixeca el Cingle del Marti. Forma 
part de les muralles que aguanten la Cingla de Baix, a la banda del Mas de Morenet. 
Es troba a llevant del Forat del Migdia. Molt anomenat sobretot per la gent de 
Vilaplana. 

80. La llarga muralla que va des del Coll d'Alforja (terme d'Alforja-Arboli), 
i que s'aixeca, amb un pareli o tres de represes ardides, segons els punts, des deis 
600-700 metres d'altitud ais 900-950 metres, és formada per dues faixes superposades 
de materials geològics diferente. La de sota, que puja fins ais 700-800 metres, és 
constituida per arenisques roges i conglomerate de ciment vinos. Damunt seu s'as-
senta la pedra calcaría, blanca o grisa. Per això el conjunt de la llarga cinglera és 
conegut per Cingle Roig a la part baixa, i per Cingle Blanc, a la part superior. Diuen 
que el limit del terme de la Mussara per la banda de Vilaplana és marcat aproxi-
madament per la línea de contacte del Cingle Roig amb el Cingle Blanc. Però també 
n'hi ha que creuen que tot el Cingle Roig pertany a la Mussara. Això és més ver-
semblant, sobretot tenint en compte que la velia Creu del Grau Roig, amb funcions 
de termenal, és dibuixada a la part baixa del Cingle Roig. 

81. Un enorme pany de paret groe i gris que va del Racó de la Palma al de la 
Font Que No Cou, més enlairat que no el Cap del Frare. 

82. És el del Colomer. 
83. De les dues cingleres superposades que hi ha cap a la banda sud-est del 

terme,,el Cingle de la Coma forma part de la més enlairada. S'aixeca al nord-est 
del Mas de Morenet. Cap al nord guaita damunt el Clot de la Coma i damunt el 
Mas d'en Coll, i cap a migdia sobresurt per damunt el Cingle de la Cova Llonga 
i de la roca coneguda per la Gitana. 

84. En la muralla que s'aixeca des de la Font del Roure fins al Barrranc de les 
Tosques, la base de la qual determina el limit del terme amb el de Vilaplana. És el 
bocí de cingle que hi ha entre la Rasa del Pau i el Racó deis Cirers. Sosté la Punta 
Blanca damunt la qual s'assenta el Mas de Morenet. 

85. Sota el de la Coma. Va del Racó de la Font Que No Cou fins' a trabar el 
Cingle de la Font del Roure. Representa la continuado oriental del Cingle Clos, del 
qual queda separat per l'esmentat racó. 

86. A la vora dreta de la part superior del Racó de la Font de l'Adrià. Repre-
senta l'extrem de tramuntana de les Puntes del Mestret. 
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El Cingle de la Font del 
Roure87 

El Cingle de l'Agustenc88 

El Cingle de la Mola89 

El Cingle de la Palma90 

El Cingle de la Vemeta91 

El Cingle del Canet92 

El Cingle del Colomer93 

El Cingle de les Campanilles 94 

El Cingle de les Parades del 
Segol95 

El Cingle de les Saleres 96 

lu singlar da 1a fon dal róura 

Iu singla da lagusténg 
lu singla da la mola 
lu' singla da la palma 
lu singla da la varnéta 
lu singla dal canét 
lu singla dal culumé 
lu singla da las campanillas 
lu singla da las paradas dal 

seguí 
lu singla da la saleras 

87. Damunt el Mas de Mariner (terme de Vilaplana). A I'extrem oriental de 
l'alterosa ringlera que va del Barranc de les Tosques a la Font del Roure. És el bocí 
final, curt, entre el Cingle de la Cova Llonga i el Racó de la Font del Roure. 

88. Entre el Mas del Pusso del Cingle i els d'en Roig i d'en Voltes, constituint 
la continuado ponentina del Cingle de la Mola, a I'extrem occidental del terme. 
Guaita damunt la Rasa de l'Esquerrer. La frontera , amb el terme d'Alforja passa 
per sota seu, al sud. Hi ha un bocí de cingle caigut amb tot de blocs amuntegats, 
com una pe tita tartera. 

89. -S'inicia vora el Mas de la Susagna, al vessant dret del comengament del 
Barranc deis Garrigots, i dona tot el tomb de la Mola. Fineix damunt l'hort conegut 
per la Pedrola del Pusso. Queda continuat cap a ponent pel Cingle de l'Agustenc. 
És una de les cingleres mes llargues, i té forma de ferradura. L'extensa paret de 
roca calcaría és alterosa i practicable només en comptats indrets. 

90. Un bocí de la línia Superior de la cinglera encarada a mar, que va des 
del Barranc de l'Encens fins a sota les cases del poblé. Es troba entre el Cingle deis 
Racons i el del Prat de l'Abelló. Sosté la plataforma on está aposentat el Mas del 
Joan Pau. 

91. Constitueix la part mes enlairada del vessant dret del Barranc de la Valí 
d'en Bassa, a partir de sota el Mas d'en Manró. Quan la gran paret de roca gira 
per a formar la Punta del Poniol i encarar-se a la part superior del Barranc deis 
Garrigots, el Cingle de la Verneta acaba i queda continuat pel del Pomol. 

92. És el del Poniol. _ 
93. Forma part de la llarga cinglera que va des del Barranc de 1 Encens fins 

a vora les cases del poblé i que sosté els Masos del Joan Pau i de l'Abelló. El Cingle 
del Colomer és situat entre el del Prat de l'Abelló i la Punta del Teix. També és 
conegut com per Cingle de l'Abelló. En un forat d'aquest cingle resten encara els 
ponedors on s'ajocaven els coloms que criaven els del Mas de l'Abelló, i d'on diuen 
que li ve el nom. 

94. Sosté la part occidental de la Plana de Cal Mestret i l'onental de la de 
Cal Pusso de la Mussara. Forma un petit racó, per on puja el Camí de les Cam-
panilles. També l'hem sentit anomenar en plural: «els Cingles de les Campanilles». 

95. Guaita al Barranc de les Tosques, a la seva vora esquerra. 
96. Sota mateix del Mas de Pistol, a la vora esquerra del Barranc deis Garrrigots. 
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El Cingle de les Salòpies91 

El Cingle de les Tosques93 

El Cingle del Ferrer99 

El Cingle del Foradot100 

El Cingle del Grau del 

98 
lu singla da la salópias 
lu singla da las toscas 
lu singla dal farré 
lu singla dal furadót 
lu singla dal gráu dal siré 

Cirer101 

El Cingle del Grauet de la lu singla dal grauet o dal 
Raseta102 

El Cingle del Marti 103 

El Cingle del Mestret104 

El Cingle de l'Obac105 

El Cingle del Patxeco 106 

El Cingle del Petranell107 

gravèt da la rasèta 
lu singla dal marti 
lu singla dal mastrèt 
lu singla da laubàc 
lu singla dal patxècu 
lu singla dal patrunill 

97. El Puig Pélat n'çs la part més enlairada i en constitue« l'extrem meri-
dional. El cingle s'allarga cap al nord, fins al Porteli de l'Onclet que, com la major 
part d'aquella paret de roca, es troba en terme de Mont-ral. 

98. És una mena de cresta poc enlairada que segueix més o menys la depressió 
del Barrane de les Tosques i la travessa. Va de vora el Mas de Morenet fins a sota 
el de l'Adria. 

99. Una part del cingle superior dels que miren a mar, vora les cases del 
poble. De vora Cal Ferrer tira cap a llevant fins a la Punta del Teix. Queda con-
tinuât, prosseguint cap a sol ixent, pel Cingle del Colomer. 

100. O dels Foradots. Entre el de la Coma i el del Patxeco, formant part 
de la mateixa muralla de pedra que va des de la -Plana del Rei fins al Barrane 
de l'Encens. 

101. Entre el de la Conca i el del Marti, en la cinglera que va del Barrane de 
les Tosques a la Font del Roure, per sota el Mas de Morenet. 

102. Més sovint diuen grouèt que no pas gravèt. Un boci del pany de mur que 
va del Barrane de les Tosques a la Font del Roure. És el comprès entre el Cingle de 
les Parades del Sègol, a ponent seu, i el de la Conca. Mira cap a Vilaplana. 

103. Un altre boci de la muralla que sosté la Cingla de Baix, al cantò del Mas 
de Morenet. < Entre el Cingle del Grau del Cirer i el Racó de la Palma, damunt el 
Cap del, Frare. És calcari. 

104. Sosté fa plana on s'assenta el Mas de Mestret. Va de damunt la Font del 
Pere Mila fins al Cingle de la Cova Roja. 

105. Quan precisen més, diuen de l'Obac del Maset. És un boci del que arrenca 
de vora el Barrane de les Tosques i, cap a llevant, tira cap al Mas de Morenet. 

106. A vegades sembla que només diguin dal txècu. En la muralla superior 
de les que miren a mar i que va de la Plana del Rei fins a la vora de, les cases del 
poble. El Cingle del Patxeco arrenca del Barrane de l'Encens i, tirant cap a llevant, 
queda continuât pel Cingle del Foradot. 

107. Una punta vermella, sota el Mas de l'Adria, que guaita al Barrane de 
les Tosques, damunt el Racó de les Mules. «Single del Patronell» (RP, Index corres-
ponent a la Mussare, que comença l'any 1883, lletra E. El llibre al quai reporta 
l'esmentat index no existeix). 
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El Cingle del Poniol108 lu singla dal puniól 
El Cingle del Prat de lu singla dal prát da laballó 

l'Abelló 109 

singla dal racóns El Cingle deis Racons 110 lu singla dal racóns 
El Cingle Roig111 lu singla rótx 
El Colomet112 lu culumét 
El Corred de Gomis 113 lu currál da gómis 
El Forat del Migdia 114 lu furát dal mid-día 
El Salt de l'Agusti 115 lu sal da lagusti 
Els Cinglallons116 lu singlallóns 

108 També en diuen del Canet. D'arenisca roja, sota el Mas del Canet. És la 
part més sortida, en direcció a Vilaplana, de la cinglera que va, formant una proa, 
de la banda del Barranc deis Garrigots a la del Barranc de la Valí d'en Bassa. 

109 Entre el de la Palma i el del Colomer, en la línia superior de muralla 
que va del Barranc de l'Encens fins a sota les cases del poblé. És el bocí que es troba 
sota el Mas de l'Abelló. 

110 De la muralla de pedra que va des del Barranc de 1 Encens fins a la vora 
de les cases del poblé, és el boci més proxim a l'esmentat barranc Queda continuat 
cap a ponent peí Cingle de la Palma i sosté una part de la plataforma dantics 
conreus del Mas del Joan Pau. , . . . 

111 És un topónim molt utilitzat. Pot aplicar-s'hi la mateixa descripcio que 
hem doñat en parlar del Cingle Blanc. «...al peu de la roca roija que es la divisio del 
tenne de Vilaplana ab lo de Almusara...» (Aigua, any 1790, pag. 174). 

112 Un bocí blanquíssim del Cingle de la Mola, molt visible des de Vilaplana, 
al qual poblé está encarat. Vora el Colomet, la gran muralla gira cap a ponent, per 
anar a passar per damunt el Mas del Pusso del Cingle. 

113 Un deis cingles que constitueixen la part superior de limci del Harree 
deis Garrigots, a la seva vora esquerra; representa la continuació occidental del 
Cingle del Poniol. La paret es despenja una cinquantena de metres en una vertica-
litat cóncava. A la seva base una estreta faixa de térra coberta de vegetacio és sos-
tinguda i closa per unes puntes de roca. És un indret feréstec i salvatge. Antigament 
hi tancaven bestiar. . , »»„„ 

114 Ho diuen a un boci del cingle que guaita cap a Vilaplana, sota el Mas 
de Morenet, una mica més cap a llevant del Salt de l'Agusti. Hi ha un forat en la 
Dart alta del mur; quan el sol hi toca de pie diuen que es migdia. . , , . . , 
P 115. A la base de la paret que aguanta la Cingla de Baix, al cantó del Mas de 
Morenet, guaitant al tenne de Vüaplana i damunt el Barranc de les Tosques. El 
relleix peí qual cor« el Camí de les Cingles el separa del Cingle de la Conca, que 
es troba damunt seu. Quan plou, s'hi despenja l'aigua que baixa peí Barranc de 
les Saleres. És molt albirador des de Vüaplana, en el qual poblé aprecien a impor-
táncia d'una pluja tenint en compte la quantitat d'aigua que davalía peí Salt de 
l'Agusti. Toponimicament, podem dir que pertany mes a Vilaplana que no pas 

a la Mussara^ ^ c i n g l a U d e l S e l v a t ó i e l de l'Esteve, guaitant damunt el Mas de 
l'Adriá, vora el trencament de cingle que deixa pas al Camí de les Tosques per 
arribar al poblé. 
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Els Cingles de la Cornelia117 

El Taulellm 

lu singlas da la cumélla 
lu tauléll 

LES CINGLES 1 1 9 

La Cingla120 

La Cingla del Baix121 

La Cingla de cai Pussom 

La Cingla de Dalt123 

La Cingla de la Vinya124 

La Cingla del Canet125 

La Cingla de les Caves d'en 

la singla 
la singla da baix 
la singla da cal pússu 
la singla da dal 
la singla da la vi'nya o víny-nya 
la singla dal canét 
la singla da las cóvas dan 

Massa126 

La Cingla del Llebrot127 

La Cingla del Macià128 

massa 
la singla dal llabròt 
la singla dal massià 

117. A la vora esquerra de la Cornelia. Són uns cinglets sense altitud. 
118. Sosté el Pia de la Mola. La cinglera calcària s'allarga des de vora la Font 

del koure, en direcció sud-est, fins a l'extrem del tenne, damunt el Mur Rodó de la 
Carretera que puja de Vilaplana. 

119. Entenen que són les ampies faixes de terreny lleugerament inclinat i gene-
ralment conreable que hi ha damunt els cingles, però que es troben a la vegada al peu 
d'un altre cingle. La Cingla és un ampie relleix o, en llenguatge també mussarenc, 
un ampie' recingle. 

120. Es refereixen a la que s'estén pel cantó de ponent, en relació amb el 
poblé; a sota i a migdia de la Serra que hi ha entre el Coli de les Pinedes i el de les 
Puntes del Paisan. La base deis cingles que la sostenen reposa en terres pertanyents 
à Vilaplana. . 

121. Generalment es refereixen a la Cingla. Això no obstant, al Mas de Mo-
renet i per aquells encontoms, en parlar de la Cingla de Baix es referien a la que 
permet el pas del Carni de les Cingles entre la Font del Roure i el Barrane de les 
Tosques, pel peu deis Cingles de la Cova Llonga, Clos, del Marti, de la Conca, etc. 

* 122. Del Mas del Pusso del Cingle. És el relleix on s'assenta aquesta masia. 
Ari-enea de la Cingla del Tost, per sota el Cingle de la Mola. 

123. Utilitzat al Mas de Morenet i en les seves rodalies. Es referien a la que 
hi ha entre la part superior deis Cingles de la Conca, Clos, de la Cova Llonga, etc., 
i la base deis Cingles de la Coma, del Patxeco i del Foradot. 

124. Un replanell, sota les Puntes del Mestret. 
125. Subdenominació de la Cingla, en territori del Mas de Canet. 
126. Sota la Vinya de la Pieca, en territori del Mas del Pusso del Cingle, 

arredossada al Cingle de la Mola, mirant a Alforja, però allargant-se cap al nord-est 
fins al veinatge de la Font de la Figuera del Morenet «...al terme de la Almusara 
Partida de la Singla nomenada de las Covas den Masa» {Aigua, any 1837, pàg. 219). 

127. Una altra subdenominació de la Cingla. 
128. Subdenominació especifica d'un boci de la Cingla. Damunt el Cingle de les 

Saleres i el Mas de Pistol, entre l'inici del sole del Barrane deis Garrigots i el de la 
Rasa de la Cova del Manco. 
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La Cingla del Manco 129 

La Cingla del Pere de 
V Esteve130 

La Cingla del Pistol131 

La Cingla del Rafael132 

La Cingla del Ravascall133 

La Cingla del Tost134 

La Cingla del Xacó 135 

E L S MORROTS 

El MOTTO del Bosc del 
Fugitiu 136 

El Morro del Carni Nou 137 

El Morro del Sarrionot138 

L E S PUNTES 1 3 9 

La Punta Bianca 140 

La Punta de l'Adria 141 

1 a singla dal xnancu 
la singla dal pera da lastéva 

la singla dal pistól 
la singla dal rafél 
la singla dal ravascall 
la singla dal tós® 
la singla dal txacó 

lu mórru dal bosc dal fugitíu 

lu mórru dal comí nóu 
lu mórru dal sarriunót 

la punta blánca 
la púnta da ladriá o dal dria 

129. Un altre tros de la Cingla. Guaita al Barrane dels Garrigots, a la seva 
vora esquerra. Va per damunt els Cingles del Poniol i del Corrai de Gomis, i fins 
a la Rasa de la Cova del Manco. 

130. Denominació moderna de la Cingla del Manco. 
131. Una altra subdenominació de la Cingla. 
132. Una de les que constitueixen el vessant esquerre de la part alta del Bar-

rane de la Vali d'en Bassa. Damunt seu, totes les terre« pertanyen al Mas del Pusso 
de la Mussara. Hi puja el Carni de les Torres. A vegades també parlen del Cingle 
del Rafael. 

133. Entre el Cingle Roig i el Cingle Blanc, a l'extrem sud-est del terme. Sota 
el Taulell, del qual representa la base. Diuen que fa de frontéra amb el terme de 
Vilaplana. 

134. Ens han assegurat que és una denominació molt velia del relleix que 
hi ha al peu del Cingle de la Mola, al cantò de llevant. Concreten que és alli on 
raja la Font del Pistol. 

135. Més coneguda per Cingla del Tost. 
136. A la Cingla del Ravascall. 
137. Sota el Mas de l'Adria, guaitant damunt el Barrane de les Tosques. 
138. Pedra erosionada a l'extrem de llevant del Cingle de la Coma. 
139. Ereccions de roca en vessants pendissos o prominències en un cingle, o en 

una serra. 
140. Es redresa damunt el Cingle de la Conca i sota els del Foradot i del Pat-

xeco. Damunt seu s'assenta el Mas de Morenet. 
141. A la vora dreta del Barrane de les Tosques, sota el Mas de l'Adrià. De 

pedra groguenca. També n'hem sentit dir la Punta de les Llorenquetes de l'Adria 
(da las lluranquètas da ladrià o dal drià). 
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La Punta de la Fita Velia 142 

La Punta de la Salera 143 

La Punta del Cingle de 
l'Oboe 144 

La Punta de les Airasses145 

La Punta de les Figueres146 

La Punta del Mariner147 

La Punta del Morrai148 

La Punta del Paniol149 

La Punta del Pusso 150 

La Punta del Racó 151 

La Punta del Rosersls2 

La Punta del Sec153 

la punta da la fita vèlia 
la pùnta da la saléra 
la pùnta dal singla da laubàc 

la pùnta da lasairàssas 
la pùnta da las figuéras 
la pùnta dal mariné 
la pùnta dal murràl 
la pùnta dal puniòl 
la punta dal pùssu 
la pùnte dal racó 
la pùnta dal rusés 
la pùnta dal sèc 

142. A la Serra de, la Fita Velia, a 1.017 metres sobre el nivell de la mar. 
Damunt el Mas dels Veils, i al seu cantó nord-est. La fita que li dona el nom ja no 
hi és. Hi coincideixen, formant un angle agut del qual la Punta és el vértex, les 
línies que marquen la frontera amb el terme de la Febró i que vénen, pel nord-est, 
del Cap de la Vali, i pel nord-oest, de la Fita Alta del Terme. 

143. A la vora esquerra del Barrane de les Tosques, cap al cantó de la Font 
del Roure, en el veinatge del Salt de l'Agusti. Hi acudien molts ramats a prendre sal. 

144. Al Cingle de l'Obac. 
145.' O, simplement, les Airasses. A migdia de les cases del poblé, ben alta 

guaitant damunt les Planes de Cal Mestret i de Cal Pusso de la Mussara. En el 
vértex de l'angle que amb la punta encarada a la mar, formen els Cinglalls que 
vénen del cantó de la Font, al nord-oest, i de la banda de Cai Ferrer i del Teix, al 
nord-est. Damunt seu es drega el Xalet. 

146. Sota el Mas de Pistol, abocada damunt el Barrane dels Garrigots. 
147. A migdia del Tossal d'en Berga. 
148. O de l'Andreu (da landréu). A l'extrem de sol ixent del Cinglall de l'Agus-

tenc. Damunt.el Mas del Pusso de la Mussara. Potser és la mateixa a qué es re-
fereix el Llevador, segle XVII, en escriure «...ab la Serra dita lo Morral en vista 
de la mar». 

149. . En <fl Cingle del Poniol, guaitant damunt Vilaplana. Entre el Barrane 
dels Garrigots i el de la Vali d'en Bassa. 

150. Ho hem sentit dir d'un boci de cingle que s'aixeca a la vora esquerra del 
Barrane de la Vali d'en Bassa, en el veinatge del Mas del Pusso de la Mussara. Ho 
anomenen a vegades en plural. 

151. Encapsala el Racó de la Font del Roure, a l'extrem orientai del Cingle 
de la Coma. 

152. Un estrep del peu del vessant dret del Barrane de les Tosques. Damunt 
el Carni de les Tosques, quan aquest encara transita pel terme de Vilaplana, però 
molt pròxim i gairebé paral lel a la linia partionera. Davant per davant del Cinglall 
del Monjo. 

153. Damunt el Mas del Sec i els d'en Voltes i d'én Roig. Mirada des del 
seu cantó nord, travessat per la Carretera del Campament, no té aspecte de promi-
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El Cingle de les Tosques. 
(Clixé de Josep Masso i Vidal.) 

Aspecte fragmentari del Cingle dels Racons. Al fons, llunyà, 
el Mas de Camaprim, sota el puig conegut per la Torre. 

(Clixé de Josep Masso i Vidal.) 



Els Cinglés de la Palma, del Prat de l'Abelló, del Co-
lomer i del Teix. Al final, la Punta de les Airasses, amb 

el perfil d'algunes de les cases del pöble. 
(Clixé de Josep Massó i Vidal.) 

El Còdol Gros, al peu del Cingle de la Palma. La figura dona 
la proporció del seu volum. 

(Clixé de Josep Massó i Vidal.) 





La Punta del Teix154 

La Punta del Voltes155 

Les Puntes de la Cova 
Llonga156 

Les Puntes de la Font del 
Roure 157 

Les Puntes del Mestret138 

Les Puntes del Paisan159 

Les Puntes del Peirô 160 

Les Puntes dels Gegants 161 

Les Puntotes 162 

ELS ROQUERS 

El Roquer del Jaumeia 

El Roquer del Peirô 164 

El Roquer del Sec165 

la pùnta dal téix 
la pùnta dal vòltas 
las puntas da la cóva llónga 

las pùntas de la fon dal róura 

las púntas dal mastrèt 
las púntas dal paisàn 
las púntas dal pairó 
las púntas dal djagàns 
las puntò tas 

lu ruqué dal djàuma 
lu ruqué dal pairó 
lu ruqué dal sèc 

nència, ans d'un repetjó on acaba la partida de la Serra. Diuen que la guineu s'hi 
va menjar la mona. Conten que per Pasqua al poble cada any rifaven una mona 
i que una vegada uns faceciosos van adquirir un bitllet a favor de la guineu, sal-
vatgina molt abundant i inquietadora. L'atzar féu que la sort recaigués en aquell 
número i, honestos i fidels a la paraula, van deixar un boci de la llamineria a la 
Punta del Sec perqué la guineu se'l mengés. 

154. A l'extrem de sol ixent del Cingle del Ferrer. N'és un boci que, en la 
seva p'art alta, sobresurt cap enfora, com si volgués aparentar una copa. Damunt 
el Carni de les Tosques, vora la Font del Teix. 

155. Al Pia del Pusso, en el limit occidental del terme, tocant al d'Arboli. 
156. A la part alta del Cingle de la Cova Llonga, cap a la banda del de la Font 

del Roure. 
157. S6n les Puntes de la Cova Llonga. 
158. Al Cingle del Mestret 
159. Unes lleus eminències rocoses en el limit del terme i tocant amb el d'Ar-

boli. Donen nom a un coll. 
160. Damunt el Mas d'en Peiró i el Cam! que va de les Roquines al Coli de 

les Pinedes. 
161. Uns puntalots de la Cingla del Ravascall. 
162. També cognomenades de la Cova de l'Englina (da la cóva da langlina). 

Uns bocins de cingle a la dreta de la Rasa de la Font de l'Englina. 
163. O del Jaume de l'Esteve (dal djàuma da lastéva). Sota la Punta de les 

Airasses. 
164. La part alta de la vora esquerra del Barrane de la Vali d'en Bassa, allá 

on ja es coneix per Barrane de la Font. 
165. Damunt el Mas del Sec i sota la Punta del Sec, mirant cap al Barrane 

dels Garrigots. 
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LES LLOSANQUES 1 6 6 

La Pedra Esmoladora167 

Les Lloartques del Po 168 

Les Llorenquetes 169 

Les Roquines 170 

Les Roquines de cal Biel171 

Les Roquines de cal Manró lP 

L E S PEDRES SINGULARITZADES 

El Códol m 
El Códol Gros 174 

El Pilanot de la Cova 
Ninyola o Nyinyola 175 

El Pilanot del Gat Mesquer 176 

la pédrasmuladóra 
las lluáncas dal pó 
las lluranquétas 
la ruquínas 
la ruquínas da cal biél 
la ruquínas da cal Monro 

lu códu 
lu códu grós 
lu pilanot da la cova ní'nyóla 

o níny-nyóla 
lu pilanot dal gát masqué 

166. Pronunciat lluáncas. Es tracta de roques planes i que generalment abracen 
una bona extensió superficial, al nivell de terra, posades al descobert per erosió. 

167. Llosa d'arenisca roja, a flor de terra, al Camí de les Tosques, sota el Mas 
de l'Adriá. També n'hem sentit dir la roca Esmoladora. 

168. Vora el Prat de l'Agustenc. La carretera que arrenca del Coll de la Negra 
per anar cap al Mas deis Frares (terme de la Febró) les travessa en ésser a la vora 
de la Font del Prat. 

169. Sota el Mas de l'Adriá. Una veta de roca blanca, a flor de terra, que travessa 
el Camí de les Tosques. Una mica més amunt en l'esmentat Camí que no pas la Pedra 
Esmoladora. 

170. O les Roquines del Peiró (dal pairó). Manifestació c'alcária, a flor de terra, 
a la vora dreta del Barranc de la Font, en el veinatge del Mas d'en Peiró. De l'indret 
també en diuen Pía o Planet de les Roquines. S'hi entrecreuen els Camins deis Masos 
i del Coll de les Pinedes. Donen el mateix nom a unes manifestations rocoses similars 
que hi ha al Camí del Roure. 

171. • Ocupen una bona part de la vora dreta del Barranc deis Descarregadors. 
172. Damunt la Cova del Manco, al Cami de la Cingla. 
173. : A la Serra de Vicent, mirant damunt la part inferior del Racó de les 

Salópi'es.,*És una gran roca elevada en un punt estratégic de la Serra i que pro-
porciona una extensa visió per tot el clot de l'Aixábiga, les cingleres deis Motllats, 
Mont-ral, És una fita natural del limit del terme. 

174. Hem sentit pronunciar també «lu quádru grós». Gran dau de roca a la 
vora dreta del Barranc de l'Encens, vora el Maset. Damunt seu creixia una alzina, 
que fou abatuda. És el bloc més voluminós d'un escampall que n'hi ha, conse-
qiiencia d'una ensulsiada produida fa segles en el Cingle de la Palma. Tocant al 
Códol Gros, i aprofitant per sostre una altra gran roca plana de la mateixa pro-
cedencia, hi ha la cova dita del Códol Gros. 

175. Son dues torres de pedra, isolades, a uns tres-cents metres de la coVa que 
li dóna el nom, al capdavall del Barranc del Pi de la Tina, sota la Font de les Bas-
setes. Vora seu hi ha un pou. 

176. Sota el Cingle del Colomer. Els pastors el feien servir de talaia. 
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El Pilar deis Gats177 

Els Pilanets de la Cova 
Llonga 178 

La Pedra de la Vinya de 
V Adria 179 

La Pedra ele les Clotxes 180 

La Pedra del Segell181 

La Pedra deis Pastors 182 

La Pedra de Vicent183 

La Pedra Foradadam 

La Portadora 185 

La Trona 186 

La Troneta 187 

Les Campanilles 188 

lu pila da l« gáts 
lus pilanets da la cóva llónga 

la pédra da la vi'nya o viny-
n y a da ladria o dal dría 

la pedra da las clótxas 
la pédra dal séllu 
la pédra dais pastos 
la pédra da vissén 
la pédra furadada 
la purtadóra 
la trona 
la traneta 
las campanillas 

177. Un Loci de cingle que va quedar dempeus en forma de monòlit en ender-
rocar-se part de la serreta que sosté el Pia de l'Estelada pel cantó que mira a l'Albiol. 
El pilar té uns vint-i-cinc metres d'altura i queda isolat, a una vintena de metres 
de la resta del serret. Es veu des del Carni de l'Estelada, en anar a iniciar la baixada 
que fa travessar del terme de la Mussara al de l'Albiol. Es troba en la linia fron-
terera d'aquests dos municipis. 

178. Un grup de petits monòlits damunt el Cingle de la Cova Llonga. 
179. També n'hem sentit dir códu o quàdru. Tocant al Carni de les Cingles, 

entre el Mas de l'Adria i el Maset. A la seva part alta hi havia un forat que 
contenia aigua. Ara és mig tapat de pedres. 

180. Al Carni de les Cingles, sota el Mas de Morenet, lleugerament a ponent 
del Racó de la Palma. 

181. És la que va copiada al segell de l'ajuntament, en el qual, en efecte, 
figura un amuntegament de grans rocs. Diuen que és una pedra solitària i decan-
tada que hi ha sota el Xalet, a la banda de mar i en direcció a llevant, que va 
servir de model. 

182. Vora la parada dita el Molinet, al peu del Cingle de la Palma, en el 
veinatge del Mas de l'Adrià. Per als pastors servia de talaia. 

183. A la Serra de Vicent. És una pedra plana, en el bosc, coneguda espe-
cialment pels cagadors i boletaires. 

184. En el Cingle Roig, quan el Carni de les Torres està a punt de sortir del 
terme per entrar al de Vilaplana. 

185. A l'Hort Veli de l'Adria, sota el Cingle del Colomer, a la vora de la 
Cova dels Crestons. És una pedra no gaire grossa. Damunt seu, en una clotxa, 
s'aguanta l'aigua de les pluges. 

186. A l'extrem meridional del Pia de la Mola de damunt el Taulell. És una 
roca que sobresurt, més ampia de la part superior que no de la base. Tocant a 
l'antiga Carretera de Prades, damunt la moderna Carretera que puja de Vilaplana. 

187. Al Mas d'en Voltes, davant per davant del Mas de l'Esquerrer (terme 
d'Arboli). És una pedra alta que té una certa anomenada per aquell veinatge. 

188. Una pedra, al Cingle de les Campanilles, que, copejant-la amb un bastó, 
sona, diuen, com si toqués una campana. 
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LES ROQUES D'ANOMENADA 

La Gitana 189 

La Roca Alta 190 

La Roca Blanca 191 

La Roca de la Mallola 192 

La Roca de l'Enclusa193 

La Roca del Racó de 
Vilanova 194 

La Roca del Roure193 

La Roca Estelada 196 

ELS CAUS 

El Cau de la Guineu 197 

El Cau del Grévdl198 

El Cau del Teix 199 

Ia dgitana 
la rocalta 

la roca da la mallóla 

lu cau da la guineu 
lu cau dal grevul 
Iu cau dal téix 

189. Un ressalt del Cap del Frare. Sobretot anomenat per la gent de Vila-
plana, que el veuen des del poblé. 

190. Damunt el Mas del Cintet, a la Serra de la Fita Vella, a l'extrem nord-
oest del terme. Damunt seu hi ha la Fita Grossa. Al seu peu es noten indicis d'haver-
hi existit una antiga cabana de pedra. Hem trobat el mateix topónim damunt el 
Mas de l'Abelló, cap a la banda del Mas del Joan Pau, vora el cami que va ais 
Avenquets, en el veinatge del Corral de la Serra. 

191. «...y partida dita lo Bosch den Cabré y afronta... a mitx dia ab la Roca 
blanca...» (Capbreu). Podría ésser que es referís al Cingle Blanc. 

192. A les Vinyes, en terres del Mas de Morenet. Entre el Cingle de la Cova 
Llonga i el Cingle Clos, damunt el Racó de la Font Que No Cou. 

193. «...in partita dicta lo Mas del Coll, o, Casalot que terminatur ab oriente™ 
partim cum la roca de la Enclusa...» (Acta de venda, 1699, AHA, Carpeta d'Al-
moster). Actualment ningú no en parla. Devia estar relacionada amb el Clot de 
l'Enclusa.. 

194. «...la gran roca anomenada del Recó de Vilanova» ( A R T H U R OSONA, 
Guia-I tineraria deis llochs mes pintoreschs de las serras situadas al naroest, nort 
y norest del Camp de Tarragona, B., 1900, pág. 257). La sitúa entre el Mas d'en 
Coll i la Font del Roure. No hem trobat ningú que ens en sabés donar raó. 

195. «...partida Mas den Manró... que se extiende hasta llegar a la Roca del 
Roble» (RP, vol. 55 —1 de la Mussara—, f. 226r, inscripció de l'any 1877). 

196. En una descripció dels limits del terme, s'indica «la roca estalada; y ahí 
comienza a alindar con el termino de Monreal» (Recopilación, f. 191). Actual-
ment no és esmentada pel terme. El Pía de l'Estelada en devia prendre el nom. 

197. A la vora esquerra del Barranc de l'Obac, sota el Mas de l'Helena (terme 
de la Febró). Són unes roques que formen un diminut cinglet, a poca distancia 
deis Tres Termes. També se'n coneix un a la Serra del Bosc, entre el Corral de la 
Serra i la Serra de la Guixera. 

198. És un cau de conills. Al Pía de l'Agustenc, damunt la Font 
199. També hi ha conills. Forma com un bocí d'avenc. A la Punta del Teix. 
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El Cau del Toixó200 

Els Caos de l'Era201 

LES COVES 

Els Corrals del Morenet202 

La Cova Aparedada 203 

La Cova de la Font del 
Pau204 

La Cova de l'Alonso205 

La Cova del Banyetes206 

La Cova del Bover207 

La Cova del Canet208 

La Cova de l'Englina209 

La Cova de les Figueres 
Bordes 210 

La Cova de les Vaques2n 

La Cova del Guan212 

lu càu dal tuixó 
lus càus da léra 

lus curràls dal muranèt 
la cóva paradàda 
la cóva da la fon dal pàu 

la cóva da lalónsu 
la cóva dal ba'nyètas o bany-

nyètas 
la cóva dal buvé 
la cóva dal canèt 
la cóva da langlina 
la cóva da làs figuéras bórdas 

la cóva da las vàcas 
la cóva dal guàn 

200. Vora el Trinco-Trinco. És una coveta, a la dreta del Clot del Forn de 
la Cale. 

201. Al Mas dels Vells, sota l'era. Són unes roques que formen com un cingle 
diminuì i que guaiten al Barrane del Cintet. L'era del mas esmentat és a llur damunt. 

202. Unes balmes que servien per a tancar el bestiar. S'obren al peu del 
Taulell, tocant al Racó de la Font del Roure. 

203. Al Cingle de les Salòpies, sota el Puig Pelat, de cara al terme de 
Mont-ial. . . 

204. Tocant a l'Era Velia i damunt seu, al Mas d'en Peiró. En el cmglet 
que sosté el Pia de la Mata. 

205. De molta anomenada. Damunt el Carni de les Tosques, a la vora 
esquerra del Barrane de les Tosques, al peu de la Punta de la Salera. La seva 
entrada és en tenne de Vilaplana, en el limit del qual tenne es troba la cavorca. 
N'hi ha una altra que porta el mateix nom, en un cinglall de sota el Mas de Pistol 
i pròxima a la Cova del Banyetes. No és tan coneguda. 

206. Sotà el Mas de Pistol, en un cinglall. És petita i molt amagada. 
207. Sota la Punta del Poniol, en el Cingle Roig. És gran i fàcilment accessxble. 

Diu que s'hi póden encabir un centenar de caps de bestiar. 
208. També a la Punta del Poniol. _ _ 
209. Davall la Moleta de l'Estevenet, damunt la Rasa de la Font de 1 Enghna. 
210. Sota el Cingle del Ferrer. 
211. En el velnatge del Mas de Mestret, sota el Cingle del Ferrer. La consti-

tueixen dues pedres grosses caigudes vessant avall i que s'aguanten l'una a l'altra 
foimant pont. 

212. P o t s e r pronunciació defectuosa del nom castella «Juan» (Khuàn)? Sembla 
molt improbable que pugui tenir cap relació amb «guant», pe?a protectora de les 
mans. En el velnatge de la Cova Ninyola. 
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La Cova del Manco213 

La Cova del Mas de 
l'I sidre 214 

La Cova del Pastor215 

La Cova del Petxina216 

La Cova del Quico211 

La Cova del Rei Petit2,8 

La Cova dels Crestans219 

La Cova del Sègol220 

La Cova dels «Matxos» 221 

La Cova d'en Tosi222 

La Cova Escorxuda223 

La Cova Llonga224 

La Cova Ninyola o 
Nyinyola 223 

1 a cóva dal màncu 
la cóva dal mas da lasidru 

la cóva dal pasto 
la cóva dal patxina 
la cóva dal quicu 
la cóva dal rei patit 
la cóva dals crastóns 
la cóva dal segui 
la cóva dals màtxus 
la cóva dan tòs(t> 
la còvascùrtxuda 
la cóva llónga 
la cóva ni'nyòla o niny-nyòla 

213. Sota mateix del Mas del Manco, en el pendis que davalla al Mas d'en 
Manró. És formada per l'espai comprès entre el sòl inclinât del vessant i una pedra 
extraordinàriament gran, plana i cairejada, que en esllavissar-se pel coster va quedar 
sostinguda per la part més externa, com per un pilar, per altres petites roques. Amb 
paret de pedra seca ha estât tapada pels pastore la llarga obertura que hi havia 
entre la part més externa d'aquesta pedra monumental que forma el sostre, i el 
coster, deixant només l'obertura d'una porta. Serveix per a tancar-hi bestiar. Una 
altra amb el mateix nom existeix sota una punta de roca que emergeix vora èl 
Mas de Pistol. 

214. A sol ixent del Mas de l'Isidre. Diu que hi tancaven les cabres. 
215. Sota la Punta de la Salera. 
216. A la Serra de la Guixera. Petita i intranscendent. 
217. Exigua. Al Racó de l'Artiga Velia, mirant al Serret de Caritacorbs. 
218. Una balmeta Heu a la vora del Carni de les Tosques, poc abans d'arribar 

al Retomb del Teix. Uns petits forats en la roca denoten els llocs on crien els ocells 
cóneguts per Reis Petits. 

219. Al peu del Cingle del Prat de l'Abelló. És gran. Hi tancaven bestiar. 
220. ' Diuen que és grandiosa. L'entrada es troba en un pianelle! a la part 

superior del Cingle de les Tosques, en el veïnatge del Mas de Morenet. 
221. En el Cingle Roig, sota el Colomet, però guaitant damunt l'ampia bar-

rancada dels Garrigots. L'entrada, de grans proporcions, queda penj^da damunt 
un petit penya-segat, però l'accès hi és fàcil. Com que toca amb el terme de 
Vilaplana, hi ha gent que opina que li pertany. Ens han aclarit, això no obstant, 
que s'hi entra pel terme de Vilaplana, però que la cova és de la Mussara. 

222. Al Cingle del Colomer, al seu extrem de ponent. 
223. A la Punta de l'Adrià. 
224. Dona nom al gran Cingle de la Cova Llonga. És una llarga balma en-

lairada. 
225. A la vora dreta del Trinco-Trinco, al peu del Serret del Gaietà, prop 

del terme de la Febró. És un abalmament amb unes roques despreses. De molta 
anomenada. D'aquells verals s'ha tret molt de bosc. 
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La Cova Roja 226 

La Covassa 227 

La Coveta de les Tosques228 

La Coveta del Merlò 229 

La Coveta Fosca 230 

La Covata331 

Les Coves dèi Maguinyo232 

la cóva ràija 
la cuvàssa 
la cuvèta da las tóscas 
la cuvèta dal marló 
la cuvèta fosca 
la cuvòta 
las còvas dal magui'nyu o 

Les Coves del Planot233 

Les Coves dels Racons234 

L'Hospital dels Carlistes 235 

maguiny-nyu 
las còvas dal planòt 
las còvas dal racóns 
luspitàl dals carlistas 

E I S AVENCS 

L'Avene del Voltes 237 
L'Avene 236 lavèng 

lavèng dal vòltas 

226. En el cingle al qual dona nom, sota el Mas de l'Adria. És una balma, 
alta i llarga, però poc profunda. Gairebé sempre hi ha un degotis d'aigua. 

227. Al Serret Alt, en el veïnatge del Mas d'en Roig. Dïuen que cal saber 
ben bé on és per a trobar-la. També expliquen que antigament s'hi havia bastit 
el mas esmentat; quan aquest fou traslladat alla on encara existeix, la Covassa 
resta sense habitadors. 

228. A la vora esquerra del Barrane de les Tosques. Pujant de Vilaplana, 
és a pocs métrés després de l'entrada al terme de la Mussara, pel Carni de les 
Tosques. 

229. És petitona. Sota el Cingle de la Cova Llonga, cap a la banda del Racó 
de la Font Que No Cou. Entre el Carni de les Cingles i un que puja del Mas 
de Mariner a la Font del Roure, i el quai es troba gairebé totalment en terme de 
Vilaplana. 

230. Al Carni de les Grases, sota el Xalet. 
231. Una balma molt alta, damunt el Mas de la Patinya. Hi passa el Carni 

dels Garrigots anant del Mas de la Pantinya al Mas de Pistol. 
232. En el Cingle Roig, al mateix nivell de la Cova dels Matxos, però mirant 

cap a migdia. Hi ha una balma llarga i no massa alta, en la qual la vennellor de 
l'arenisca roja queda esblanqueïda per una mescla de conglomérats. 

233. Sota el Mas de l'Adria, damunt la Cova Escorxuda. 
234. . Es tracta de l'Hospital dels Carlistes. 
235. Hi ha dues balmes conegudes per aquest nom, pròximes l'una de l'altra, 

tancades amb parets de pedrà seca. Totes dues són al Cingle dels Racons, una 
d'elles pròxima al carni que puja pel Grau dels Racons, i l'altra més a prop del 
fons del Barrane de l'Encens, en el recingle. Diuen que durant la guerra de Suc-
cessió, els carlistes duien els ferits en aquestes balmes per ésser-hi curate. En una 
d'elles mori el Cercós, guerriller famós que fou sepultat al Cementili de la Mussara. 

236. Enderrócada damunt el Carni de les Cingles. S'hi acaba el Racó de la 
Conca i s'hi comença el de les Grasetes. Hi ha l'entrada d'una galeria davalladora. 
Diuen que té una gran llargada. 

237. Damunt el Cingle de l'Agustenc. És intranscendent. 
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Els Avenes238 

Els Avenquets239 
lusevèngs 
lusovonquèts 

LES PARTIDES DE T E R R A 2 4 0 

Caseilot241 

Cova Bruna 242 

Cova Ninyola o Nyinyola243 

Damunt el Corrai de la 
Serra244 

238. A l'Obagada del Bosc de Maidéu, a la vora dreta del Barrane de la Cova 
Llonga, entre el Carni del Mas de Vicent i el Pi Gros (del Mas de l'Onclet). Al 
poblé, i en la majoria dels llocs del tenne, en parlar deis Avenes entenen que hom 
es vol referir ais famosos Avenes de la Febró, que es troben al cantó nord de la 
Serra d'en Garcia, però en territori de l'esmentat poble vei. 

239. A la Serra del Bosc, damunt el Mas de l'Abelló. No hi ha cap forât gros; 
són només un seguit de petites clivelles en la roca. També ho diuen prescindint 
de la forma diminutiva. 

240. La majoria dels masos escampats pel terme han fet extensiu Uur nom 
a les terres que presideixen i les quals són dites partides. Si les esmentéssim en 
aquest capitol no faríem res mes sinó duplicar el topònim que ja s'indica a l'apartat 
corresponent ais masos, i per això ens n'abstenim, llevat quan explicitament les 
veiem com a «partida» en algún document. La mateixa cosa s'esdevé, tot i que 
menys sovint, amb denominacions de muntanyes, barranes, etc., i adoptem la mateixa 
actitud amb la mateixa excepció. En ocasions ens ha semblât que mencionen noms 
de parades i de trossos de terra com si els donessin categoria de partida de terra, 
com en anomenar la Parada Llarga i 1'Artiga de Carletes; talment, que dubtàvem 
si encabir en un sol grup les partides, les parades i els trossos de terra. Ens féu 
determinar a presentar-Ies per separat el fet d'haver-n'hi que no ofereixen dubte 
en la classificació. En tots els casos fem constar, en tractar del topònim corresponent 
i sempre que ho sabem, que, ultra representar l'accident de l'apartat en el qual ha 
estât classificat, hom l'utilitza també com a partida de terra. No ens ha estât possible 
de determinar les delimitacions de les partides. Llur extensió és sempre indicada 
per. la gent del terme d'una manera molt ambigua. Si haguéssim pogut consultar 
llibres antics del cadastre i altres documents d'uns quants segles enrera, probable-
ment hauriem pogut donar més précisions. 

241; «...in partita dicta lo Mas del Coli, o, Casalot...» (Acta de venda, 1699, 
AHA, Carpeta d'Almoster). Actualment, tothom en parla només com del Mas d'en 
Coll. Que toponimicament s'hi pugui relacionar només hem trobat les Parades 
del Casalot. 

242. «...partida llamada Cueva Bruna... al sud con el término de Vilaplana», 
«...con una casa de campo llamada Mas den Chullat» (RP, voi. 728 —3 de la Mus-
sare—, f. 33r, inscripció de l'any 1895). També «...en el término de la Musara y 
partida llamada Cueva Bruna» (Escriptura de l'any 1906, notari Francisco Sostres, 
documents de Pere Joanpere, dit Pere de l'Esteve). 

243. «... y partida Cova niñola» (RP, vol. 402 —2 de la Mussara—, f. 28r, 
inscripció de l'any 1878). 

244. «...pieza... conocida por Demunt del Corrai de la Serra» (RP, voi. 728 
—3 de la Mussara—, f. 2r, inscripció de l'any 1891). 
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El Bosc 245 lu bòsc 
El Bosc deis Averies246 

El Bosc d'en Cabrer247 

El Cementili 243 

El Cingle 249 

£Z Cïragfe d'era Cotxó250 

El Cingle d'en Mario251 

El Clot252 

El Clot del Tià253 

El Còdol Gros 254 

245. Ho hem sentit dir en plural: Boscos. El llibre actual del Cadastre (Ajun-
tament de Vilaplana) situa aquesta partida cap al Pia del Bosc de l'Agustenc. 
«...de las fincas Bosch y Fita Grossa...» |(Testament de Domingo Agustench Bonet, 
23 de febrer de 1917, Testaments, document nûm. 62); «...lo Bosch y Fita Grossa» 
(RP, vol. 728 —3 de la Mussara—, f. 201r, inscripció de l'any 1921); «...partida 
Bosch conocida por Bosch de Agustench» (RP, vol. 1121 —4 de la Mussara—, 
f. 47r, inscripció de l'any 1953). 

246. «...y partida Bosch del Abenchs» (RP, vol. 55 —1 de la Mussara—, 
f. 57r, inscripció de l'any 1868). 

247. «...sito dit tros de terrea (Mas d'en Coli) en lo terme del Lloch de la 
Musara y partida dita lo Bosch den Cabré...» (Capbreu). 

248. L'indica com a partida el Cadastre actual (AMV). 
249. «...y partida Single» (RP, vol. 728 —3 de la Mussara—, f. 27r, inscrip-

ció de l'any 1894); «...partida Single o Grau Roig... con su casa de campo... cono-
cida por Mas de la Patina» (Ibidem, f. 54r, inscripció de l'any 1901); «...término 
de Almusara y partida Single o Grau Roig...» (Escriptura de venda, notari Fran-
cisco Sostres, any 1901, documents d'Esteve Estivili i Rius). Tractant-se d'una 
partida, la qual cosa voi dir que comprèn propietats i cultius, la forma masculina 
del topònim no s'adiu amb les afirmacions fetes en l'apartat dedicat aïs Cingles 
i a les Cingles. Suposem que la forma correcta fora la femenina. La manca de 
documents an tics ens priva d'afirmar-ho amb autoritat. 

250. «...partida Single de Cuchó llamada también Mas de Morenet» (RP, vo-
lum 728 —3 de la Mussara—, f. 186r, inscripció de l'any 1921); «...masia llamada 
Mas de Morenet... y partida Single de Cuchó» (RP, voi. 1121 —4 de la Mussare—, 
f. 20r, inscripció de l'any 1943). Actualment no hem sentit parlar del Cingle d'en 
Cotxó; però coneixem el Collet de 1'Artiga d'en Cotxó. 

251. «...y partida Single den Marió o Mas den Marió, llamada también Single 
de baix... con su casa de campo, llamada Manso den Masià Chullat» (Escriptura 
d'inventari, notari Teodoro Pedrol y Tomás, Reus, any 1885, Sostres). Respecte 
a la forma masculina del topònim cal repetir allò que hem dit en parlar de la 
partida dita el Cingle. 

252. «...la pieza de tierra llamada Lo Clot» (Testament de Joan Joanpere 
Ferrer, any 1884, Testaments, document núm. 37); «...en término de la Musara 
llamada lo Clot» :(RP, vol. 728 —3 de la Mussara—, f. 122r, inscripció de l'any 1908). 

253. «...partida Pia de la Mata conocida también por Clot del Tià» (RP,'vo-
lum 728 —3 de la Mussara—, f. 236r). 

254. «...comprende las partidas... y Codol Gros» (Escriptura de Capítols, notari 
Antonio Esteve y Minguella, Reus, any 1892, Sostres). El mateix text es troba en 
un expedient possessori de l'any 1890, del mateix fons documental. 
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El Coli235 

El Camellar 256 

El Fossar 257 lu fussà 
EZ Freginal258 

EZ Grau Roig259 lu gràu ròtx 
El Mas 260 

EZ Mas de l'Adria261 

EZ Mas del Coli262 lu mas dan còli 
EZ Mas l'Onclet263 

EZ Mas ¿e Morenet264 

EZ Mas d'en Martró265 

El Mas d'en Mario166 

255. «...y partida llamada lo Coli» (RP, voi. 402 —2 de la Mussara—, f. 37r, 
inscripció de l'any 1878); «...partida Coli y también Coma» (RP, voi. 1121 —4 de 
la Mussara—, f. 5Ir, inscripció de l'any 1953). 

256. «...lo Comellá» (RP, voi. 55 —1 de la Mussara—, f. 18r, inscripció de 
l'any 1865). Potser es tracta de la Cornelia. 

257. També n'hem sentit dir el Fossanot (lu fussanòt). Una part d'aquesta 
partida es troba al terme de Capafonts. Ocupa el serret que baixa del Puig Pelat 
cap a ponent en dirocciò de la Font de l'Oliver, i que forma la partió del terme de 
la Mussara amb el de Capafonts. És territori rocós i erm, com la major part deis 
Motllats. 

258. «...a la partida dita lo Fraginal, junt amb una parada dita Fontnovella...» 
(Creació de Censal, notari d'Alforja, any 1766, Libro de Censales, APV); «...y en la 
partida dita lo Freginal...» (Capbreu). 

259. Com a partida l'indica una escriptura de venda de l'any 1901 (docu-
mente d'Esteve Estivili i Rius): «partida Single o Grau Roig...». Hi és emplasat 
el Mas de la Patinya. i _ , 

260. Es tracta de les terres del Mas deis Vells, segons hem vist en el Cadastre 
actual (AMV).~ ' , ' 

261. «...partida Mas de Adriá» (Escriptura d'inventari i de capitols, Alfor-
ja, 1870, Domènec). 

262.7 «...in partita dicta lo Mas del Coli...» (Acta de venda, 1699, AH A, Carpeta 
d'Almostet-). Fem notar que aquest document no està d'acord amb els altres que 
en parlar d'aquella masia escriuen d'en Coli (veg. nota núm. 802). 

263. «...partida Mas del Onclet» (RP, voi. 55 —1 de la Mussara—, f. 201r, 
inscripció de l'any 1875). . . 

264. El RP, voi. 728 —3 de la Mussara—, f. 186r, inscripció de 1 any 1921, 
l'esmenta com a partida de terra. 

265. «...partida Mas den Manró» (RP, voi. 55 —1 de la Mussara—, f. 226r, 
inscripció de l'any 1877), i «...partida denominada Mas de Manró» (RP, voi. 728 
—3 de la Mussara—, f. 171r, inscripció de l'any 1916). 

266. «...y partida Single d'en Marió o Mas den Manó, llamada también 
Single de baix;.. con su casa de campo llamada Manso den Masié Chullat...» (Es-
criptura d'inventari, notari Teodoro Pedrol y Tomás, Reus, any m5, Sostres). 
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El Mas d'en Peiró de la 
Roca267 

El Motllat™ lu mull-l lat 
El Pía 269 

El Pía de Barrera 
FEsglésia 270 

EZ Pía de la Mata271 

EZ Pía del Pratm 

El Planot273 

EZ Pon de la Neu 274 

EZ Praí275 

El Prat d'en Sort276 

El Safranar 277 

267. «...que comprende las partidas Manso den Pairó de la Roca...» (Erpedient 
possessori, any 1890, i escriptura de capitols, notari Antonio Esteve y Minguella, 
Reus, any 1892, Sostres). El qualificatiu de la Roca s'afegeix per concretar que no 
es tracta del Mas d'en Peiró de vora la Font del Roure, el qual radica al terme 
de l'Albiol, pero que també és molt conegut a la Mussara. El de l'Albiol és en una 
plana conreable, mentre que l'altre es troba entremig de cingles. 

268. «...y en la partida dita lo Mollat» (Capbreu). Vegeu la descripció que 
n'hem fet en parlar de les muntanyes (nota núm. 4). 

269. «...lo Pía... al Sud con el camino de la Fuente» {RP, vol. 728 —3 de la 
Mussara—, f. 195r, inscripció de l'any 1921). 

270. «...partida Pía detrás la Iglesia» (RP, vol. 55 —1 de la Mussara—, f. 73r). 
271. «...partida Pía de la Mata» (RP, vol. 402 —2 de la Mussara—, f. 176r, 

inscripció de l'any 1887, i volum 728 —3 de la Mussara—, f. 236r). Suposem que 
es tracta de la mateixa partida que denominen senzillament el Pía. Peí Pía de la 
Mata vegeu l'apartat corresponent ais Plans (nota núm. 404). 

272. «...Pía del Prat o de la Mata» (RP, vol. 728 —3 de la Mussara—, f. 87r, 
inscripció de l'any 1904). 

273. «...termino de la Musara y partida Planot» (Acta, notari José Mercader 
y Vives, Reus, any 1890, Sostres); «...llamada Planot... al Este camino de la Febró» 
(RP, vol. 728 —3 de la Mussara—, f. 142r, inscripció de l'any 1908). 

274. «...llamada del Pou de la Neu» (RP, vol. 55 —1 de la Mussara—, f. 145r, 
inscripció de l'any 1872). 

275. «...Prat... amediodia con el camino de Prades» (RP, vol. 402 —2 de la 
Mussara—, f. 59r, inscripció de l'any 1880); «...partida llamada lo Prat... por sud 
con el camino de Prades» (RP, vol. 728 —3 de la Mussara—, f. 126r, inscripció 
de l'any 1908); «...llamada Prat...» (Ibidem, f,192r). També en plural: «Prats... a 
oriente y cierro con el camino de la Febró a Prades» (RP, vol. 402 —2 de la Mus-
sara—, f. 63r, inscripció de l'any 1881). 

276. «...en la partida lo Prat den Sort, que linda... con el término de Mont-
real» {Especulo). 

277. «Una pessa de térra campa dit lo safrana la qual afronta... a sol ponent 
en lo cami que va a la Selva» (Document de venda de Miquell Vilella de la Mus-
sara, any 1644, AHA). 
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Els Artigots 278 

Els Costers 279 

Els Costers de 1'Estudiara290 

Els Descarregadors 281 

Els Escardons 282 

EZs Foradots 283 

£Zs Garrigots 284 

El Sola, de la Pineda285 

£Z Sotó VEsteve286 

£Z SoZa del Pepo287 

Plans2** 
Els Poniols 289 

lusortigòts 

lusascordóns 
lus furadòts 

lu sulà da lastéva 
lu sulà dal pèpu 

278. Entre la Combrunada i el Mas de l'Abelló. 
279. Damunt la Font del Prat, segons el Cadastre actual de la Mussara 

(AMV). 
280. «...partida Costes llamada Costés del Estudiant» (RP, voi. 728 —3 de la 

Mussara—, f. 209r* inscripció de l'any 1922); «...partida Costés del Estudiant... 
que la partida es conocida también por Mas Pairó y también por Cornelia» (RP, 
Ibidem, f. 21 Or, inscripció de l'any 1953). 

281. «...y partida deis Descarregadors» (RP, voi. 55 —1 de la Mussara— 
f. 221 r, inscripció de l'any 1877). 

282. Entre el Tossal deis Escardons i el Mas del Poti del Gel, sota la" Carre-
tera que puja de Vilaplana. «...los Escordons...» (RP, voi. 55 —1 de la Mussa-
ra—, f. 180r, inscripció de l'any 1873); «...dicha Escardons o Mas de la Marina» 
(Expedient possessori, Jutjat Municipal de la Mussara, any 1877, documents de 
Pere Joanpere Rosés, dit Pere de l'Esteve); «...partida Escardons, llamada Escar-
dons del Estudiant» (RP, voi. 728 —3 de la Mussara—, f. 207r, inscripció de 
l'any 1922). 

283. Sempre hem interpretat que, en parlar-ne, es refereixen a una partida 
de terra, en el veinatge del Cingle del Foradot. 

284. «...y partida Garrigots» (RP, voi. 728 —3 de la Mussara—, f. 176r, ins-
cripció de l'any 1916). 

285. «...partida lo Solar de la Pineda» (RP, voi. 55 —1 de la Mussara—, 
f. "97r, inscripció.de l'any 1870); «...lo Solar de las Pinedas» (Ibidem, i. 176r, ins-
cripció de l'any 1872). 

286. A les-Pinedes, a la vora esquerra del Barrane del Cintet, una mica més 
avall d'alia on cónflueix el Barrane deis Descarregadors. Hi ha bosc. 

287. De molta anomenada. És considerai compres dins la partida de les Pi-
nedes, però el llibre del Cadastre actual de la Mussara l'indica com a partida inde-
pendent. Al vessant esqüerre de la Rasa del Corral del Manró, sota la Moleta de 
l'Estevenet 

288. Es refereixen a les terres planes que hi ha darrera l'església. «...a la 
partida dita las Sorts, eo los Plans...» (Creació de Censal, notari d'Alforja, any 1766, 
Libro de Censales, APV); «...y en la partida dita las Sorts, eo los Plans... que 
afronta... a ponent ab lo carni que es ve desde dit Lloch de la Musara a la vila 
de Prades...» (Capbreu). 

289. «...partida llamada Puniols... y de norte con el camino que dirige de 
dicho pueblo de la Musara a los mansos» (RP, voi. 55 —1 de la Mussara—, f. 2r). 

44 



Els Racons del Pau290 

Els Roquers291 

Els Socarrats 292 lu sucarrats 
Els Terrers 293 

El Tros de l'Era294 

El Tros del Rafaelet295 

Fita Grossa 296 

La Cingla de Baix291 

La Cingla del Llebrot298 

La Coma 299 la coma 
La Coma de na Boronada300 

290. «...tot aquell tros de terra que tinch y posehesch al terme de Altmosara 
y partida los Recóns del Pau» (Testament de Salvador Joanpere, any 1849, Testa-
ments, document núm. 3). Es tracta sens dubte del veïnatge del Cingle deis Racons. 

291. «...partida las Grasas o Roques» (RP, vol. 728 —3 de la Mussara—, 
f. 226r, inscripció de l'any 1926). 

292. Sota la Torre, al seu cantó NW, entre aquella prominència i el Serret de 
Cantacorbs. Representa la zoria d'unió entre la Serra del Bosc i els Motllats. També 
n'hem sentit dir Eis Socarrats de l'Onclet «...partida llamada deis Sucarrats» 
(RP, vol. 55 —1 de la Mussara—, f. 159r, inscripció de l'any 1872); «...a tarrage 
en el punto conocido por Sucarrats» (Conveni de préstec, any 1887, documents de 
Lli Estivili, de Cal Gendret) ; «...Mas den Grau y partida Pía deis Socarrats» 
(RP, vol. 402 —2 de la Mussara—, f. 223v, inscripció de l'any 1923). 

293. «...que comprende las partidas... Tarres» (Escriptura de capítols, notari 
Antoni Esteve y Minguella, Reus, any 1892, Sostres)-, «...Tarrés» (Expedient pos-
sessori, any 1890, del mateix fons documental). 

294. «...partida Tros de la Era... por oriente con el lavadero publico y por el 
norte con el camino de la Fuente» (RP, vol. 55 —1 de la Mussara—, f. 22r, ins-
cripció de l'any 1865). 

295. «...partida llamada Tros del Rafalet» (RP, voL 402 —2 de la Mussa-
ra—, f. 77r, inscripció de l'any 1882); «...partida Tros del Rafalet» (Escriptura 
d'inventari, notari Teodoro Pedrol y Tomás, Reus, any 1885, Sostres). 

296. «...lo Bosch y Fita Grossa» (RP, vol. 728 —3 de la Mussara—, f. 201r, 
inscripció de l'any 1921); «...de las fincas Bosch y Fita-grossa» (Testament de 
Domingo Agustench Bonet, any 1917, Testaments, document núm. 62). 

297. «...partida llamada Single de Baix... y a cierzo con el camino que de 
Almusara dirige a Arbolí» (RP, vol. 55 —1 de la Mussara—, inscripció de 
l'any 1868); «...y partida... llamada también Single de baix... con su casa de campo 
llamada Manso den Masiá Chullat» (Escriptura d'inventari, notari Teodoro Pedrol 
y Tomás, Reus, any 1885, Sostres). Encara que els documente transcrits fan masculí 
el topònim, entenem que es tracta de la Cingla de Baix, tal com encara es diu. 

298. «...y partida la Singla del Llabrot» (RP, voL 1121 —4 de la Mussa-
ra—, f. 9r, inscripció de l'any 1935). 

299. Al cantó nord del Cingle del Foradot i del de la Coma. 
300. «...dita la Coma de na Boronada» ¡(Llevador, segle xvii); «...in partita 

dicta la boronada... cum columbario dicto Jacobi» (Fulles soltes d'un capbreu, 
any 1633, AHA). 



La Coma d'en Pullés301 

La Combronada302 la cúmbrunAda 
La Cornelia303 

La Costereta304 

La Creu de Noguers 305 la creu da nugués 
La Font306 

La Font del Tronc d'en Coll307 

La Guixeram 

La Mola309 

La Parada310 

La Parada del Pou 311 

301. «...partida Coma den Pullés» (RP, vol. 55 —1 de la Mussara—, f. 165r, 
inscripció de l'any 1872); «...coma den Pullés... heredad conocida por Mas den 
Grau» (RP, vol. 402 —2 de la Mussara—, f. 85v, inscripció de l'any 1909). 

302. Entre el Mas de l'Abelló i el Mas del Pou del Gel, sota la Carretera 
que puja de Vilaplana. L'emparentament fonétic d'aquest nom amb una dicció con-
treta de Coma de na Boronada, ens fa pensar si no es tracta d'una pronunciació 
evolucionada d'aquest topónim trobat en documents sis-centistes. 

303. «...dita la Cornelia...» {Llevador, segle xvn); «...partida Costés del Estu-
diant... es conocida también por Mas Pairó y también por Cornelia» (RP, vol. 728 
—3 de la Mussara—, f. 210r, inscripció de l'any 1953). Es refereix a la Cornelia 
que cataloguem també dins l'epígraf Comellars. 

304. Referint-se a un pati trobem «...sita en el pueblo de la Musara y partida 
la Costereta... y de cierzo con el camino de ir a Misa» (RP, vol. 55 —1 de la Mus-
sara—, f. 171r). Veiem també «calle de la Costeta» (Ibídem, f. 172r). 

305. Al capdamunt de la pujada que fa la vella Carretera de Prades en deixar 
él Coll, vora el Mas d'en Coll. La creu que va donar nom a l'indret, ja fa molts 
anys que no hi és i ha deixat d'existir fins i tot en el record popular. Només en 
persisteix el topónim, aplicat a aquella rodalia. «...Mas de Joseph Vicens... y partida 
Creu de Nogués» (RP, vol. 55 —1 de la Mussara—, f. 47r); «...desde el sitio co-
nocido por la Creu de Nogués» (RP, vol. 728 —3 de la Mussara—, f. 10r, ins-
cripció de l'any 1892). 

~ 306. ' «...la Fuente... al sud con el Camino de la Fuente» (RP, vol. 728 —3 de 
la Mussara—, f. 97r, inscripció de l'any 1904). 

307. „ «...y;< anomenada la font del Tronch den Coll», referint-se a un tros de 
térra I{Llevador, segle xvii). També «...dit la font del Tronch» {Ibídem). 

308. Probablement es tracta de la petita extensió de terreny que es coneix 
per Serra de la Guixera. «...partida la Parada y la Guixera» (RP, vol. 55 —1 de 
la Mussara—, f. 26r, inscripció de l'any 1865). «...llamada Guixera» {Ibídem, 
f. 192r, any 1873). 

309. «...partida denominada la Mola» i «Mas den Sech... situado en... par-
tida denominada la Mola» (Escriptura de repartiment de béns, notari Plácido Bas-
sedas, Reus, any 1883, Sostres). 

310. «...partida la Parada y la Guixera» (RP, vol. 55 —1 de la Mussara—, 
f. 26r, inscripció de l'any 1865; ibídem, f. 206r, 1875). 

311. «...y partida Parada del Pou... intermediando el Camino de ir a Misa» 
(RP, vol. 402 —2 de la Mussara—, f. 2r, inscripció de l'any 1877). 



La Parada Rodona312 

La Plana313 

La Plana del Vinyes314 

La Planeta315 

La Serra316 

La Sorteta317 

L'Era de l'Estevenet318 

Les Candis319 

Leí Cases320 

Les Erasses321 

Les Fontanelles322 

Les Grases323 

Les Pinedes324 

312. Sota el Pía del Bassot, al Mas del Pou del Gel. «...y partida Parada Ra-
dona... a mediodía con el camino llamado deis Mas os» (RP, vol. 55 —1 de la Mus-
sara—, f. 89r, inscripció de l'any 1870). 

313. . «...en la partida dita la Plana» (Capbreu). 
314. «...partida denominada Plana del Viñes» (RP, vol. 402 —2 de la Mus-

sara—, f. lOlr, inscripció de l'any 1885). 
315. «...partida Planetas, llamada Planeta o Cornelia del Estudiant» (RP, 

vol. 728 —3 de la Mussara—, f. 204r, inscripció de l'any 1922). Potser és la 
mateixa que hem vist denominada la Plana. 

316. Del Tossal Rodó al Coll de les Puntes del Paisan. Ocupa el pía allar-
gassat sostingut —damunt els 900 metres— peí cingle superior, encarat a la mar, 
del cantó occidental del terme. Hi passa el camí que va de la Mussara a Arbolí. 

317. «...partida la Sorteta» (RP, vol. 55 —1 de la Mussara—, f. 235r, ins-
cripció de l'any 1877). 

318. «...partida Era del Estavanet» (RP, vol. 1121 de la Mussara—, f. Ir, 
inscripció de l'any 1935). 

319. «...al terma de la Musara partida dita las Cañáis...» (Aigua, any 1834, 
pág. 208). 

320. «...partida llamada las Casas... al este con la calle Mayor» (RP, vol. 728 
—3 de la Mussara—, f. 102r, inscripció de l'any 1904); «...llamada las Casas... al 
Norte con la balsa de la población» '{Ibidem, i. 134r, any 1908); «...llamada las 
Casas... al oeste con el huerto de la Abadía» (Ibidem, f. 198r, any 1921). 

321. Només ho hem vist escrit al Cadastre actual (AMV). Deu ésser alió 
que la gent coneix per les Airasses. 

322. «...las Fontanellas» (RP, vol. 402 —2 de la Mussara—, f. 42r, inscripció 
de l'any 1878); «...las Fontanellas... por el Mediodía con la restante tierra de la 
Parada de Baix» (Ibidem, f. 48r); «. . . las Fontanellas... mediante el camino conocido 
por carretera de Prades» (RP, vol. 728 —3 de la Mussara—, f. 18r, inscripció de 
l'any 1894). Sota el Mas del Camaprim. Hi ha uns aiguamolls. S'hi inicia el solc 
que en acusar-se és conegut per Barrene de l'Encens. 

323. «...llamada las Grasas... y al Oeste con el camino de las Grasas» (RP, 
vol. 728 —3 de la Mussara—, f. 112r, inscripció de l'any 1904). 

324. Al vessant nord de la Serra. S'hi comprenen la Rasa de la Font de l'En-
glina, la Rasa del Corral del Manró, la Rasa de la Guineu, la vora esquerra del 
Barranc deis Descarregadors i el Sola del Pepo. El Barranc del Cintet en forma 

Ia parada rudóna 

la serra 

las pinedas 
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Les Planes325 

Les Sorts326 

Les Sorts del Pratni 

V Estelada328 lastalàda 
las ví'nyas o víny-nyas 
laubàc 

Les Vinyes329 

L'Obac330 

L'Obac de VEnclusa331 

Mor ¿fe Za Marina332 

Po-Cosme333 

7é7'x i Pía334 

el límit septentrional. La part alta podriem dir que va del Coli de les Puntes del 
Paisan al Coli de les Pinedes, tocant amb la Serra. «...y partida dita la Pineda» 
(Capbreu). 

325. c...y partida de las Planas» (RP, voi. 55 —1 de la Mussara—, f. lOr). 
326. «A la partida dita las Sorts, eo los Plans (Creació de Censal, notari d'Al-

forja, any 1766, Libro de Censales, APV); «...y en la partida dita las Sorts, eo los 
Plans... que afronta... a ponent ab lo carni que es va desde dit Lloch de la Musara 
a la vila de Prades...» (Capbreu). 

327. «...en la partida dita las Sorts del prat» (Llevador, segle X V I I ) . 

328. «...partida Estelada... al Norte... término de Montreal... al Sur con el 
término de Albiol; al este con el termino de Montreal» (RP, voi. 728 —3 de la Mus-
sara—, f. 40r, inscripció de l'any 1896); «...partida Estalada... al Sud con el termino 
de Albiol» (Ibidem, i. 117r, any 1905). 

329. Es refereixen a les que hi havia al Mas de Morenet. Ocupaven alguns 
deis relleiros entre els Cingles de la Conca i del Grau del Cirer, i el Cap del Frare. 
La fil'loxera féu perdre el cultiu. Ara és un botjar. També n'hem sentit dir la Vinya 
del Morenet. 

330. Ho diuen de sota les Pinedes, a la banda orientada al nord i a la vora 
esquerra del Barrane de l'Obac. Hi ha bosc. 

331. «...partida Aubach de la Anclusa» (Escriptura d'inventari, notari Teo-
doro Pedrol Tomas, Alforja, any 1869, Sostres); «Partida Aubach de la Anclusa» 
(RP, voi. 55 —1 de la Mussara—, f. 68r, inscripció de l'any 1870); «...partida 
Aubach de la Anclusa... desde el sitio conocido por la Creu de Nogués hasta la 
Torre» ;(RP, voi. 728 —3 de la Mussara—, f. lOr, inscripció de l'any 1892). Es deu 
tractar del Clot de l'Enclusa. 

332.T «...situada en el término de la Musara, partida Mas de la Marina... y por 
el Norte con là carretera de Prades» (Capítols, any 1877, documents de Pere Joanpere 
Rosés, dit Pere de l'Esteve); «...partida dicha Teix y Pía, conocida por Mas de la 
Marina» i «...dicha Escardons o Mas de la Marina» (Expedient possessori, Jutjat 
municipal de la Mussara, any 1877, del mateix fons documental). Segons ens ha 
estat referit, molts anys enrera, de Cal Ferrer, n'havien dit Cal Marino, i hi habi-
tava una tal Marina. El nom de la partida de terra en qüestió podría estar-hi 
relacionat 

333. «...conocida por tierra de Po-Cosme... partida de Po-Cosme... y por el 
Norte con el confín del término de la Febró» (RP, voi. 55 —1 de la Mussara—, 
f. 44v); «...partida Pó-Cosme conocida también por Pineda» (Ibidem, f. 45r). 

334. Generalment, ho hem vist junt: Teix i Pia; però alguna vegada també 
consta Teix sol. «...partida dicha Teix y Pía, conocida por Mas de la Marina» (Ex-
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El Serret de Cantacorbs, als Motllats. A l'esquerra, aparentment menys important, 
el Puig Pelât. (Clixé de l auior.) 

Panoràmica des del Cingle del Teix. A primer terme, el Mas de l'Adrià. A l'altra 
banda de la depressio de les Tosques, els Cingles de les Parades del Sègol. de la 
Conca, del Grau del Cirer. Clos i del Ravascall. A l'esquerra hom aprecia el sole 
de la Rasa de la Font Bona, i vora el seu començament, el Mas de Morenet. 

(Clixé de l'autor.) 







LES PARADES I ELS TROSSOS 

DE TERRA 

El Cornélien-™ 
El Mólinet336 

El Motllat de l'Andreu337 

El Motllat de la Porta338 

El Motllat de la Tina339 

El Motllat del Canet340 

El Motllat de l'Estevenet341 

El Motllat del Gendret342 

El Paradot343 

El P / A 3 4 4 

El Planot345 

El Roquer346 

Els Artigots del Biel347 

lu cumallà 
lu mulinèt 
lu mull-llàt da landréu 
lu mull-llàt da la póna 
lu mull-llàt da la tina 
lu mull-llàt dal canet 
lu mull-llàt da lastabanèt 
lu mull-llàt dal djandrèt 
lu paradot 

lu planòt 

lusartigòts dal bièl 

pedient possessori, Jutjat municipal de la Musserà, any 1877, documents de Pere 
Joanpere Rosés, dit Pere de l'Esteve); «...y en la partida dita lo Teix» (Capbreu). 

335. Parada que pertany al Mas del Manco. És reaiment un comellar el fons 
del quai, poc pronunciai, pren una direcció meridional i s'aboca damunt el Corrai de 
Gomis. Era conreat, i encara hi romanen avellaners. 

336. Una parada de regadiu vora l'Hort Veli de l'Adria. 
337. Forma part del Motllat de la Pona. N'hi ha un boci al terme de la Febró. 
338. Potser una forma abreujada del diminutiu Josepona. Sota la Fita Grossa, 

al vessant nord de la Serra de la Fita Velia. La major part al terme de la Febró. 
339. A la part alta del Pia de les Bassetes. 
340. En el vessant esquerre del Clot del Forn de la Calç. 
341. Al costat del del Canet. 
342. A migdia de la Serra d'en Garcia, cap al cantò dels costers que guaiten 

damunt el Prat de l'Agustenc. 
343. A vegades sembla que diguin pradot i(prardòt). Al Mas de l'Onclet, sota 

el Comellar dels Cirers. Per damunt seu passa la Carretera de Mont-ral. 
344. «...una pieza de tierra llamada «Lo Pia» situada detràs de la casa del 

testador...» (Testament de Salvador Agostench, any 1895, Testaments, document 
num. 46). 

345. Damunt l'Empenyorament, al seu cantò nord, en territori del Mas 
de Pistol. 

346. «...otra parte de conrreo y garriga denominada Roqué o sea desde el 
camino del manso (d'en Sec) que conduce a Alforja hacia el Norte» (Escriptura 
de repartiment de béns, notali Plàcido Bassedas, Reus, any 1883, Sostres). Es tracta 
sens dubte de les terres en el veïnatge del Roquer del Sec, descrit en l'apartat 
dedicat als Roquers. 

347. Son les terres que hi ha entre el Barrane dels Descarregadors i la Rasa 
de la Guineu, en el vessant nord de la Serra. Diuen que son terres molt bones. 
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Els Clapers del Sec34á 

Els Harts349 

Els Horts del Voltes330 

Els Motllats de Grau331 

Els Paratets332 

Els Planets de G r a u 3 3 3 

Els Planots del Manco334 

Z?Zs Planots del Mas 
d'en Coll333 

EZs Secanets356 

El Tros del Bodro337 

El Tros de I'Era338 

El Tros del Rafaelot339 

£Z Tros deZ Vermellet360 

El Tros de Sota Casa361 

EZ Tros de yora Casa 3 6 2 

La Font Novella363 

us clapés dal séc 
usors 
usors dal vóltas 
us mull-lláts da gráu 
us paratéts 
us planets da gráu 
us planóts dal máncu 
us planóts dal más dan cóll 

u sacanéts 
u tros dal bódru 
u tros da lera 
u tros dal rafalót 
u tros dal varmallét 
u tros da sóta casa 
u tros da vóra casa 

348. Al vessant de migdia de la Punta del Sec, mirant cap ais Masos d'en 
Roig i d'en Voltes. Hi ha un gran amuntegament de roques despreses del cinglet. 
«...partida denominada la Mola, cuya parte es la de conreo y garriga denominada 
Clapés» (RP, vol. 402 —2 de la Mussara—, f. 126r, inscripció de l'any 1885). 

349. Al Mas de Pistol, al costat de l'Empenyorament i a sota seu. Son un 
seguit de margedes en l'inici del Barranc deis Garrigots. 

350. Sota una gran desenrocada al peu de la Punta del Sec. 
351. Sota el Serret de Cantacorbs, a la banda de llevant. Pertanyen al Mas 

d'en Grau. 
352. O potser Paradets. Entre el Mas de Pistol i el Mas de Somi. El cami que 

comunica aqüestes dues cases els travessa. Comencen, prácticament, al cap del 
Planot. És un terreny on acostuma a haver-hi humitat. 

353. En el veínatge del Mas d'en Grau. 
354. Damunt el Mas del Canet. 
355. En el veinatge del Coll, a la seva banda SE, sota la Carretera que puja 

de Vilaplana. 
356. A la vora esquerra del Comellar del Mas de l'Onclet. 
357. És poc conegut; era ais Costers. N'hem trobat referencia escrita al RP, 

vol. 728 —3 de la Mussara—, f. 92r. 
358. Al Mas d'en Coll. 
359. Pertany al Mas de Somi. Damunt el Cingle de les Saleres. 
360. A la vora esquerra del Racó de les Mules. El Vermellet era de Vilaplana. 
361. Al Mas d'en Coll. Ara és travessat per la Carretera de Mont-ral. 
362. Al Mas de Vicent. 
363. «...a la partida dita lo Fraginal, junt ab una parada dita Fontnovella» 

(Creació de Censal, notari d'Alforja, any 1766, Libro de Censales, APV); «...junt 
amb una parada dita la Font Novella» (Capbreu). 
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La Parada de Baix364 

La Parada de cala Gravada365 la parada da càia gravada 
La Parada de la Font la parada da la fon dal mòru 

del Moro366 

La Parada de la Gavarrera367 la parada da la garravéra 
La Parada de la Punta368 la parada da la pùnta 
La Parada ele la Servera369 la parada da la sarvéra 
La Parada dèi Carni370 la parada dal carni 
La Parada elei Canet371 la parada dal canèt 
La Parada del Davall Casa372 la parada dal davàll càsà 
La Parada de l'Era373 la parada da léra. 
La Parada del Joan Pau11* la parada dal djuàn pàu 
La Parada del Pi375 la parada dal pi 
La Parada del Prat376 la parada dal pràt 
La Parada del Pus set377 la parada dal pussèt 
La Parada dels Dos la parada dais dós barràngs 

Barrarles378 

IM. Parada Llarga379 la parada llàrga 
La Plana del Perellonerm la plana dal paralluné 
La Plana Gran3 8 1 la plana gran 

364. «...las Fontanellas... con la restante tierra de la Parada de Baix» (RP, 
voi. 402 —2 de la Mussara—, f. 48r, inscripció de l'any 1878). 

365. Damunt la Font de la Paua. 
366. A la vora del poblé, al seu cantó de ponent, damunt la Font del Moro. 
367. Al Mas d'en Peiió. Tocant al Coli de les Pinedes. 
368. 0 de l'Andreu. Tocant al poblé, al seu cantó SW, sota el Carni dels 

Masos i abocada al penya-segat 
369. Damunt la parada dita el Comellar, i pertanyent al Mas del Manco. 
370. Al Mas d'en Peiró, sota el Carni del Coli de les Pinedes. N'hi ha una 

altra al Mas de l'Onclet, damunt el Paradot. 
371. És de sembradura. Sota la Font del Prat. 
372. Era de Cai Ferrer i, realment, a sota de la casa. 
373. Al Mas de l'Onclet Hi ha l'era. 
374. A ponent del Coli, damunt la Carretera que puja de Vilaplana. Al costat 

de la Parada Llarga. 
375. Darrera el poblé. Al cantó de llevant de l'Artiga de Carletes. 
376. En territori del Mas del Manco, a la banda del Mas de Pistol. 
377. Ocupa un espai petit entre la Plana de cai Pusso de la Mussara i la de 

cai Mestret, al Carni de les Campanilles. 
378. A la confluència del Barrane dels Descarregadors amb la Rasa de la 

Guineu. Hi sembren patates. 
379. Entre el Mas del Camaprim i el d'en Coll, damunt la Carretera que puja 

de Vilaplana i sota l'antiga Carretera de Prades. 
380. Al Mas d'en Grau. 
381. També al Mas d'en Grau. Parteix amb el Mas de Vicent 
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La Plana Vora Casa*® 
L'Artiga de Carletes383 

L'Artiga del Pere Munté384 

L'Artiga del Petxina385 

L'Artiga d'en Cotxó386 

L'Artiga d'en Fatxeram 

La Solana388 

La Sort Tallada389 

La Vinya de la Pieca390 

L'Empenyorament391 

L'Erota392 

Les Fontetes de cal Ferrer393 

Les Parades del Casalot394 

Les Parades de les Vídues395 

Les Pomeres del Metge396 

Les Xapes 39\ 

382. Una parada a sol ixent del Mas d'en Grau. 
383. A la vora del poblé, i tocant al Camí deis Roures. 
384. Al Mas del Joan Pau, damunt la Carretera que puja de Vilaplana. 
385. Al cantó de ponent del Tros del Rafaelot, pertanyent també al Mas 

de Somi. 
386. Damunt mateix la Font del Roure. Pertany al Mas d'en Peiró de l'Albiol. 

Toca amb el terme d'aquest poblé veí. 
387. Entre él Mas de Somí i el Mas del Canet, arredossada a la serra. 
388. Al Mas de l'Onclet Més conégut com pels Secanets. És una jáarada. 
389. «...un tros... dit la sort tellada» (Llevador, segle xvii). 
390. Al Mas del Pusso del Cingle, a la mateixa cingla que el mas, i vora seu. 
391. Uña parada del Mas de Pistol, tocant al Roquer del Sec, en el petit 

semicercle que, damunt el cingle, constitueix l'inici del Barranc deis Garrigots. 
«„-.le lego la finca l'empeño... en cuya finca pueden sembrarse cuatro cuarteras de 
cereales...» (Testament de Pere Rius Ollé, any 1913, Testaments, document núm. 55). 

392. Denominació donada a una parada més o menys rodona, que es troba 
al cantó de ponent de la Parada de la Servera, en territori del Mas del Mancó. 

393. -Una' parada erma a Uevant del Mas del Camaprim, entre la Carretera 
que puja de Vilaplana i el Clot de la Coma. Hi ha, en efecte, uns aiguamolls. 

394. Al Bosc de l'Abelló, a la Serra del Bosc, mirant al Pía de la Carretera. 
No ho hem sentit a dir gaire. Toponimicament deu estar relacionat aquest nom 
amb la partida del Casalot que veiem esmentada en un document de l'any 1699 
(Acta de venda, AHA, Carpeta d'Almoster). 

395. Al Mas de les Vídues. 
396. És el nom d'una parada que pertany al Mas deis Vells. A l'inici del 

Barranc deis Descarregadors, a la seva vora dreta, sota el Prat del Biel. 
397. «...otra parte de conrreo y garriga denominada Chapes» (Escriptura de 

repartiment de béns, notari Plácido Bassedas, Reus, any 1883, Sostres). La pega de 
térra en qüestió pertanyia al Mas del Sec. 

la plana vora casa 
lartíga da carletas 
lartíga dal péramunté 
lartíga dal patxína 
lartíga dan cutxó 
lartíga dan fatxéra 
la sulàna 

la ví'nya o víny-nya da la piéca 
lampèny-nyu o lampè'nyu 
larota 
las funtètas da cài forré 

las paradas da las viudas 
las puméras dal métja 
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ELS PLANS I LES PLANES 

El Pía de Borrina m 

El Pla de la Bassota399 

El Pla de la Carretera400 

El Pla de la Foradada401 

El Pla de i'Agustenc 402 

El Pla de I'Alzina403 

El Pla de la Matam 

El Pla de la Mola405 

El Pla dél Bassot406 

£/ Pla del Bosc del Curt407 

£Z Pla de les Bassetesm 

u pla da borrina 
u pla da la bassóta 
u plá da la carratéra 
u pla da la furadáda 
u pla da lagusteng 
u pla da lalzína 
u pla da la mata 
u pla da la molo 
u pla dal bassót 
u plá dal bosc dal cúrt 
u plá da las bassetas 

398. Entre el Mas de Vicent i el Mas de l'Onclet, damunt la Carretera de 
Mont-ral. 

399. A vegades també sembla que diguin del Bassot (dal bassot). Al Bosc de 
Grau, a l'obaga. 

400. Entengui's, de la Carretera de Prades. És sota l'Obac de la Torre i el de 
l'Abelló, de cara al Fons de la Coveta, vigilat per l'eminéncia del Serret de Can-
tacorbs. És molt conegut 

401. Es refereixen a la roca Foradada que hi ha al terme de la Febró. El Pla 
es troba en gran part en el de la Mussara, vora la Font de la Poca Durada, més 
avail del Trineo-Trineo. Ais Motllats. 

402. Tocant al poblé, damunt la Font. 
403. A les Pinedes, a la vora esquerra del Barranc de l'Obac, a l'altura del 

Mas del Cintet. És una llarga parada, actualment inculta, vorejada pel barranc 
indicat, per una banda, i pel bosc, per l'altra. 

404. Damunt les Roquines, a la vora dreta de la Cornelia. Horn pot dir que va 
de sota la Font del Prat a la Font de la Paua. És emboscat 

405. Lleugerament inclinat, en una punta de terme que s'introdueix entre els 
de 1'AlbioI, de l'Aleixar i de Vilaplana. Pel cantó de ponent és sostingut pel Taulell 
i per la Cingla del Ravascall. Per la banda de migdia guaita damunt els tombs de la 
Carretera que puja de Vilaplana. És travessat per l'antiga Carretera de Prades. Era 
cobert de bosc, el qual fou devorat per un incendi. Conten que la causa del mal fou 
un globus que, pujant de la plana del Camp, hi caigué un dia de Sant Joan. Amb el 
mateix nom és determinada la gran extensió de bosc i garriga que queda circuida 
pel Cingle de la Mola, a la banda de ponent del terme. La plana és inclinada, 
amb la part més alta al cantó del Mas del Pusso del Cingle, i la més abaixada a la 
vora del Mas de la Susagna i els Masos d'en Roig i d'en Voltes. El bosc que hi havia 
també es va cremar, i ara només s'hi veuen pins escadussers. 

406. A sol ixent d'allá on la Carretera que puja de Vilaplana entronca amb 
el bra? que penetra a les cases de la Mussara. Pertany al Mas del Pou del Gel. Hi 
arreplegaven gel per emmagatzemar-lo al pou. 

407. Davant el Mas de l'Onclet. 
408. També dit Pla de la Cova Ninyola. Ais Motllats, a la vora dreta del 

Barranc del Pi de la Tina. Hi brolla la Font de les Bassetes. 
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El Pla de les Pinedes409 

El Pla de l'Estelada 410 

El Pla del Gendret411 

El Pla del Noguer412 

El Pla del Pavet413 

El Pla del Peiró414 

El Pla del Pusso413 

El Pla del Putxiquet4,6 

El Pla dels Motllats 
de l'Adrià 417 

El Pla de Vicent4,8 

El Planet del Boli419 

El Planet de les Tosques420 

El Planet del Pi421 

El Planet del Teix422 

El Planot 423 . 
El Planot de la Mont-rala424 

u plà da las pinèdas 
u plà da lastalàda 
u plà dal djandrèt 
u plà dal nugué 
u plà dal pavèt 
u plà del pairó 
u plà dal pússu 
u plà dal putxiquèt 
u plà dais mull-llàts da ladrià 

o dal drià 
u plà da vissén 
u planèt dal bôli 
u planèt da las tóscas 
u planèt dal pi 
u planèt dal téix 
u planot 
u planot da la munràla 

409. La part alta de la partida de les Pinedes, tocant amb la Serra, entre el 
Tossal Rodó i el Coll de les Puntes del Paisan. 

410. A l'extrem nord-est del terme, en el braç de serra també conegut com 
del Pou, entre la continuació oriental del Barranc de la Cova Llonga, al terme de 
l'Albiol, i el Clot de l'Aixàbiga, al terme de Mont-ral. És cobert de bosc. 

411. Al costat de 1'Artiga de Carletes, a la vora del poblé. 
412. Davant el Mas d'en Roig. 
413. Enfront del Mas d'en Coll. Entre el Coll de les Saleres, el Cingle de la 

Coma i la Plana del Rei. La Carretera de Prades passa pel seu capdaváll. Conten 
que el Pavet era un carboner d'Arboli, que hi tenia una barraca. 

414. Sota el camí que va de les Roquines al Coll de les Pinedes. És petit. 
Prôxim a l'esmentat coll. 

415. També dit del Pusset. Es refereix al Mas del Pusso del Cingle. És prôxim 
alíColl de les Puntes del Paisan, damunt el cingle que forma la Punta del Sec. 

416. A la dreta de la Carretera de Mont-ral, quan aquesta ruta, venint del 
Mas de l'Onclet, entra al terme del poblé veí. 

417. vrAl cantó de migdia de la Serra d'en Garcia, cap a la banda del Mas 
del Pou del Gel. 

418. Davant el Mas de Vicent, vora l'Hort. 
419. A la Cingla del Ravascall. N'hi ha una part que es troba àl terme de 

l'AIeixar. 
420. A la dreta del Barranc de les Tosques, sota la Font Freda. 
421. A la vora del Cau de la Guineu, i al damunt seu. 
422. O la Plana del Teix. Damunt el Cingle del Ferrer, inclinât cap a la 

Rasa dels Escardons. 
423. O el Planot de l'Alzina (lu planôt da lalzina). Damunt el Cingle de la 

Palma i el dels Racons. L'alzina a la quai al-ludeix el nom és l'Alzina Grossa de 
l'Abelló. També figura en el capítol dedicat a les partides de terra. 

424. Damunt la Font del Poblé, i sota el Planot del Po. 
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El Pianot del P O 4 2 5 

La Plana de cal Mestret426 

La Plana de cal Pusso 

lu planöt dal pó 
lar plana da cal mastret 
la plana da cal pússu 

de la Mussara 427 

La Plana de cal Roig428 

La Plana del Mig429 

La Plana del Peiro 430 

La Plana del Reim 

La Plana del Sec432 

La Plana del Susagnero 433 

La Plana del Vinyes434 

La Planeta 435 

da la mussara 
la plana da cal rótx 
la plana dal mítx 

la plana dal rei 
la plana dal sec 
la plana dal susagneru 
la plana dal vi'nyas o viny-nyas 
la planeta 

425. Vora el poblé, sota el Cami deis Roures, mirant cap a la Cornelia. 
426. O simplement del Mestret. Ampia i amb bona térra. Ocupa el replá que 

queda entre la base de la Punta de les Airasses i el capdamunt del Cingle de les 
Campanilles i de les Puntes del Mestret. S'allarga cap al cantó de sol ixent. El Cami 
de les Campanilles la separa de la Plana de cal Pusso de la Mussara, que en forma la 
continuació occidental. 

427. És la continuació occidental, a partir del Cami de les Campanilles, de la 
Plana de cal Mestret, sota la Punta de les Airasses. Fineix damunt el Barranc de 
la Valí d'en Bassa. 

428. En el veínatge del mas que li dona el nom. 
429. Pertany al Mas d'en Grau i és sota seu. 
430. «...en la pieza de tierra que yo poseo, denominada Plana del Peiró» (Tes-

tament de Josep Roses, any 1891, Testaments, document núm. 43). Segurament es 
refereix a la que hi ha a la vora de la Font del Roure, puix que el testador sembla 
ésser un antecessor deis actuals Rosés propietaris del Mas d'en Coll, ais quals per-
tany també el Mas de Peiró de la vora de la Font del Roure. Si fos així, es tractaria 
d'una plana en terme de l'Albiol. 

431. Tocant al límit oriental del Terme, al cantó de llevant del Cingle de la 
Coma i del Coll de les Liebres, al nord i a poca distancia de la Font del Roure, peró 
més enlairada. És una plana lleugerament inclinada, emboscada i plena d'escorrecs. 
És aiguavessant del Barranc de la Font Major, el qual es troba al terme de l'Albiol. 
Una part d'aquesta plana está enclavada en el terme de l'esmentat poblé veí. Hem 
vist el topíraim aplicat a una partida de térra (RP, vol. 55 —1 de la Mussara—, 
f. 115r, inscripció de l'any 1871). Segons aquest document, la seva extensió aniria 
molt més enllá d'on hom creu avui que acaba, puix que el text segueix dient que 
limita «de Norte con el término de Montrealt»; S'hi afirma, també (Ibídem, 
f. 118v), que hi és compresa la «heredad conocida por Mas de Vicens». 

432. Sota el declivi nord-oest del Pía de la Mola, i pertanyent al Mas del Sec. 
Toca amb terres del Mas d'en Roig, i és próxima a aquesta masía. 

433. A sol ixent de la Plana del Sec, tocant amb l'extrem septentrional del 
Pía de la Mola. Pertany al Mas de la Susagna, i n'és próxima. 

434. «...la parte de conrreo y garriga denominada Plana del Viñes» (Escrip-
tura de repartiment de béns, notari Plácido Bassedas, Reus, any 1883, Sostres). 
Potser es tracta de la mateixa coneguda per Plana de cal Roig. 

435. Damunt el Cinglall del Rosers, mirant a les Campanilles. També ho 
diuen sovint del Planet del Teix. 
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La Pianeta dèi Cassoles436 

Les Planes de Grau 437 

Les Planes del MasdeBielm 

Plans Desens 439 

ELS CAMINS 

El Carni d'Alforja 440 

El Carni d'anar a Missam 

El Comi d'Arboli442 

El Carni de Capafonts443 

El Carni de Carro dels 
Motllats 444 

EZ Carni de Garrigots445 

EZ Comi Za CZragZa446 

la pianéta dal cassòlas 
las plànas da gràu 
Ics plànas dal màs da bièl 

lu carni dalfórdja 

lu comi darbuli 
lu carni da càpafòns 

lu comi da garrigòts 
lu carni da la singla 

436. Darrera les cases del poble, al cantò de ponent del brag de carretera que 
entra a les susdites cases. » 

437. Són terres del Mas d'en Grau, travessades actualment per la Carretera 
de Mont-ral. 

438. Enlairades a la vora dreta del Barrane dels Descarregadors; van del Mas 
del Biel fins a la vora de la Font de la Paua. 

439. En una descripció dels limits del tenne s'indica, venint del Puig Pelat 
cap a ponent: «y de ahi alinda con los ténninos de Capafons, la Febror y Plans 
desens» (Recopilación, f. 191). 

440. És el dels Masos. 
441. «...y de cierzo con el camino de ir a misa» i(RP, voi. 55 —1 de la Mus-

serà—, f. 171r); «...intermediando el camino de ir a misa» (RP, voi. 402 —2 de la 
Mussara—, f. 2r, inscripció de l'any 1877). També hem vist: «Camino de la Igle-
sia» (Ibidem, f. 6r). 

442. És el que descrivimi com a Carni de la Serra. 
443. La gent del poble entén que és el Carni del Bosc, perquè des de les cases 

de la Mussara és el més directe per a anar al vilaró vei. Poe o molt, també n'hem 
sèntit dir de Prades, perquè a partir de la Creu Trencada, tant es pot baixar a 
Capafonts com prosseguir cap a la capital de la muntanya. Els del Mas de l'Onclet 
i, en general, tothom d'aquella banda orientai del terme, coneixen per aquest nom 
un carni'de ferradura que ve de l'Albiol, pel Gravet (indefectiblement pronunciat 
gravèt i no grauèt) (l'Albiol), puja ¡per la Serra de Vicent, se'n va a passar entre 
el Puig Pelat i el Serret de Cantacorbs i, Motllats enllà, va a reunir-se, a la Creu 
Trencada, amb la Carretera de Prades, que ve de Reus. 

444. Gairebé no l'anomenen, perquè rarament s'hi transita. Arrenca del de 
la Cova Ninyola, a la Creu de Noguers. Després voreja sempre la Carretera 
de Prades. En principi va pel seu cantò W, i en èsser al Pia de la Carretera se 
situa a l'altra banda. Finalment, poc abans de la Creu Trencada, s'hi reuneix, 
i aleshores el veli carni dit Carretera de Prades esdevé apte per al pas de carros. 

445. Puja de Vilaplana per la vora dreta del Barrane dels Garrigots. Entra 
al terme de la Mussara sota el Mas de la Patinya, i puja fins al Mas de Somi 
i cap dalt de la Serra. 

446. És el dels Masos. 
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El Carni de la Cova Ninyola 
o Nyinyola 447 

El Carni de la Febró 448 

El Carni de la Font449 

El Carni de la Guixera450 

El Carni de la Serra451 

El Carni de la Serra 
del Pou 452 

lu caini da la cóva ni'nyòla 
o niny-nyòla 

lu carni da la fabró 
lu carni da la fon 
lu carni da la gui'xéra 
lu carni da la sèrra 
lu carni da la sèrra dal póu 

447. Tot eli de carro i de construcció recent. La seva finalitat exclusiva, com 
la de tots els camins o pistes de muntanya capagos de fer possible el transit de 
camions; és desforestar. Arrenca del Mas d'en Coll, i fins a la Creu de Noguers 
va per damunt l'antiga Carretera de Prades. Després planeja per la Serra del 
Bosc fins a trobar un dels camins que pugen del Mas de l'Abelló. Finalment davalía 
al Clot del Forn de la Cal?, s'entrecreua amb el Carni del Bosc, i seguint la vora 
dreta del barrane dit Trinco-Trinco fineix al peu de la Cova Ninyola, en el limit 
del terme de la Mussara amb el de la Febró. És continuat per un corriol, endins del 
terme vei. 

448. En comentar, tant apliquen aquest nom al que més especificament es diu 
dels Roures, com al que, a partir del Coli de la Negra cap a ponent (avui convertii 
en carretera fins una mica més enllà de la Font del Prat), representa la continuació 
del del Teix. Quan tots dos es troben vora l'esmentada Font del Prat, el carni 
ample resultant de la unió travessa el Prat de l'Agustenc i s'enfila al coli dit Pia 
del Bosc de l'Agustenc i davalía després fins al Cap de la Vali, on entra al terme 
de la Febró. També se'n diu Carni de Prades, perqué pot conduir, a partir de la 
Febró, a la capital de la muntanya. 

449. És el boci inicial del que descrivim com a Carni dels Masos. Comprèn 
el tros que va del poble fins a la Font, «...el camino de la Fuente» (RP, voi. 55 
—1 de la Mussara—•, f. 22r, inscripció de l'any 1865; RP, volum 728 —3 de la 
Mussara—, f. 97r, any 7904; Ìbidem, f. 195r). 

450. És una subdenominació del tros inicial del Carni del Bosc, en pujar la 
Serra de la Guixera. 

451. Ho diuen al que, pujant del Mas de Somi per la Costa de cai Massià, 
i que representa, en certa manera, la continuació del de Garrigots, va a la partida 
de la Serra pròpiament dita. També es coneix per aquest nom l'antic Camí d'Arboli, 
que travessa l'esmentada partida de terra en un sentit longitudinal, a partir del 
Coli de les Pinedes i fins que surt del terme pel Coll de les Puntes del Paisan, havent 
passat per sota el Tossal Rodó. L'anteriorment descrit s'hi reuneix. Fa poc temps 
que una bona part d'aquest carni ha estat transformada en Carretera dita de Cas-
tillejos o del Campament. Igualment anomenen de la Serra el que corre per la 
capeada de la Serra del Bosc, de la Creu de Noguers, en direcció oest, fins a en-
creuar-se amb el Carni del Bosc que puja de la Serra de la Guixera. Bona part 
d'aquest Carni de la Serra, o sia des de la Creu de Noguers fins a trobar el carni 
que puja del Mas de l'Abelló, ha esdevingut carreter i ha passat a formar part 
del Caini de la Cova Ninyola. 

452. Es tracta de la Serra del Pou que guaita damunt Termita de les Virtuts. 
Planeja per l'esmentada Serra. Arrenca de la Carretera de Mont-ral entre el Mas 
d'en Grau i el Mas de Vicent. Sense abandonar les envistes del Clot de l'Aixàbiga 
(Mont-ral), va a reunir-se amb el Carni del Pou, ja fora del terme de la Mussara. 
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El Carni del Bosc453 

El Carni dèi Bosc 
lu comi dal bòsc 
lu carni dal bòsc da lansèns 

de l'Encens 454 

El Comi del Calvari455 

El Carni del Coli 
lu comi dal calvàri 
lu comi dal còli da las pinèdas 

de les Pirtedes 456 

El Carni de les Campanilles451 

El Carni de les Cingles458 

El Carni de les Grases459 

lu comí da las campanillas 
lu comí da la singlas 
lu camí da las grasas 

Fa anys que és de carro; recentment, la major part del seu recorregut ha estat 
posada en condicions per al transit de camions. Passa per dintre el bosc i pel Pia 
de l'Estelada. 

453. És el que duu més directament de les cases de la Mussara a Capafonts. 
Arrenca del Coli de la Negra, sota el.Mas del Pou del Gel, puja cap al nord per la 
Serra de la Guixera, travessa la Serra del Bosc i continua cap al Clot del Forn de la 
Calg. Motllats enllà, va fins a la Creu Trencada. 

454. També hem sentit pronunciar ansèndra, per bé que rarament. Aquesta 
manera de dir, l'hem vista confirmada documentalment: «Bosch del Ensendre» 
(Escriptura de compra, any 1934, Domènec). Diuen que és l'antic camí de Vila-
plana a Mont-ral. Arrenca del de les Tosques, sota la Font Freda, i va pujant per la 
vora esquerra del Barrane de l'Encens. El travessa, una vegada superat el Cingle 
deis Racons, i esdevé quasi imperceptible. És tot ell pujadís. 

455. Arrencava de cal Po per a pujar a la Punta de les Airasses. 
456. Ho hem sentit dir del que, arrencant del dels Masos, va de les Roquines 

al Coll de les Pinedes. 
457. Eira molt utilitzat per a baixar a peu a Vilaplana, perqué és el més 

directe, però no apte per al pas de les cavalleries. Avui està molt malmès, d'enea 
que el trànsit s'hi ha estroncat. Surt del poble per la vora de cai Cravat, salva 
la Punta de les Airasses pels Tombs de les Airasses, travessa per entre mig de 
les Planes de cal Mestret i de cai Pusso de la Mussara, salta el Cingle de les 
Campanilles i entronca amb el carni de les Torres a la vora de la Font del Pere 
Milà. «...y camino de las Campanillas» (Escriptura de compra, Reus, any 1949, 
Domènec). 

458.' Va de l'Albiol al Coli d'Alforja aprofitant els relleixos de la ciclòpia paret 
que aguanta les terres altes. Entra al terme de la Mussara per la Font del Roure, 
i pel" peu dels Cingles de la Cova Llonga i de la Conca guanya el Barrane de les 
Tosques;" el travessa i va planejant sempre pel caire dels espadats per creuar 
el sole que es forma sota el Cingle de les Campanilles, el Barrane de la Valí d'en 
Bassa i el de Garrigots. En travessar aquests dos últims passa per terme de Vila-
plana. Però remunta seguidament per anar a posar-se sota el Cingle de la Mola; 
passa pel Mas del Pusso del Cingle i per la Pedrola del Pusso. Després voreja el 
peu del Cingle de l'Agustenc i travessa la Rasa de l'Esquerrer. Més enllà, ja tre-
pitja territori d'Arbolí. És un camí que també ha restat intransitat i en molts llocs 
amb prou feines si hom l'endevina. Passant-hi, hom se sent gairebé sempre suspès 
a gran aleada, i hom té una magnifica visió sobre les terres del Camp. 

459. Ho diuen del comen?ament del que hem descrit com a Camí de les 
Campanilles. «...con el camino de las Grases» (RP, voi. 55 —1 de la Mussara—, 
f. 38r). 
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El Carni de l'Estélada460 

El Carni de les Torres461 

El Carni de les Tosques462 

El Carni del Mal Pas463 

El Carni del Mas de Grau 464 

El Carni del Mas de l'Onclet 
a l'Albiol465 

El Carni del Mas de Vicent466 

El Carni del Maset467 

El Carni dels Cinglallons468 

El Carni dels Escardons469 

El Carni dels Foradots470 

El Carni dels Masos471 

lu comi da lastalàda 
lu comi dar las tórras 
lu comi da las tóscas 
lu carni dal mà i pàs 

lu comi dal singlallóns 
lu carni dalzascardóns 
lu comi dals furadòts 
lu carni dals xnàsus 

lu comi dal màs da gràu 
lu comi dal màs da lunclèt 

lu carni dal màs da vissén 
lu comi dal masèt 

a lalbiòl o laubiòl 

460. Només una curta estona passa pel terme de la Mussara. En travessa la 
punta més oriental anant de l'Aixàbiga a l'Albiol, sempre pel bosc. Travessa el 
Carni de la Serra del Pou. 

461. Segueix les torres d'alta tensió de l'electricitat, puix que per a aquesta 
finalitat fou construit. Puja de Vilaplana per la vora esquerra del Barrane de la 
Vali d'en Bassa, el travessa vora el Mas de Manró i fa cap al Carni dels Masos. 
A partir d'aquest punt ja no se li dona cap nom, tot i que prossegueix més enllà, 
en direcció nord-oest fins a sortir del terme pel Motllat de la Pona. 

462. És el carni clàssic per a pujar de Vilaplana a les cases de la Mussara. 
Hi ha molts bocins ben empedrats. Entra al terme per vora la Cova de l'Alonso. 
Travessa de seguida l'aigua del Barrane de les Tosques i s'enfila suaument cap al 
Mas de l'Adria. Passa per damunt el Mas de Mestret i assoleix el capdamunt dels 
cingles vora Cal Ferrer. 

463. Permet d'anar directement des del Mas de Morenet al Mas d'en Coll. 
464. Uneix el Màs d'en Grau amb l'Albiol. S'ajunta amb el Carni del Mas 

de Vicent. Gairebé sempre emboscat 
465. Travessa el Pia de l'Estélada i va a reunir-se amb el Carni de l'Estélada, 

vora l'Envista. 
466. Permet una comunicació directa del Mas de Vicent amb l'Albiol. És un 

carni de ferradura. Travessa el Barrane de la Cova Llonga i també la Serra en un 
sentit oblic. És un boci del que hem donat com a Carni de Capafonts. 

467. Un tros del Carni del Bosc de l'Encens, que va del de les Tosques al 
Maset. 

468. És una drecera per a pujar a les cases de la Mussara des del Carni de les 
Tosques. Està tan perduda, que gairebé no s'hi pot transitar. Arrenca d'un dels 
retombs que l'esmentat Carni de les Tosques fa en èsser a la vora del Mas de 
Mestret, i fa cap a cai Piano, dalt al poble. 

4€9. Travessa el Planet del Teix i va a unes paradas en la partida de la qual 
pren nom el carni. 

470. Parteix del Carni del Bosc de l'Encens, a l'altura de l'Hospital dels 
Carlistes. Tira cap a llevant, redossat al Cingle del Patxeco, travessa el Cingle del 
Foradot i fa cap vora el Mas d'en Coll. 

471. Circula per la Cingla. En sortir del poble va cap a la Font, travessa el 
Barrane de la Font, passa per les Roquines, davalla una mica i, amb una direcció 
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El Carni deis Roures472 

El Carni del Teix473 

El Camí de Prades474 

El Camí Nou 475 

EZ Camí Travesser 476 

EZ Saltant del Pomol477 

Ea Carretera de Pradesm 

lu comí dal róuras 
lu carni dal téix 
lu carni da pràdas 
lu comi nòu 

lu saltàn dal puniòl 
la carratéra da pràdas 

LES BAIXADES 

La Baixada dels Terrer s 479 la baixàda dais torres 

sud-œst, va trobant el Mas del Manco, el Mas del Llebrot, el Mas de Manrô, el 
Mas de Somi, el Mas del Sec, el d'en Roig i el d'en Voltes. Finalment baixa a la 
Rasa de l'Esquerrer i continua cap a Alforja. 

472. 0 de la Febrô. Surt del poble pel seu cantô de ponent, per vora la 
Pallissa Vella de l'Agustenc. Sota el Prat de l'Agustenc travessa la Carretera del 
Campaxnent. En enfilar-se, després, cap al coll conegut per Pla del Bosc de l'Agustenc, 
ja és anomenat més de. la Febrô que no pas dels Roures. Entre el poble i la Carre-
tera del Campaxnent, es va perdent. 

473. També n'hem sentit dir la Drecera del Teix. Arrenca del Cami de les 
Tosques, sota la Punta del Teix, i s'enfila al Planet del Teix per a fer cap al 
braç de carretera que entra a les cases del poble, en el Coll de la Negra. A la banda 
occidental del coll esmentat queda continuât pel de la Febrô, avui convertit en 
carretera. 

474. Tant es pot entendre, a partir de les cases del poble, el que donem amb 
el nom de Cami de Capafonts, com el que descrivim com a Cami de la Febrô. Tots 
dos poden conduir a la capital de l'antic comtat. Segons els documents, sembla 
que hagi de tractar-se exclusivement del de la Febrô, perquè forma el limit de 
diverses finques situades a la partida del Prat (RP, vol. 728 —3 de la Mussara—, 
f. 126r, inscripciô de l'any 1908; Ibidem; RP, vol. 402 —2 de la Mussara—, f. 59r, 
inscripciô de l'any 1880). 

475. Un boci del Cami de les Tosques, que fou rectificat fa una colla d'anys. 
Vora el Coster dels Romers. 

476. «...Bassot del Abellô ... i a O con el camino transversal o sea Travasé» 
(Conveni de tallada de bosc, any 1887, documents de Lli Estivill, de cal Gendret). 
Suposem que es tracta del Cami de la Serra del Bosc. 

'477. H6 diuen del cami que puja cap al Mas del Canet, per entre el Corral 
de Gomis i la Punta del Poniol. En certs moments sembla una torrentera. 

478. Havia estât tôt ell un cami de ferradura, no apte per als carros, i, 
aixô no obstant, li diuen carretera. És l'antiga ruta que posava en comunicaciô 
la capital de les Muntanyes de Prades amb Reus. Pel dir de la gent, fou construïda 
pels moros. Aquest cami, venint de Reus, entra al terme de la Mussara vora la 
Trôna i s'enfila a la Plana del Rei; travessa el Coll de les Saleres, va a passar pel 
costat del Mas d'en Coll i puja a la Creu de Noguers. Travessa els Motllats situats 
en terme de la Mussara i surt d'aquest terme per la Creu Trencada. Era molt 
transitai, «...mediante el camino conocido por carretera de Prades» (RP, vol. 728 
—3 de la Mussara—, f. 18r, inscripciô de l'any 1894). 

479. La fa el Cami de la Febrô en haver passat el Pla del Bosc de l'Agustenc 
i encaminar-se cap a la Font del Prat. 
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ELS TOMBS 

El Retomb del Teix480 

El Tomb de l'Argila 
Ver mella 481 

El Tomb del Camí Nou482 

LES CARRETERES 

La Carretera de Castillejos433 

La Carretera de la Febró484 

La Carretera de l'Aixàbiga485 

La Carretera del 
Campament484 

La Carretera de Mont-ral487 

La Carretera que puja 
de Vilaplana 488 

lu ratóm dal téix 
lu tóm da lardgíla varmèlla 

lu tóm dal camí nou 

la carratéra da castillècus 
o castillèkhus 

la carratéra da la fabró 
la carratéra da laixàbiga 
la carratéra dal campamén 

la carratéra da munràl 
la carratéra ca púija da 

vilaplàna 

480. També n'hem sentit dir els Revolts del Teix (lu ravôls dal téix). Al Cami 
de les Tosques, damunt el Mas de l'Adrià. 

481. El fa la Carretera que puja de Vilaplana, en el veïnatge de la Cova 
Llonga, damunt la Font del Roure. 

482. Ho diuen d'im boci esmenat del Cami de les Tosques, entre la Pedra 
Esmoladora i el Mas de l'Adrià. La rectificaciô es produi fa una seixantena d'anys. 

483. És la Carretera del Campament. 
484. Fa només quatre o cinc anys que és feta. Arrenca de la del Campament, 

vora el Prat de l'Agustenc, i, per sota les Costes, s'en va fins vora el Mas dels 
Frares (terme de la Febrô) a enllaçar amb la que uneix el Coll d'Alfoije amb 
la Febrô. Passa per damunt els Masos dels Vells i del Cintet. 

485. És la que descrivim com a Carretera de Mont-ral. 
486. Arrenca del Coll de la Negra, seguint l'antic traçât del Cami de la 

Febrô i représentant la continuaciô de la que puja de Vilaplana. A partir de la 
Font del Prat décanta cap a la de la Paua. Després, a partir del Coll de les Pinedes, 
segueix, més o menys, el Cami de la Serra fins al Coll de les Puntes del Paisan. 
Construida fa pocs anys per a utilitat del Campament militar dit de Castillejos 
(Arboli-La Febrô). , , . ' 

487. També de construcciô recent. S'inicia al Coll, partmt de la que puja de 
Vilaplana. Va a passer per sota els Masos d'en Coll, d'en Grau, de Vicent i 
de l'Onclet. En sortir del terme no triga a arribar a l'Aixàbiga. 

488. Fa pocs anys era l'ûnica que arribava al poble i també l'unica que 
passava pel terme. Prové de la Carretera d'Alcolea (Reus), passa pèr Maspujols, 
l'Aleixar i Vilaplana. A Reus és temuda tant pels seus aguts révolu en indrets 
cenyits d'abismes en superar els cingles, com pel seu mal estât endémie. Entra en 
terres mussarenques damunt la Font del Roure, passa per la Plana del Rei i pel 
Coll. Alli comença a planejar cap a ponent i circula a frec dels Masos del Camaprim, 
del loen Pau, de l'Abellô i del Pou del Gel. Abans finia sota aquest ùltim. 
D'ençà que fou establert, en terme d'Arboli-La Febrô, el Campament militar dit 
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L'Encreuament de la 
Mussara 489 

lu cruza da la mussàra 

ELS COLLS 

El Coll490 

El Coll de la Creu491 

El Coll de la Negra492 

El Coll de les Llebresm 

El Coll de les Pinedesm 

El Coll de les Puntes 
del Poison 495 

lu còli 

lu côll da la nègra 
lu côll da las llébras 
lu côll da las pinedas 
lu côll da las púntas dal paisàn 

de Castillejos, hom procedi a prolonger la moderna ruta bifurcant-ne un braç cap 
al Mas dels Frares '¡(terme de la Febrô), i un altre cap al Portell (terme d'Arboli). 
La bifurcaciô es produeix vora la Font del Prat, i els dos braços esmentats entron-
quen amb la carretera del Coll d'Alforja a Prades passant per la Febrô. També fou 
construit un ramai per a entrar a les cases de la Mussara i que podriem dir que 
ha servit especialment perquè els mussarencs s'evadissin definitivament de llur terra. 
Aixi mateix, un nou entroncament ha estât practicat al Coll, d'on un braç parteix 
cap a l'Aixàbiga i Mont-ral, a entroncar amb la carretera d'Alcover a Prades. 

489. Al Coll. La Carretera de Mont-ral s'uneix a la que puja de Vilaplana. 
490. Sota la Torre, al seu cantô sud-est, vora el Mas d'en Coll. Sépara les 

aigiies que s'escorren per la banda del Barranc de la Cova LIonga de les que van 
a donar inici al Barranc de l'Encens. És una ampla collada suavissima. Hi ha l'en-
creuament de la Carretera de Mont-ral amb la que puja de Vilaplana. No hi 
afegeixen mai cap determinatiu; diuen: «alla, al Coll», «bufa del Coll», etc. 

491. «...fins al barranquet de la aygua de las fontanellas y tôt cami fins al 
Coll de la Creu...» (Acta de venda, 1699, AHA, Carpeta d'Almoster). Pel context 
del document sembla que el Coll de la Creu és als Motllats. Probablement es 
refereix a la que avui hom anomena Creu Trencada, que en aquella època dévia 
conservar-se sencera. Es evident que en aquell veïnatge hi ha una colladeta. 

492. Sota el Mas del Pou del Gel. S'hi divideixen les aigiies que van cap al 
Barranc de les Tosques de les que s'escorren cap al vessant del Barranc de la Vall 
d'en Bassa. És també d'una gran suavitat de forma. No és anomenada gaire 
sovint. 

493. Sépara la Plana del Rei del Clot de la Coma. En el Serret de les Saleres. 
Travessat per la Carretera que puja de Vilaplana. 

494. Aigu també en diu de la Pineda, en singular. 0 del Peirô. En el vessant 
nord-est del Tossal Rodé, en un extrem dels Plans de les Pinedes. Pel cantô nord-
oest tira les aigiies cap al Barranc dels Descarregadors; el sud-est les fa anar al 
Barranc de la Vall d'en Bassa. 

495. En travessar-lo s'entra al terme d'Arboli. Entre la Punta del Sec i les 
Puntes del Paisan, l'una a Uevant i les altres a ponent seu. És travessat per l'antic 
Cami de la Serra, avui convertit en carretera. Per un cantô, les aigiies davallen a 
la Rasa del Corral del Manrô; per l'altre, a la Rasa de l'Esquerrer. 
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El Collet de la Plana 
de l'Esteve 496 

El Collet de la Plana 
del Rei497 

El Collet de l'Artiga 
d'en Cotxô 498 

El Collet del Cingle Clos499 

El Collet de les Saleres500 

El Colletó de la Tinam 

El Pia del Bosc 
de l'Agustenc502 

ELS GRAUS I ELS PUJADORS 5 0 3 

El Baixador del Cap de la 
Cingla del Ravascall504 

lu cullèt da 1 a plana dal rei 

lu cullèt da lartíga dan cutxó 

lu cullèt dal singla clòs 
lu cullèt da la saleras 
lu cullato da la tina 
lu plà dal bòsc da lagustèng 

lu baixadó dal càp da la singla 
dal ravascàll 

4 9 6 . «...lo Collet de la Plana de l'Esteve» ( A R T H U R OSONA, Guia-Itineraria dels 
llochs més pinioreschs de las serras situadas al noroest, nort i norest del Camp de 
Tarragona, B, 1900, pàg. 297). Es refereix al coli que avui es coneix per Pia del 
Bosc de l'Agustenc. 

497. Sota el Coli de les Llebres, més avall i una mica a ponent seu. 
498. En territori del Mas de Morenet. Entre el Cingle Clos i el Cingle de la 

Coma, els quais queden sota i damunt el collet, respectivament. 
499. Vora la roca de la Mallola, en entrar al Racó del Marti pel Carni de 

les Cingles. 
500. En el Serret de les Saleres, travessat per la Carretera de Prades. Separa 

la Plana del Rei del Clot de la Coma. En el mateix serret, però més cap al nord-
est, hi ha el Coli de les Llebres. A vegades es noten imprécisions en anomenar 
l'un i l'altre, perquè se'ls confon. 

501. Al capdamunt del Clot de les Bassetes. Hi passa el carni que va direc-
tament de la Mussara a la Creu Trencada i que en començar és conegut com 
del Bosc. 

502. Uneix la Serra de la Fita Velia amb la Serra d'en Garda. Pel seu cantò 
de migdia les aigiies van al Barrane dels Descarregadors; pel de septentrió tiren 
cap a la Febró. És travessat per l'antic carni d'aquest poble, amb el qual entron-
quen, en aquest punt, un que va al Mas dels Vells, un que duu al Bosc del Gendret 
i un de diminut que va als famosos avencs de la Febró. És emboscat. 

503. Les cingleres, bé que la majoria de les vegades presentin un aspecte 
d'inaccessibilitat, en moites ocasions no estan mancades de passos, més o menys 
dolents o complicats. Pel dir dels pastors, que en aquestes terres són els millors 
coneixedors tant de la toponimia com de la topografia, hi ha pufadors a tot 
arreu. No sempre tenen un nom concret. Hem recollit els que duen una denomi-
nació singularitzadora. Molts d'altres prenen el nom del cingle que travessen. 

504. Davalla cap al Mas de Mariner (terme de Vilaplana). 
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El Grau de la Mussar a505 

El Grau del Borras506 

El Grau del Cirer307 

El Grau de les Grases508 

El Grau de les Guilletes509 

El Grau del Mas dels Veils 510 

El Grau de l'Esquirol511 

El Grau deis Racons5n 

El Grau deis Coscolls313 

El Grau d'en Borrell314 

El Grauet de la Roseta515 

El Grau Roig516 

El Joquer deis Bous317 

lu gràu dal burras 
lu gràu dal siré 
lu gràu da las grasas 
lu gràu da las guillètas 
lu gràu dal más dais veils 
lu gràu da lasquiròl 
lu gràu dal racóns 
lu gràu dais cuscólls 
lu gràu dan burréll 
lu grauet o gravèt da la rasèta 
lu gràu ròtx 
lu djuqué dais bous 

505. «...guanya lo Grau de la Musara, qual caini dressera es conegut per lo 
caini de Les Campanilles» ( A R T H U R OSONA, Guía-Itineraria deis llochs mes pinto-
rescks de las serras situadas al noroest, rtort y norest del Camp de Tarragona, 
B, 1900, pàg. 296). Avui hom no l'anomena. 

506. Al Cingle de la Mola, vora el Mas de la Susagna i al seu cantó de migdia. 
Molt poc transitai. 

507. Fa guanyar el cingle al qual el grau dona nom, i que es trota entre 
el de ía Conca i el del Grau del Cirer, sota el Mas de Morenet. Encara fa de bon 
passar-hi. 

508. Al Carni de les Grases, sota mateix del Xalet. Gairebé ni es nota. Potser 
és el que Arthur Osona denomina de la Mussara. 

509. A l'extrem de ponent del Cingle de l'Agustenc. Fa pujar del Barrane 
de les Guilletes (terme d'Alforja) al Mas d'en Voltes. 

510. També pronunciat veliti. Un pujadoret petit que del Mas dels Veils 
permetia d'enfilar-se al Motllat de la Pona. És pròxim a les torres de conducció 
eléctrica que hi ha per aquella banda. 

511'. Sota el Corral de Gomis, a la dreta del Saltant del Poniol. 
512. • Facilita l'accés a la part alta del Cingle dels Racons. Pot servir per a 

anar. del Barrane de les Tosques al Mas del Joan Pau. 
513. També pronunciat cuscólltx. Al Cingle de la Mola, en el veinatge del 

pujador conegut per Joquer deis Bous o, potser, aquest mateix pujador (veg. nota 
núm. 517). 

514. A la vora de la Font d'en Borrell, damunt el Mas dels Veils. 
515. Facilita el pas des del Carni de les Cingles fins al Mas de Morenet, i 

supera el Cingle dit precisament del Grauet de la Raseta. 
516. Permet al Carni de Garrigots de guanyar el mur d'arenisca roja de sot» 

el Mas de la Patinya i, alhora, d'entrar al tenne de la Mussara tot venint de 
Vilaplana. 

517. També n'hem sentit dir de les Vaques, però poc. Al Cingle de la Mola, 
aproximadament damunt la Cova dels «Matxos». No sabem a qué es refereixen en 
parlar de Joquer; el nom és aplicat a un dels pocs pujadors que permeten de fran-
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El Mas del Pou, vora el Coll de la Negra. 
(Clixé de Jo sep Masso i Vidal.) 

El Mas de l'Onclet, amb habitadors temporers. 
(Clixé de l'autor.) 



El Mas de Morenet. Darrera seu, la linia dels Cingles de la Palma, del Prat de 
l'Abelló i del Colomer. Al fons, la Serra del Bosc. sota la qual, a la dreta, és visible 

el Mas de l'Abelló. 
(Clixé de Josep Masso i Vidal.) 



El Pas del Toro518 

El Porteli de l'Escurgó519 

El Porteli del Llop520 

El Porteli del Marrà 321 

El Pujador de la Cova 

lu purtéll da lascursó 

lu purtéll dal marra 
lu púijadó da la cóva dal sègul 

del Sègol522 

El Pujador del Foradot523 

El Pujador del Pouet524 

Els Esglaons 525 

lu púijadó dal furadòt 
lu púijadó dal puuèt 
lusasgrasóns 

quejar la ringlera. El bestiar més aviat es podia ajocar pel reringle de sota el pu-
jador. Diuen que el pas que fa pujar al cingle era conegut també per Grau dels 
Coscolls. Podría haver-hí confusió en denominar-lo Joquer deis Bous; aquest era 
segurament un nombre que abracaba una gran extensió i en l'àrea del qual es tro-
bava el grau especificament dit dels Coscolls. 

518. «...y del porteli del Llop fins al pas del toro...» (Acta de venda, 1699, 
AHA, Carpeta d'Almoster). Ningú no n'ha sentit parlar. Probablement als Motllats, 
perqué el document que el rita el situa «ab aquilone» de la partida del Mas del 
Coli; l'esmenta després del Coli de la Creu i com que suposem que es tracia de la 
Creu Trencada, hem de situar el Pas del Toro per aquell veinatge. 

519. Conten que el maligne animalo d'on li ve el nom era sempre present 
en aquell Hoc. Val a dir que aquesta vibra és molt freqüent per tot el terme. El 
Porteli en, qiiestió és un pas en el Cingle del Patxeco, en el veinatge del Mas del 
Joan Pau. 

520. «...partim cum dicto roig fins al barranquet de la aygua de las fonta-
nellas y tot carni fins al coli de la Creu, y del coli de la Creu fins al porteli del 
Llop...» (Acta de venda, 1699, AHA, Carpeta d'Almoster). No n'hem trobat refe-
rència viva. Sembla que era als Motllats. Hauriem de dir el mateix que en parlar 
del Pas del Toro (vegeu nota núm. 518). Potser el nom estava relacionat amb la 
Font del Llop que hi ha al capdavall del Comellar de la Tina; però no sabem 
que per allí hi hagi cap portelL > 

521. Permet de franquejar el Cingle de la Mola, al cantó de ponent del Mas 
del Pusso del Cingle. En cap altra ocasió no hem vist un porteli més estret i més 
llarg alhora. És com una fissura profunda i estreta al capdamunt del cingle; el 
seu fons és inclinat amb l'extrem més baix mirant al Mas esmentat i amb l'altre 
a nivell del Pia de la Mola. La seva ampiada és només suficient per al pas d'un 
home expedit. Actualment és molt poc freqüentat, però segueix tenint molta ano-
menada. 

522. Des de vora el Planet de les Tosques permet de pujar al Mas de Ma-
renet, pel costat de la Cova del Sègol. 

523. Ho diuen quan el Carni dels Foradots supera el cingle. 
524. Un deis passos que permeten d'anar del Planet de les Tosques al Mas 

de Morenet. Diuen que és molt dreturer. El.pouet al qual el nom es refereix és el 
de l'Estevenet (vegeu l'epigraf dedicat a les Fonts). 

525. En el ringle de la Serra del Pou que mira cap a l'Albiol. Permet de 
pujar del Mas de Cots (terme de l'Albiol) al Clotet d'Envista de l'Albiol. És poc 
freqüentat. 
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Els Tombs de les Airasses516 

L'Estelada327 

ELS BOSCOS 

El Bosc de Barrino328 

El Bosc de Grau329 

El Bosc de VAbellô330 

El Bosc de la Clotxa331 

El Bosc de l'Agustenc332 

El Bosc de la Mussara333 

El Bosc de la Partió 
de la Plana del Rei53* 

El Bosc del Canet335 

El Bosc del Curt536 

El Bosc de l'Encens537 

El Bosc de l'Estelada 538 

lus tóms da lasairèssas 
lastalàda 

lu bòsc da borrina 
lu bòsc da grau 
lu bòsc da laballó 
lu bòsc da la clòtxa 
lu bòsc da lagustèng 
lu bòsc da la mussàra 
lu bòsc da la partió da la 

plana dal rei 
lu bòsc dal canèt 
lu bòsc dal cúr<0 

lu bòsc da lansèns 
lu bòsc da lastalàda 

526. Ho diuen del Grau de les Grases. 
527. Apliquen aquesta denominació al grau per on baixa el Carni de l'Estelada 

en sortir del terme de la Mussara i entrar al de l'Albiol. No diuen, però, que es 
tracti. expressament d'un grau. 

528. En el veinatge del Mas de l'Onclet. 
529. És un boci de bosc veli, de pins grossos i espaiats. En el vessant de la 

Serra de Davant el Mas d'en Grau, a la vora dreta del Barrane de la Cova Llonga, 
a ponent de l'Obagada del Bosc de Maidéu. 

530. A l'Obac de l'Abelló, tocant amb el Bosc del Joan Pau. Un dels més 
famosos i dels menys delmats. És molt rovelloner. 

531. Toca amb el Bosc del Manco i es troba al seu cantò occidental. A l'obaga 
de la Serra del Bosc. És continuât, més cap a ponent, pel Bosc del Canet. 

532. En el coli conegut per Pia del Boc de l'Agustenc. És un dels boscos més 
notables i dels de més anomenada. «...que forman ...lo que se Uama Bosch del 
Agustench» (Testament de Domingo Agustench Bonet, any 1917, Testaments, do-
cument nûm. 62). 

533. 'A la Serra de Davant el Mas d'en Grau. Sembla una denominació 
pròpia dels del Mas de l'Esporgat (terme de l'Albiol), als quals pertany aquell 
boci de pinar. 

534. A la Serra de Davant el Mas d'en Coli, a la seva part alta i la més 
pròxima a la Plana del Rei. Forma la divisòria entre el terme de la Mussara i 
el de l'Albiol. 

535. Al Motllat del Canet. És la continuació occidental del Bosc del Manco. 
536. A l'extrem orientai de la Serra de Vicent. Guaita cap a l'Aixàbiga. 
537. Es tracta del Bosc del Pataca. «...conocida por Bosch del Ensendre (hoy 

del Pataca)» (Escriptura de compra, any 1934, Domènec). 
538. Al Pia de l'Estelada. Era un dels més famosos, però ha estât molt delmat 

per les tallades incessants. 
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El Bosc del Ferrer539 

El Bosc del Gendret540 

El Bosc del Joan Pau541 

El Bosc del Manco542 

El Bosc del Manjo 543 

El Bosc del Morell 
de la Serra del Pou 544 

El Bosc del Pataca545 

El Bosc del Pou 546 

El Bosc dels Pinets547 

El Bosc deis Socorráis548 

El Bosc del Vicari549 

El Bosc de Vicent550 

El Bosquet del Cau 
de la Guineu551 

L'Estelada del Borrina 552 

lu bosc dol forré 
lu bosc dal djandrét 
lu bosc dal djuan pau 
lu bosc dal mancu 
lu bosc dal móndju 
lu bosc dal muréll da la serró 

dal póu 
lu bosc dal pataca 
lu bosc dal póu 
lu bosc dais pinéts 
lu bosc dal sucarráts 
lu bosc dal vicari 
lu bosc da vissén 
lu busquét dal cau da la guin¿u 

lastalada dal borrina 

539. Damunt el del Pataca, a l'obaga que forma la part superior del Cingle 
del Foradot. S'estén fins a la vora del Mas d'en Coll. 

540. A la partida del Bosc, sota la Serra d'en Garcia, «...le hago heredero 
de la mitad contigua al bosque llamado Bosch del Gendret...» (Testament de Do-
mingo Agustench Bonet, any 1917, Testaments, document mim. 62). 

541. Sota el Bosc del Manco, i a la vora dreta del Clot del Forn de la Calç. 
542. A l'obaga de la Serra del Bosc. Ocupa una part del Clot del Forn de 

la Calç. 
543. A la Serra que pénétra entre el terme de l'Albiol i el de Mont-ral, a 

l'Obagada del Bosc de Maidéu, entre el Bosc de Grau i el dels Avencs. 
544. Sobretot la gent de l'Aixàbiga especifica bé que és a la Serra del Pou, 

perquè a la mateixa clotada d'aquell poble hi ha un altre bosc també dit del Morell 
i el quai es troba al terme de Mont-ral. Aquest al quai ens referim és el primer 
que hom travessa en entrar al terme de la Mussara venint de l'Aixàbiga pel 
Cami de l'Estelada. 

545. Vora l'inici i a la vora esquerra del Barranc de l'Encens, en el declivi 
que hi ha darrera el Cingle del Patxeco. És petit. 

546. El que pertany al Mas del Pou del Gel, a la Serra del Pou. 
547. En territori del Mas d'en Voltes, a la vora esquerra de la Rasa de 

l'Esquerrer, mirant cap al Mas d'en Rei (terme d'Arboli). 
548. En els vessants de la Torre. Mes poblat pel cantô de ponent que pel 

de llevant. 
549. A l'Obac. 
550. Al Costerert de Vicent. 
551. Vora la Rasa de la Guineu que baixa de la Serra. 
552. Ho diuen a un bocinet del bosc que cobreix el Pla de l'Estelada. 
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ELS ARBRES SINGULARITZATS 

El Noguer de la Pauass3 

El Noguer de la Plana de 
cal Roig 534 

El Perelloner del Mas del 
Joan Pau 535 

El Pi Cerrut336 

El Pi de la Tina337 

El Pi de les Nou338 

El Pi del Llamp519 

El Pi Gros 360 

El Roure de les Vimeneres361 

El Roure de VHort362 

Els Pins de la Trementina 561 

Els Pins Grossos de l'Onclet564 

Els Pinyers del Josepó365 

lu nugue da la paua 
lu nugue da la plana da cal rotx 

lu parallune dal mas 
dal djuan pau 

lu pi sarrut 
lu pi da la tina 
lu pi da las ndu 
lu pi dal 11am 
lu pi gros 
lu roura da las vinameras 
lu roura da lor 
lus pins da la tramantina 
lus pins grossus da luncl^t 
lus pi'nyes o piny-nyes 

dal djusap6 

553. Vora les Lloanques del Po, sota la Carretera del Campament i en el 
velnatge de la Font de la Paua. 

554. A la Plana de Cal Roig. 
555. A la Parada del Joan Pau. 
556. També dit de la Trementina (da la tramantína). Sota mateix de la Serra 

d'en Garcia i pràcticament en terme de la Febró. 
557. Ais Motllats, al capdamunt del barrane al qual l'arbre va donar nom, 

a sota, però una mica allunyat, de la Carretera de Prades. El conifer creixia 
esponerós en aquell sòl rocós i desolat. Fou tallat fa uns vint-i-cinc anys, però el 
nom perdura. 

558. Ja no hi és. Creixia a la vora de la Font del Ximet, sota el Cingle 
del Poniol. Quan hi cementava a tocar el sol eren les nou del mati. 

559.' Ja fa molts anys que va desaparèixer. Es trobava en el veinatge del Cap 
de la Vali, en un serret que dominava els famosos Avenes de la Febró. 

560. Al capdavall de la Clotada del Forn de la Cal?, pertany al Mas de 
l'Onclet. ;N'hi havia un altre amb el mateix nom al Bosc de Vicent, però ja fa 
anys que el van tallar. Un tercer Pi Gros estava localitzat al Motllat del Ferrer; 
també ha estat abatut. 

561. O del Josepó '(dal djusapó). En terres del Josepó, sota el Mas de l'Onclet, 
mirant cap a l'Aixàbiga; damunt la Carretera de Mont-ral, molt a la vora de la 
frontera del terme. 

562. Alt i espigat. Al Mas de Vicent. 
563. Eren cinc enormes pins, dels quals només queda el record. Creixien al 

Cinglall del Monjo. 
564. Sota el Còdol. 
565. Són pins pinyoners. Al cantó septentrional del Mas de l'Onclet. Hi passa 

el limit del terme de la Mussara amb el de Mont-ral. 
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Els Roures del Po566 

La Figuera del Grau Roig561 

L'Alzina Alta 368 

L'Alzino de dos Cimals569 

L'Alzina de les Glans 
Dolces 570 

L'Alzina del Erare 371 

L'Alzina del Gendret572 

L'Alzina dels Foganets511 

L'Alzina Dolga574 

L'Alzina Grossa515 

L'Alzina Rodono de 
l'Abelló376 

La Pinareta377 

La Pomera del Mas d'en 
Coli378 

L'Arbre de les Merles379 

Iu róuras dal pó 
la figuéra dal grau ròtx 
lalzinàlta 
lalzina da dó simàls 
lalzina da las glàns dólsas 

lalzina dal flàra 
lalzina dal djandnèt 
lalzina dals fugunèts 
lalzina dólsa 
lalzina gròssa 
lalzina rudóna da laballó 

la pinarèta 

la puméra dal mas don còli 

làbra da las mèrlas 

566. A la vora esquerra de la Cornelia. 
567. Vora el Grau Roig i a poca distancia del Mas de la Patinya, en terres 

del Mas de Pistol. 
568. Al Bosc d'en Grau. 
569. Ja no hi és. Era altissima, sota la Punta de la Salera, de cara al 

Barrane de les Tosques. 
570. Era entre el Mas de Morenet i el Maset. 
571. Davant el Mas d'en Grau. Conten que, no fa gaires anys, hi hagué un 

masover, molt afectat pels sentiments religiosos i donat a la meditació. Va acabar 
entrant com a frare llec en un convent de la Selva; mentre era al Mas es recollia 
a fer oració i a meditar sota l'alzina a la qual ha donat nom. També ens han 
dit que una altra alzina amb idèntica denominació es trobava a la Plana del Rei, 
a- les envistes del Camp. Expliquen que brollava un fontinyol al seu peu. 

572. Era al Pia del Gendret. 
573. Fou arrencada no fa molt de temps. Diu que feia tres soques i creixia 

vora el Carni dels Foradots, damunt del Cingle del Patxeco. 
574. Tocant al Mas de l'Onclet Té una gran ufana. Fa les glans dolces. 
575. Vora la confluencia del Carni de les Tosques amb el dels Cinglallons. 
576. Pertanyia al Mas de l'Abelló. Era en el pia superior del Cingle dels 

Racons. Se la considerava molt velia. 
577. Un grup de pins en el Pia del Bosc del Curt. Un altre grup d'arbres 

conegut pel mateix nom es troba pujant per la Carretera de Prades, a l'esquerra 
després de travessat el Collet de les Saleres. 

578. A la vora de la Font del Mas d'en Coll. No abunda pel tenne aquesta 
mena d'arbres. 

579. Diu que era una espècie d'euró, sota la Punta del Teix. S'hi ajocaven 
els ocells dels quals ha pres el nom. 
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E L S BARHANCS 

El Barrane de la Cova 
Llonga580 

El Barrane de la Font381 

El Barrane de la Font de 
l'Oliver 382 

El Barrane de la Mineta de 
l'Estevenet383 

El Barrane de la Roureda384 

El Barrane de la Vali d'en 
Bassa 383 

El Barrane del Bosc386 

El Barrane del Cintet387 

El Barrane del Clot del 
Canet388 

El Barrane del Colomer389 

lu barràng da la còvallónga 

lu barràng da la fon 
lu barràng da la fon da laulivé 

lu barràng da la minèta da 
làstabanèt 

lu barràng da la ruurèda 
lu barràng da la vàll don bàssa 

lu barràng dal bòsc 
lu barràng dal sintèt 
lu barràng dal clòt dal canèt 

lu barràng dal cui urne 

580. També n'hem sentit dir de l'Estelada. S'inicia sota el Coli i s'orienta 
cap a l'est. Només duu aigua en èpoques de pluja. Té bosc en els dos vessants, 
però especialment al dret que queda clos per l'Obagada del Bosc de Maidéu. Penetra 
aviat al tenne de l'Albiol, vora el Pilar dels Gats. Acaba éssent tributari del Riu 
Glorieta (terme de Mont-ral/Alcover). 

581. És la part alta del Barrane de la Vali d'en Bassa, vora la Font. 
582. N'hem sentit dir també Clot i Comellar. Als Motllats. Aflueix a la dreta 

del Clot de la Coveta. La Carretera de Prades puja per la seva vora esquerra. 
583. Subdenominació del Barrane del Prat de l'Abelló. 
584. Aflueix a la dreta del Barrane del Cintet. S'inicia al nord del Mas dels 

Vells i té un recorregut molt curt. Només duu aigua' quan plou fort. Sembla una 
torrentera. 

585. O només la Vali d'en Bassa. El Prat de l'Agustenc és el seu primer 
receptacle. D'alli en avall se li diu la Cornelia i, després, Barrane de la Font. 
A l'altura del Mas de Manró, quan travessa el cingle, és on se'l comenga a 
conèixer per Barrane de la Vali d'en Bassa. La Cingla del Rafael en forma la seva 
vora esquerra, i el Cingle de la Verneta, la dreta. En saltar el Cingle Roig entra 
al tenne de Vilaplana. Fineix en ajuntar-se al Barrane de les Tosques, a la vora 
d'aquell poble. 

586. Vei de la Pedrola del Pusso, i de la Covassa, de cara al Mas de l'Es-
querrer. 

587. En constitueix l'inici la reunió del Barrane dels Descarregadors amb les 
Rases de la Guineu i del Corrai del Manró. Passa per sota el Mas dels Vells i del 
Mas del Cintet, del qual agafa el nom. Més avall és dit de l'Obac. Representa el 
comengament del riuet del Gorg (terme d'Arboli), afluent del Riu Siurana. 

588. Aflueix a la vora esquerra del Trinco-Trinco, a l'altura de la Cova 
Ninyola. La seva part alta és allò que es coneix per Clot del Canet, i és amargenada. 

589. És el més occidental dels quatre que es reuneixen vora la Font Freda per 
a formar el Barrane de les Tosques. S'inicia sota el Cingle del Colomer. Rep, de 
damunt del cingle, les aigues que s'escorren, quan plou, per la Rasa dels Escardons. 
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El Barrane de l'Encens390 

El Barrane de les Saleres591 

El Barrane de les Tosques592 

El Barrane de les 
Vimeneres 593 

El Barrane de VObac394 

El Barrane del Pi de la 
Tina395 

El Barrane del Prat de 
l'Abelló 396 

El Barrane dels 
Descarregadors 597 

El Barrane deh Garrigots398 

lu barràng da lansèns 
lu barràng da la saleras 
lu barràng da las tóscas 
lu barràng da las vinaméras 

lu barràng da laubàc 
lu barràng dal pi da la dna 

lu barràng dal pràt da laballó 

lu barràng dais dascarragadós 

lu barràng dais garrigòts 

590. 0 da lonsèndra (veg. nota num. 454). Un altre dels quatre corrents 
que es reuneixen damunt la Font Freda per a donar origen al Barrane de les 
Tosques. Recull les primeres aigiies en els lleus comellars de sota el Mas del Cama-
prim, i de seguida perd altura tot passant entre el Cingle dels Racons i el del 
Patxeco. 

591. Es forma sota el Mas de Morenet, al seu cantó nord-oest. Les seves 
aigües, quan plou, són les que van a déspenjar-se pel Salt de l'Agustí. 

592. Un dels pocs amb aigua constant. Es forma de la reunió dels Barrancs 
del Colomer, del Prat de l'Abelló, de l'Encens i de la Rasa de la Font Bona, en el 
veinatge de la Font Freda. Les aigües ajuntades d'aquests quatre corrents circulen 
molt poca estona per territori de la Mussara; penetren de seguida al terme de 
Vilaplana. «...con el barranco de las Toscas» (Escriptura de venda, Reus, any 1917, 
Domènec). 

593. És curt i no gens notable. Darrera el Mas de l'Onclet, encarat al Clot 
de l'Aixàbiga (terme de Mont-ral), va de sota la Font d'Estiu fins a un pont de la 
Carretera de Mont-ral. Aleshores surt del terme. 

594. És la continuaci del Barrane del Cintet, des de sota el Mas del Cintet 
fins al limit del terme. Gairebé sempre duu poca o molta aigua. 

595. Als Motllats. Afluent del Trineo-Trinco. Fa cap a la seva vora dreta, 
damunt la Cova Ninyola. El seu vessant esquerre és format pel Serret del Ba-
nya Baix. 

596. N'hi ha dos que neixen sota el Prat de l'Abelló i que s'apleguen per a 
formar el mes principal dels quatre que es reuneixen vora la Font Freda per 
a donar naixenga al Barrane de les Tosques. Es troba entre el Barrane del Colo-
mer i el de l'Encens. 

597. Comenga sota el Coli de Ies Pinedes, en direcció oest. En ajuntar-se-li, 
per l'esquerra, les Rases de la Guineu i del Corral del Manró, perd el nom i passa 
a èsser conegut com del Cintet. 

598. La lleu depressi que podriem anomenar la mes elevada cubeta recep-
tora de Ies seves aigües es troba entre els Masos de Pistol, del Sec i de la Susagna, 
en el replà de damunt la cinglera. Les aigües s'escorren pel trencament d'aquest 
penya-segat, entre el Cingle de la Mola i el Corral de Gomis. Entren de seguida 
en terres de Vilaplana, sota el Mas de la Patinya. 
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El Barrane deh Horts del lu barràng dalzòrs dal patàca 
Pataca599 

El Barranquet de l'Aigua de 
les Fontanelles 600 

El Raget601 

El Torrent de Cantacorbs602 

El Torrent de la Zerella603 

El Trinco-Trinco 604 lu trincu-trincu 

lu raigèt 

ELS CLOTS I LES CLOTADES 6 0 5 

El Clot de la Coma606 

El Clot de la Coveta 607 
lu clòt da la còma 
lu clòt da la cuvèta 

599. És la part alta inicial del Barrane del Colomer. 
600. «...partim cum dicto roig fins al barranquet de la aygua de las fon-

tanellas y tot carni fins al Coli de la Creu...» r ( A c t a de venda, 1699, AHA, Carpeta 
d'Almoster). Deu estar relacionat amb la partida de les Fontanelles, sota el Mas 
del Camaprim, Hi ha un sole molt lleu, que ningu no anomena barranquet i que 
en tot cas és qualificat de raseta. Més enllà, en apregonir-se i saltar el cingle entre el 
dels Bacons i el del Patxeco, és conegut per Barrane de l'Encens. 

601. També conegut com el Baget del Manró. Ho diuen al boci de Barrane 
de la Vali d'en Bassa que hi ha sota la Font del poble. Passa per un llit tot de 
roca, puix que és quan eomenia a saltar el cingle, i diu que sempre porta un 
£1 d'aigua. 

602. «...partim cum torrente dicto de Canta Corps...» (Acta de venda, 1699, 
AHA, Carpeta d'Almoster). El Serret de Cantacorbs és conegudissim (veg. nota 
num. 23), però del torrent no en parla ningu. Potser és el que ara hom coneix 
per Clot de l'Enclusa o per Racó de FArtiga Velia. 

603. Hom el menciona en descriure els limits del terme, el qual «discurre 
por el torrente de la Zerella donde alinda con el término de Arboli» (Recopila-
ción, f. 191). Es podria tractar de la Rasa de l'Esquerrer. No n'hem trobat cap 
altra referència ni orai ni documentai. Resulta extraordinària, com en el cas de la 
nota anterior, la qualificació de torrent, puix que actualment cap curs d'aigua 
no és anomenat aixi en tot el terme. 

604. Als Motllats. És la continuació Occidental del Clot del Forn de la Cai?. 
Hi ha bosc. Baixa poc desnivellat, i sovint es veu eixut. Entra al terme de la Febró 
després d'haver passat pel peu de la Cova Ninyola. Les seves aigiies són les primeres 
del riu Siurana. 

605. Es tracta de reduides extensions planeres vorejades de terres més altes. 
Ens sembla correcte d'interpretar que, segons opinió dels mussarencs, el Clot no 
arriba, per les seves dimensions, a Clotada; és, doncs, el Clot, una clotada poc pro-
funda. Tant l'un com l'altra són, a vegades, a l'inici d'un barrane, o bé afluents 
d'aquell inici. D'altres, però, es dilueixen en una plana més extensa. 

606. Enea rat al nord-nord-oest, a la part posterior del Cingle de la Coma. 
Clos, a llevant, pel Serret de les Saleres. És emboscat Guaita cap al Mas del Cama-
prim. També n'hem sentit dir la Coma de Grau. 

607. També en diuen de les Covetes. Es forma de la reunió del Racó de Grau 
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El Clot de la Ser ver a 608 

El Clot de la Tina609 

El Clot dél Bosc del Mas 

lu clôt da 1 a sarvéra 
lu clôt da la tina 
lu clôt dal bosc dal màs dan 

d'en Grau610 

El Clot del Canet611 

El Clot de l'Enclusa612 

El Clot de les Bassetes613 

El Clot de les Paradetes614 

El Clot del Ferrer615 

El Clot del Foradot616 

El Clot del Forn de la 
Calç 617 

El Clot del Nogueret618 

El Clot del Roure619 

gràu 
lu clôt dal canèt 
lu clôt da lanclúa 
lu clôt da las basse tas 
lu clôt da las paradètas 
lu clôt dal forré 
lu clôt dal furadôt 
lu clôt dal fórn da la càls 

lu clôt dal nugarèt 
lu clôt dal róura 

amb el Racó de la Paleta i el Barranc de la Font de l'Oliver. Sota el Pía de la 
Carretera. Constitueix la divisoria entre els Motllats i la Serra del Bosc. Queda 
continuât cap a ponent peí Clot del Forn de la Calç. 

608. Sota la Serra d'en Garcia, mirant al Trinco-Trinco. 
609. Es tracta del Comellar de la Tina. 
610. Davant el Mas d'en Grau, a l'obaga. 
611. La part alta, amargenada, del Barranc del Clot del Canet, afluent del 

Trinco-Trinco. Entre el Serret deis Cornudells i el de les Farigoles. 
612. És un dels soles que en el Pía de la Carretera es traben per a formar 

el Clot de la Coveta. Segons expliquen, és el que baixa de llevant, entre el Serret de 
Cantacorbs i la Torre, perô no hi ha massa coincidencia en el dir de la gent sobre 
aquest punt. No obstant, aquesta situació sembla que queda confirmada per una 
acta de venda (1699, AHA, Carpeta d'AImoster) que parla de la «Roca de la En-
clusa» i la situa «ab oriente» de la partida del Mas del Coll. 

613. A vegades només diuen, simplement, les Bassetes. És el mateix sole que 
descrivim sota el nom de Barranc del Pi de la Tina. 

614. És al Clotada del Forn de la Calç, en territori del Mas de l'Onclet. 
615. Darrera les cases del poblé, entre el Camí dels Roures i el bocí de car-

retera que penetra a les esmentades cases. 
616. La banda obaga del Cingle del Foradot. És erm. Representa la continuado 

ocddental del Clot de la Coma. 
617. És la continuado occidental del Clot de la Coveta, que baixa de sota el 

Puig Pelat i de sota el Serret de Cantacorbs. El nom es transforma en Clot del Forn 
de la Calç en el veïnatge d'allà on el Heu sole és travessat peí Cami del Bosc. 
L'extensió d'aquest Clot és exigua. Més avall és conegut per Trinco-Trinco. Del 
forn a qué es refereix el nom, encara n'hi ha vestigis. És una denominado molt 
coneguda, probablement peí fet de passar per l'indret el Cami del Bosc i el de la 
Cova Ninyola, ambdós força freqüentats. 

618. A la vora esquerra de la Rasa de la Cova del Manco. 
619. Travessat per una série de margedes actu aiment inútils. Ais Motllats, a la 

vora dreta del Clot del Forn de la Calç. L'indiquen com a partida de terra. 
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El Clot de Vicent620 

El Clotet del Bosc del Curt621 

El Clotet de VEnvista de 
l'Albiol622 

La Chitada del Bosc de 
l'Onclet623 

La Clotada del Forn de la 
Calg 624 

La Clotada del Manco625 

ELS COMELLARS I LES COMES 

El Comellar de l'Andreu 626 

El Comellar de la Tina627 

El Comellar del Biel628 

£Z Comellar de les Vaques629 

Comellar del Mas de 
l'Onclet630 

£/ Comellar deis Cirers631 

La Coma de Grau 632 

Iu clòt da vissén 
lu clutèt dal bòsc dal cúr® 
lu clutèt da lanvista da laubiòl 

o lalbiòl 
la clutàda dal bòsc da lunclèt 

la clutàda dal fórn da la càls 

la clutàda dal màncu 

lu cumallà da landréu 
lu cumallà da la tina 
lu cumallà dal bièl 
lu cumallà da las vàcas 
lu cumallà dal mas da lunclèt 

lu cumallà dal sirés 
la coma da gràu 

620. Al Mas de Vicent. Forma una raseta lleu que aflueix a la vora esquerra 
del Barrane de la Cova Llonga. S'hi sembrava. 

621. Al Pia de l'Estelada. Una lleu clotadeta emboscada, damunt el Carni de 
la. Serra del Pou. 

622. A la Serra del Pou, vora la punta més orientai del terme. Forma ima suau 
clotadeta que s'obre de cara al cingle i per l'obertura de la qual es veu el poble de 
l'Albiol. És terreny de bosc. 

623. Una altra denominació que es dona a la Clotada del Forn de la Calg. 
624. En el veinatge del Mas de l'Onclet. És una rasa afluent del Barrane de 

la Cova Llonga. És emboscada. 
625. Un afluent del Trineo-Trinco. A la Serra del Pou, en direcció nord, paral-

lela al Carni del Bosc. 
, 626." Al Motllat de la Pona. Baixa de la Fita Velia i va fins a les envistes de 

la Febró. A l'extrem nord-oest del terme de la Mussara. 
627. Molt a la vora de la Creu Trencada, ais Motllats. S'inicia vora el Colletó 

de la Tiiía, pel seu cantó sud-oest, i entra de seguida al terme de la Febró. És el 
principi del Barrane de la Foradada (la Febró), el qual, en reunir-se amb el Trineo-
Trinco en territori de l'esmentat terme vei, constitueix la conca més elevada del 
riu Siurana. 

628. Al Motllat de la Pona. La major part es troba localitzada en terme de 
la Febró. 

629. Hem sentit explicar que és el nom pel qual la gent de Prades coneix allò 
que a la Mussara anomenen Barrane de la Font de l'Oliver. 

630. A sota el Mas, mirant cap a l'Aixàbiga. 
631. Entre els Masos de Vicent i de l'Onclet. 
632. És el Clot de la Coma. 
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La Coma del Coll633 

La Coma de l'Enclusa634 

La Coma dels Cirers 635 

La Cornelia 636 

la coma dal coll 
la coma da lanclúa 
la coma dal sirés 
la cumélla 

ELS F O N S 6 3 7 

El Forts de la Barraca de lu fóndu da la barraca da 
l'Estevenet638 

El Fons de la Coveta639 

El Fons de la Serra d'en 

lastabanèt 
lu fóndu da la cuvèta 
lu fóndu da la serra dan garsia 

Garcia 640 

El Fons del Bosc de Grau 641 

El Fons del Forn de la 
Calç 642 

o grassía 
lu fóndu dal bôsc da gràu 
lu fóndu dal fórn da la càls 

ELS RACONS 6 4 3 

El ñaco 6 4 4 

El Racó de Grau 645 
lu racó 
lu racó da gràu 

633. En el veïnatge de la Plana del Reí. Orienta el vessant cap al Fons del 
Bosc de Grau. 

634. Ens han dit que era el nom antic de la Coma de Grau. 
635. És la Coma del Coll. 
636. Les aigiies que transiten pel Barranc de la Vall d'en Bassa hi donen els 

primers passos. Comença sota el Prat de I'Agustenc i passa de seguida entre el Pla 
de la Mata i els Cingles de la Cornelia. 

637. La diferencia entre Fons i Clot sembla inapreciable. Potser el Fons és un 
sole encara menys acusat que el Clot. 

638. O de la Serra d'en Garcia. 
639. En diuen més sovint Clot de la Coveta. 
640. Entre la Serra d'en Garcia i el Serret dels Comudells. El barranc que 

inicia entra de seguida al terme de la Febró per afluir al Barranc de la Foradada. 
641. Més o menys a mig camí entre el Mas de Grau i el Mas de Vicent. És 

l'inici del Barranc de la Cova Llonga. 
642. Lieu depressió afluent del Clot del Forn de la Calç. Baixa de la Serra del 

Bosc, paral-lela al Cami del Bosc i al seu cantó de ponent. 
643. Generalment són parts concaves en els cingles i acostumen a ésser la 

linia on se n'acaba un i se'n comença un altre. Van de dalt a baix, amb una gran 
inclinació que a vegades els fa semblar verticals. En llocs on no hi ha cingles, com 
ais Motllats de la Mussara, constitueixen les parts cóncaves i més altes del vessant, 
i sempre hi predomina la roca. 

644. Quan no es determina quin és, la gent que vivia a la banda oriental del 
terme, entenia que es tractava del Racó de la Font del Roure. 

645. Ais Motllats. Una ampia raconada entre la Torre i el Serret de Canta-
corbs. Se li a junta el Racó de la Paleta i el Barranc de la Font de l'Oliver per a 
formar el Fons de la Coveta. Geogràficament, és la part més enl airada de la conca 
del riu Siurana. 
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El Racó de la Font de lu racó da la fon da ladrià o 
dal drià 

lu racó da la fòn dal róura 
l'Adria 646 

El Racó de 1la Font del 
Roure 647 

El Racó de la Font Que No lu racó da la fóncanócóu 
Coa 6 4 8 

El Racó de la Paleta649 

El Racó de la Palma630 

El Racó de l'Artiga Velia631 

El Racó de la Velia632 

El Racó de les Grasetes 633 

El Racó de les Mules 634 

El Racó de les Salòpies 633 

El Racó del Grauet de 

lu racó da la paleta 
lu racó da la palma 
lu racó da lartíga velia 
lu racó da 1a velia 
lu racó da las grasètas 
lu racó da las múlas 
lu racó da la salópias 
lu racó dal grauet o gravèt da 

l'Estevenet635 

El Racó del Martí637 
lastabanèt 

lu racó dal marti 

646. S'inicia entre el Mas de Mestret i el Mas de l'Adrià. En el seu vessant 
dret mor el Cingle de la Cova Roja. El Tossal d'en Berga es troba també a la seva 
vora dreta. Condueix les aigiies, quan plou, al Barrane de les Tosqués; però quan 
hi arriben, ja són en terme de Vilaplana. 

647. Contenga sota la banda sud de la Plana del Rei. Va a passar pel cantò de 
ponent de la Font del Roure i, arredossant-se al cingle conegut pel Taulell, condueix 
les kigues, quan plou fort, cap al Racó de la Font Que No Cou. 

648. Neix en el punt de coincidència del Cingle Clos amb el Cingle de la 
Cova Llonga, els quals queden a l'oest i a l'est, respectivament, del racó. Les aigiies 
que s'hi escorren fan cap al Barrane del Mas de Mariner (terme de Vilaplana). 
El sole del racó, relativament poc acusat quan deixa els cingles, és fortament 
inclina t. 

649. Als Motllats, sota el Fossar, entre el Barrane de la Font de l'Oliver i el 
Racó de l'Artiga Velia. 

650. És molt petit. Entre el Cingle del Marti i el Cingle Clos. 
651. Als Motllats, al cantò de ponent del Serret de Cantacorbs. 
652. Entre el de la Font Que No Cou i" el de la Font del Roure. És exigu 

i entra de seguida al terme de Vilaplana. 
653. Vora el Cingle de la Conca i el Salt de l'Agusti. 
654. Aflueix a la vora dreta del Barrane de les Tosques. LIur punt de coinci-

dència és dintre el terme de Vilaplana. Davalla de la Pedra Esmoladora pel darrera 
de la Punta del Rosers i enfront de la Cova de l'Alonso. És paral lel al Racó de la 
Font de l'Adria, però menys important, geogràficament parlant. 

655. Només la part alta es troba al terme de la Mussara. La resta està encla-
vada en territori de Mont-ral. És presidit pel Puig Pelat i format pel Cingle de les 
Salòpies, al nord, i la Serra de Vieent, a l'altra banda. 

656. En el velnatge de l'Avene. 
657. En el Cingle del Marti i paral lel al Racó de la Palma, damunt el Cap 

del Frare. 
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El Racó del Mas de 
Mariner658 

El Racó dels Cirers659 

El Racó de Vilanova 

LES RASES 

La Rasa de la Cova del 
Manco661 

La Rasa de la Font Bona662 

La Rasa de la Font de la 
Paua663 

La Rasa de la Font de 
L'Englina 664 

La Rasa de la Guineu 665 

La Rasa del Bosc del 
Vicari 666 

La Rasa del Corral del 
Manró 657 

lu racó dal mas da marine 

lu racó dal sirés 

la rasa da la cóva dal màncu 

la rasa da la fon bòna 
la rasa da la fon da la pàua 

la rasa da la fon da langlina 

la rasa da la guinèu 
la rasa dal bòsc dal vicàri 

la ràsa dal curràl dal manró 

658. Ho diuen a la part baixa del Racó de la Font Que No Cou. La major 
part del Racó del Mas de Mariner, aixi com també aquest mas, es troben en terme 
de Vilaplana. 

659. Poe pronunciat. Entre el Cingle del Grau del Cirer i el de la Conca. 
6 6 0 . L'esmenta A R T H U R O S O N A en la Guia-ltirteràrìa dels Ltochs més Pinto-

reschs de Ica Serras situadas al Noroest, nart y norest del Camp de Tarragona, 
B., 1900, pàg. 301. En anomenar-lo es refereix al Racó de la Font del Roure. Avui el 
nom d® Vilanova és desuet. 

661. Entre el Mas del Canet i el de PistoL A la vora esquerra d'aquesta rasa 
comen^a el cingle dit el Corrai de Gomis; a la vora dreta té el Cingle de les Saleres. 
Aflueix al Barrane dels Garrigots. 

662. És un afluent del Barrane de l'Encens, l'entroncament amb el qual es 
produeix damunt la Font Fred a. La Rasa es forma en el veinatge septentrional del 
Mas de Morenet, a redós dels Cingles del Patxeca i del Foradot, i passa per sota 
el Maset 

663. És l'inici del Barrane dels Descarregadors. 
66+. A les Pinedes, forma fronlera a l'extrem occidental del terme, amb el 

de la Febró. Comen$a en els Prats de la Font de l'Englina i baixa a reunir-se amb 
el Barrane de l'Obac. 

665. Davalla de la Serra, en dirocciò N. En trobar, a la dreta, el Barrane 
dels Descarregadors i, a l'esquerra, la Rasa del Corrai del Manró, es transforma en 
Barrane del Cintet. Hem senlit parlar d'una altra rasa amb el mateix nom als 
Motllats, vora el Colletó de la Tina. 

666. Més coneguda per Rasa de: l'Obac. 
667. Baixa de la Serra, en direcció nord-est i Ya a reunir-se amb la Rasa 

de la Guineu vora d'allà on aquesta s'ajunta amb el Barrane dels Descarregadors. 
Els tres solcs plegats constitueixen el Barrane del Cintet. 
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La Rasa de l'Esquerrer 663 

La Rasa del JAI669 

La Rasa del Mas d'en 
Grau610 

La Rasa del Mas de 
Vicent671 

La Rassa de l'Obac672 

IM Rasa del Pau 673 

La Rasa del Roure61* 
IM. Rasa deis Artigots675 

La Rasa deis Escardons676 

IM Rasa Fonda 677 

La Roseta del Salt de 
l'Agusti678 

L E S BASSES 

El Bassot679 

£7 Bassoí de l'Abelló680 

£ / C/of de l'Agustenc681 

la rasa da lascarré 
la rasa dal djáiu 
la rasa dal mas dan gráu 

la rasa dal mas da vissén 

la rasa da lauhac 
la rasa dal pau 
la rasa dal róura 
la rasa dalzartigóts 
la rasa dalzarcardóns 
la rasa fonda 
la raseta dal sal da lagustí 

lu bassót 
lu bassot da laballó 
lu clot da lagustenc 

668. O del Mas de l'Esquerrer. Entre el Mas d'en Voltes i el Mas de l'Esquer-
rer (terme d'Arboli). Baixa de sota l'extrem occidental de la partida de la Serra. 
Constitueix la frontera entre el terme de la Mussara i el d'Arboli i penetra, després, 
al d'Alforja. 

669. A la Combrunada, vora el Mas de l'Abelló. 
670. Sota el mas del qual pren el nom. Orienta el vessant cap al Fons del Bosc 

de Grau. 
671. Ve de la banda de la Torre, redossada a la Serra de Vicent. Continua cap 

al Mas de l'Onclet i constitueix l'inici del Riu Sec (l'Aixábiga). 
672. A l'Obac. Fa cap al Barranc de l'Obac. També li diuen del Bosc del 

Vicari. 
673. Entre el Cingle del Grauet de la Raseta i el de la Conca. 
674. - A ponent del Mas de l'Abelló, cap a la banda deis Escardons. 
675. És la de la Guineu. També n'hem sentit dir Barranc deis Artigots. 
676. Al cantó de llevant del Mas del Pou del Gel, a la partida deis Escardons. 

Salta Y el cingle per entre la Cova d'en Tost i el Cingle del Colomer. És la cubeta 
receptora del que sota el cingle es coneix per Barranc dels Horts del Pataca i del 
Colomer. 

677. Al cantó de ponent del Mas de l'Abelló, i vora seu. 
678. També és coneguda com per Barranc de les Saleres, Entenen que se li ha 

de dir Raseta en el seu comengament. 
679. Al Mas d'en Coll, a sol ixent de la Carretera de Mont-ral. És un toll en el 

qual sempre hi ha aigua, perqué n'hi neix. 
680. «...Bassot del Abelló» (Conveni de tallada de bosc, any 1887, document 

de Lli Estivill, de Cal Gendret). 
681. Es tracta d'un bassal. Davant de cal Ferrer. Segons expliquen, hi havia 

hagut un forn d'obra. 
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El Clot de can Piquer682 

Els Bassotets de Morell683 

Els Tollots 684 

lu clót da can piqué 
lus bassutéts da muréll 
lus tullóts 
la hassa da lór nóu La Bassa de l'Hort Nou685 

L E S FONTS I LES CISTERNES 6 8 6 

El Pou 687 

El Pouet de l'Estevenetm 

El Toll de VEsparver689 

L'Abeurada de cal Roig690 

La Cisterna del Ferrer 691 

La Clotxa 692 

La Font693 

689 

lu póu 
lu puuét da lastabanét 
lu tóll da lasparvé o asparvéc 
labauráda da cal rotx 
la sistema dal farré 
la clotxa 
la fon 

682. Acostuma a haver-hi aigua, i la feien servir per a rentar. A la vora del 
poblé, al cantó de ponent. 

683. A la Serra del Pou, en l'angle obert cap al nord-est que forma el Camí 
de la Serra del Pou —ara de carro— en encreuar-se amb el Camí de l'Estelada. 
S'eixuguen a l'estiu. Són rodejats de bosc. 

684. En terres del Mas d'en Roig, mirant al damunt del Cingle de l'Agus-
tenc. En terreny argilós; l'aigua s'hi estanca, quan plou, i s'hi manté un quant 
de temps. 

685. Al Mas del Joan Pau, sota la Carretera que puja de Vilaplana. 
686. A la Mussara, tret de la Font del poblé, de la Font Freda, de la del 

Pistol i d'alguna altra, totes les deus són d'aigua escassíssima. En general, no ragen, 
sinó que el liquid aflora i resta estacionat en un clot, a vegades protegit per una 
capelleta de pedra. Donem totes les fonts que no están directament relacionades 
amb els masos i de les quals hem trobat noticia. No donem, en canvi, la que tenia 
cada mas per ais usos domestics, puix que no faríem res més sinó repetir el nom 
de cada mas; amb tot, la importancia toponímica d'alguna d'aquestes deus ens ha 
aconsellat de fer alguna excepció. 

687. Era una fonteta sota el Cingle de la Coma, al cantó de mar. A conse-
qüéncia d'algún moviment del pedregam del cingle, l'aigua s'ha estroncat. 

688. Al peu del Cingle de la Conca, entre el Barranc de les Tosques i el Salt 
de l'Agustí. L'aigua neix en un marge, i hi ha una barraqueta de pedra. 

689. Al peu del Serret deis Cornudells, al final del Trineo-Trinco. Tocant al 
terme de la Febró. 

690. Damunt les Coves del Maguinyo, sota el Cingle de la Mola. 
691. Entre cal Ferrer i cal Piano, sota el Cami de les Tosques. Expliquen que 

per aquella rodalia hi havia hagut un forn d'obra. 
692. Al Bosc del Pou, a redós del Serret de les Farigoles. Només hi ha aigua 

quan fa poc que ha plogut. 
693. Per antonomasia. Dita també la Font de la Mussara i la Font del Poblé, 

perqué era la deu en la qual venien a proveir d'aigua els estadants de les cases 
aglevades. És a uns cinc minuts, en el Cami deis Masos, i no massa cabalosa. 
Té un dipósit de contenció. Amb tot, en époques llargues d'eixut, arriba a es-
troncar-se. 
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La Font Amargant694 

La Font Bona695 

La Font de Baix696 

La Font de cal Macia691 

La Font de Casa Vella698 

La Font de la Coma699 

La Font de la Conca700 

La Font de I'Adria701 

La Font de la Figuera del 

la fon amargánta 
la fon bona 
la fon da baix 
la fon da cal massiá 

la fon da la coma 
la fon da la cónca 
la fon da ladria o dal dria 
la fon da la figuéra dal 

Morenet702 

La Font de la Guineu703 

La Font de la Liimona''04 

La Font de I'Alonso105 

muranét 
la fon da la guineu 
la fon da la li imona 
la fon da lalónsu 

694. Vora la Rasa de la Font Bona, sota el camí, avui gairebé intransitable, 
que anava del Mas de Morenet al Maset 

695. Entre el Maset i el Mas de Morenet, a no gaire distancia de la Font 
Amargant, en la rasa a la qual dona el nom. Probablement Bona per contrast amb 
1'Amargant, que diuen que no ho és. 

696. És la d'Estiu, al Mas de l'Onclet. 
697. És un toll on neix l'aigua, a la voi'a del Camí dels Masos, a poca dis-

tancia del Mas de Somi. 
698. «...partida denominada la Mola, compuesta de regadío con el agua de la 

Fuente de casa vella»; «.„denominada Plana del Viñes y la Mola... con la mitad 
del agua que tiene de dotación de la Fuente de casa vella...», i «...con la restante 
cuarta parte del agua de la Fuente de casa vella» (Escriptura de repartiment de 
béns, notari Placido Bassedes, Reus, any 1883, Sostres). 

699. A la banda obaga del Cingle de la Coma, cap al cantó del Cingle del 
Foradot, encarada al Mas d'en Coll. Tocant a la Pinareta de vora el Collet de 
les Saleres. 

,700. ' És abeurada habitual dels porcs senglars. Al peu del Cingle de la Conca. 
Forma un toll en la terra. Damunt i a pocs metres del Camí de les Cingles. 

701. .A pocs minuts del Mas de I'Adria, en el camí que duu al Mas de Mestret. 
L'aigua éí recollida en una basseta vora la qual hi ha uns antics pedrissos. 

702. Sota el Colomet, al peu del Cingle Blanc, damunt la Cova deis Matxos. 
Gairebé sempre hi ha aigua, per bé que, de la font, ningú no en té cura i que les 
terres veines están incultes des de fa molts anys. La figuera de la qual pren el nom 
tampoc no hi és. L'aigua fa un petit rajolí al fons d'una cavitat alta, profunda i 
molt estreta, formada per dos grans blocs calcaris que es toquen per la part, alta 
i que están lleugerament separate a la base. 

703. Sota el Cingle del Poniol, en el veinatge del Corral de Gomis. 
704. Damunt la Plana de cal Mestret, a la vora del Camí de les Campanilles. 

És un toilet pie de jones i amb una vimenera. 
705. Uns toilets damunt la Cova de 1'Alonso, tocant al Camí de les Cingles, 

i sota seu. 
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La Font de la Patinya706 la fon da la patí'nya o 

La Font de la Paua707 

La Font de la Pedrola708 

La Font de la Poca 

patiny-nya 
la fon da la pàua 
la fon da la padròla 
la fon da la pòca durada 

Durada709 

La Font de la Susagna710 

La Font del Blaim 

La Font del Boix712 

La Font del «Bruno» 713 

La Font del Camaprim 714 

La Font del Capdavall del 

la fon da la susàgna 
la fon dal blài 
la fon dal bóix 
la fòn dal brúnu 
la fòn dal càmaprim 
la fòn dal capdavàll dal 

Camellar 715 cumallà 
la fòn dal còli da la pinèda La Font del Coll de la 

Pineda 716 

La Font del Coster de'ls 
Romers 717 

la fon dal custe dal nrnies 

La Font de l'Englinalls la fòn da langlina 

706. Es va perdre a causa d'un petit clivellament del terreny. Era vora el Mas 
de la Patinya, al vessant dret del Barrane dels Garrigots. 

707. Vora el Coll de les Pinedes, i al seu cantó nord. Actualment queda damunt 
la Carretera del Campament, de recent construcció. En fer el tragat d'aquesta nova 
ruta han conduit l'aigua per una canaleta i raja en el marge que, a pocs metres de la 
velia font, s'ha format en excavar el carni modera. Diuen que no s'arriba a estroncar 
mai, bé que de vegades raja molt poc. l 

708. A la Pedrola del Pusso. En regaven els hortets que duen aquest nom. 
709. En un dels vessants del Serret deis Cornudells. Al final del Trineo-

Trineo, tocant al terme de la Febró. 
710. Al fons de la rasa que toca amb l'Empenyorament, al Mas de Pistol. 
711. A la vora dret de la Rasa del Corral del Manró. 
712. Està perduda. Era a la part superior del Racó de la Font Que No Cou, 

sota el carni que, pel Collet de 1'Artiga d'en Cotxó, va de la Carretera que puja 
de Vilaplana al Mas de Morenet. 

713. És del Mas del Manco, per bé que situada més a la vora del Mas del 
Canet. Damunt la Cova del Manco; hi ha un pouet. 

714. A la banda de llevant del Mas del Camaprim, sota la Carretera que 
puja de Vilaplana. Era la més bona de tots aquells masos. S'està perdent. 

715. Es refereix a un comellaret a la vora del mas de l'Onclet Diu que és la 
mateixa que es coneix per Font d'Estiu. 

716. Més coneguda com de la Paua. 
717. Pujant pel Carni de les Tosques, és a la dreta i vora seu, a poca distancia 

de la Pedra Esmoladora. Està tapada per les botges i els arbusts que poblen el ves-
sant, però dona humitat al carni, i això la delata. És poc abundant. 

718. Al fons de la rasa a la qual dona el nom. És un toll del qual l'aigua 
s'escorre. Possiblement, és la mateixa aigua que més amunt ha sortit pel Pouet 
del Pusso. 
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La Font de les Bassetes719 

La Font de les Punies dels 
la fòn da las bassètas 
la fòn da las púntas dal 

Gegants 720 

La Font de I'Esquirol721 

La Font de les Saleres722 

La Font de les Tosques723 

La Font de les Vaques724 

La Font de les Vimeneres725 

La Font del Gaspes726 

La Fo/tf de I'Hort727 

La Foni W o r t VeZZ728 

La Font del Joan Pau 729 

La Font del Llebrot730 

La Forci <M LZop731 

La Fo/tf del Monro732 

djagàns 
la fòn da lasquiròl 
la fòn da la saleras 
la fòn da las toscas 
la fòn da las vàcas 
la fòn da las vinaméras 
la fòn dal gàspas 
la fòn da lòr 
la fòn da lòr véli 
la fòn dal djuàn pàu 
la fòn dal llabròt 
l a fòn dal llóp 
la fòn dal manró 

719. S'acostumava a eixugar en époques de poca humitat, però ara està pràc-
ticament acabada. A la vora dreta del Barrane del Pi de la Tina. 

720. En el veïnatge de les Puntes que li donen el nom. 
721. Sota el Corrai de Gomis, en el cingle, en un lloc molt escabrós i embros-

sat. L'aigua raja per uria canaleta, poc abundant i també poc freqiientada a causa 
de la seva situació desavinent. 

722. Sovint eixuta. Al peu del serret del mateix nom que la font, a la banda 
de ponent del Coli de les Llebres, tocant a la Carretera de Prades. 

723. És la Font Freda. 
724. A la Cingla del Ravascall, sota el Taulell. «La Font dé las Vacas» 

( A R T H U R OSONA, Gidt-Itineraria deh llochs més pintoreschs de las serras situadas 
al Noroest, Nort y Norest del Camp de Tarragona, B., 1900, pg. 257). Segons aquest 
autor, aquesta font és a l'extrem dels Motllats en iniciar la baixada cap al Mas 
d'en Coll. Suposem que es refereix a la Font de l'Oliver (vegeu el Comellar de 
les Vaques). 

725. Al peu del Roure de les Vimeneres, vora el Mas de l'Onclet. Està mig 
perduda, perà encai'a llança humitat. 

726. O del Cagagaspes. És la del Pistol. En quant al significat del mot gaspa 
hom ens va afirmar, por tot aclariment, que es tracta de «la gaspa del raïm». Potser 
es, refereixen a la pellerofa. 

727. Ho completen a vegades tot précisant del Mas d!en Grau (dal màs dan 
gràu). Es troba sota la Font d'en Dió, damunt el Mas d'en Grau. L'aigua és relati-
vament abundant i servia per a regar uns horts d'alli a la vora. Això no obstant, té 
fama d'ésser molt mòlla. Ultra per al regatge, servia per a abeurar-hi els ramats 
de bens i les vaques. Diuen que hi havia un cóm, i ens preguntem si no es devia 
tractar de l'Obi del Mas d'en Grau. 

728. Al Mas del Joan Pau, cap a la banda del Mas del Camaprim. 
729. Un toll en una coveta de pedra buidada en un marge, vora el mas d'aquest 

mateix nom, sota la Carretera que puja de Vilaplana. 
730. En el veïnatge del Solà del Pepo, a la Rasa de la Guineu. 
731. Al capdavall del Comellar de la Tina. És un toll, sovint eixut. 
732. Al fons del Barrane de la Vali d'en Bassa, sota el Roquer del Peiró. 
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La Font del Mas de Biel ™ 
La Font del Mas de 

I'Onclet734 

La Font del Mas d'en 
Coll735 

La Font del Mas d'en 

la fòn dal más da bièl 
la fòn dal mas da lunclèt 

la fon dal mas dan cdll 

la fon dal mas dan grau 
Grau736 

La Font del Mas de la fon dal mas da vissen 
Vwent737 

La Font del Moro738 

La Font de I'Oliver739 

La Font del Pau 740 

La Font del Pere Mila 741 

La Font del Pistol742 

La Font M Prat743 

la fòn dal mòra 
la fòn da laulivé 
la fòn dal pàu 
la fon dal pera mila 
la fòn dal pistòl 
la fòn dal pràt 

733. És la que donava aigua al Mas dels Veils. Sota l'edifici, cap a la banda 
del Barrane dels Descarregadors. Té fama d'ésser molt bona. L'aigua fa cap a una 
bassa. És força constant. 

734. A tres minuts de l'edifici, sota la CaiTetera de Mont-ral. S'eixuga amb 
facilitat, sobretot a l'estiu. 

735. També dita del Mas d'en Grau, perqué és comuna a tots dos masos. 
736. " També coneguda com del Mas d'en Coll. Es troba sota la moderna Car-

retera de Mont-ral, més a la vora del Mas d'en Grau que no del d'en Coll. L'aigua 
que neix està protegida per un ninxol rústicament bastit amb pedra, i s'escorre cap 
a una basseta. 

737. Sota la masia, damunt la Carretera de Mont-ral. 
738. Està estroncada. Era la font velia dél poblé, i es troba a poca distància 

de Tactual, entre aquesta i les cases de la Mussara. En una curta galena oberta 
en un marge de pedra seca, damunt el Carni dels Masos. 

739. Ais Motllats. Està eixuta. Era només un toll en ima clotadeta coneguda 
per Barrane de la Font de l'Oliver, el quai duu les aigües cap al Clot de la Coveta. 
Per damunt la Font, i a no gaire distància, passa la Carretera de Prades. «Encima 
la fuente den Oliver» '(Recopilación, f. 191). 

740. Raja, poc o molt, a la Cova de la Font del Pau. L'aigua hi és molt 
escassa, en dos toilets, però diuen que no hi ha record d'haver-la vista estroncada. 

741. Sota el Cingle de les Campanilles, al damunt i a una petita distància del 
Carni de les Torres. L'aigua no és constant, però té anomenada. 

742. També dita de la Cingla del Pistol (da la singla dal pistòl), del Gaspes 
i del Cagagaspes (dal càgagàspas). Al peu del Cingle de la Mola, més próxima del 
Mas de la Patinya que no del del Pistol. És una de les de més anomenada i molt 
freqüentada per la gent de Vilaplana, que en certes diades hi van a colles. 

743. Al Prat de l'Agustenc. Vora seu hi ha un abeurador per al bestiar, 
reconstruit fa pocs anys. Uns aiguamolls en formen el veïnatge. L'aigua diuen 
que no és massa bona i que de vegades s'estronca; però la font és molt coneguda. 
Expliquen que abans era protegida per una volta, la construcción de la quai era 
atribuida ais moros, «...fa la font del Prat..» (Llevador, any 1794, AHA). 
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La Font del Roure744 

La Font dels 
Descarregadors 745 

La Font del Somi146 

La Font del Teix747 

La Font del Voltes748 

La Font del Ximet749 

La Font d'en BorreW50 

La Font d'en Did751 

La Fonteta del Salt de 
I'Agusti752 

La Font d'Estiu 753 

La Foni Freda™ 
La Mineta de I'Estevenet155 

Les Bassetes156 

la fôn dal róura 
la fon dais dascarragadós 

la fôn dal sumí 
la fôn dal téix 
la fôn dal vôltas 
la fôn dal tximèt 
la fôn dan burréll 
la fôn dan dió 
la funtèta dal sàl da lagusti 

la fôn distiu 
la fôn frèda 
la minèta da lastabanèt 
las bassètas 

744. Al cantó sud-est del terme, tocant amb el de l'Albiol. Venint de Reus, 
la Carretera de Prades passa vora seu després de travessat el Pía de la Mola i en 
emprendre la pujada cap a la Plana del Rei. Tampoc no és lluny de la^ Carretera 
que puja de Vilaplana en passar per les Casetes dels Peons, poc abans d'arribar al 
seu quilómetro quinze. Fa anar l'aigua a una basseta. Li costa d'eixugar-se, peró, 
com que actualment ningú no en té cura, tendirà a perdre's. 

745. Al fons del Barranc dels Descarregadors, mig oculta. No s'estronca mai; 
és força abundant i molt famosa per la seva qualitat. «...en dit venedor en la font 
dels descarregadors...» (Document de venda de Miquell Vilella de la Mussara, 
any 1644, AHA). 

746. És la de cal Macià. 
747. Al peu del Cingle del Ferrer, vora d'allà on el Cami del Teix entronca 

amb el de les Tosques. L'aigua, molt escassa, neix en la roca. 
748. Está eixuta, sota la Punta del Sec, en un extrem dels plans que es dedi-

caven a sembradura. 
749. Sota el Cingle del Poniol. Arriba a eixugar-se en époques de poca pluja. 
750. Damunt la Carretera de la Febró, a l'altura del Mas de l'Isidre, al peu 

de la Costa del Cintet. No raja. 
751. O del Dió. Era un toll, a la vora del Mas d'en Dió. 
752. Â la Raseta del Salt de I'Agusti, a la vora de l'espadat que forma el 

cingle conegut per Salt de I'Agusti. Sota el cami de les Cingles. És un toll per-
manent. 

753. També dita de Baix, al Mas de l'Onclet, a la banda del Roure de les 
Vimeneres. No s'estronca mai, i és la que utilitzen quan la del Mas de l'Onclet 
s'ha eixugat, generalment a l'estiu. 

754. En el Planet de les Tosques, a la vora dreta del Barranc de les Tosques, 
damunt el camí que puja a les cases del poblé i a ponent del Cami del Maset. 
Diuen que no s'estronca mai. L'aigua salta per una teula i forma un toll al dessota. 

755. O la Mina de I'Estevenet. Sembla que és l'única font abundant que dóna 
aigua ai Barranc de les Tosques. Es troba sota el Cingle del Prat de l'Abelló. 

756. Al Serret del Malesporgat. S'hi posa aigua quan plou, i s'hi aguanta. 
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Les Clotxes151 

Les Clotxes del Mosso 758 

Les Fontetes 759 

L'Obi del Mas d'en Grau760 

ELS POUS 

El Pou de VAbadia761 

El Pou del Gendret762 

El Pouet de ca la Susagna763 

Pou de la Plana de 
l'Esteve 764 

El Pouet de la Plana del 
Rei765 

£7 Pouet de l'Estevenet766 

£Z POWER DE/ Pusso161 

El Pouet del So768 

LES CASETES 

¿La Caseta de l'Esteve769 

las clötxas 
las clötxas dal móssu 
las funtetas 
löbit dal mas dan gráu 

lu pou da labadia 
lu pou dal djandret 
lu puuet da cala susagna 
lu pou da la plana da lasteva 

lu puuet da la plana dal rei 

lu puuet da lastabanet 
lu puuet dal püssu 
lu puuet dal sö 

la caseta da lasteva 

757. En avail del Barranc de la Font de l'Oliver. 
758. Dos clotets, tocant al Trinco-Trinco. 
759. A l'extrem oriental de la Planeta, en terres del Mas del Pou del Gel, 

sota la Carretera que puja de Vilaplana. 
760. Darrera el mas que Ii dona el nom, cap a la banda de Mont-ral, damunt 

la carretera. Aquest toponim és conegut de poca gent. Els qui en parlen diuen que la 
fonteta rajava i omplia uns bassots cavats a terra. Les persones consultades desco-
neixen la significació del mot «obi» (öbit, segons ells). 

761. Diuen badía quan ho expressen sense article. Construit per a proveir-se 
d'aigua, a l'Abadia. Era de poca profunditat; només vuit o deu metres. 

762. A la vora del Cementiri. Ara és tapat: el bra? de carretera que entra a les 
cases del pöble hi passa per damunt. També tenia poca profunditat. 

763. En una de les parades d'aquell mas. 
764. En el veinatge de la Costa de l'Esteve. 
765. És un toll, a la Plana del Rei, a redós dels caients del Cingle de la Coma. 
766. Al davall de la Moleta. 
767. Arran de terra, amb unes lloses que en protegeixen l'aigua, la qual hi 

neix i resulta el náixement de la Rasa de la Font de l'Englina. El lloc és conegut 
per Prats de la Font de l'Englina. 

768. A la Plana del Rei, vora la Carretera que puja de Vilaplana, a la banda 
occidental de la Roca Plana (terme de l'Albiol). 

769. Sota el Cami de la Febró, quan aquest comenta a enfilar-se al coli cone-
gut per Pía del Bosc de l'Agustenc. Davant seu hi ha una era antiga. 
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La Caseta de l'Estevenet770 

Les Casetes dels Peons111 

ELS MASOS 772 

El Mas de l'Abelló773 

El Mas de l'Adrià774 

El Mas de l'Agustí™ 
El Mas de la Patinya116 

El Mas de la Susagna777 

la casèto da lastabanèt 
las casètas dais paóns 

lu mas da laballó 
lu mas da ladrià o dal drià 

lu más da la pati'nya o 
patíny-nya 

lu mas da la susàgna 

770. No en queda res. Era damunt la Font Freda, sota el Cingle de la Palma. 
771. A la Carretera que puja de Vilaplana, vora el quilòmetre quinze, a l'ex-

trem nord del Pia de la Mola, en el veinatgé de la Font del Roure. Foren cons-
truldes per al servei dels peons caminers en fer la carretera. Ara són un enderroc. 
Pràcticament, en terres de l'Albiol, però diuen que la paret occidental de la construc-
ció està posada exactament en la linia imaginària de la frontera d'ambdós termes. 

772. Tant diuen el mas de com cal, ca la. No hem reeixit a apreciar quan 
utilitzen una expressió o l'altra. Per bé que hem sentit denominar Mas totes les 
cases escampades pel terme, i que moltes d'elles les hem sentit anomenar a la 
vegada ccd, ca la, hi ha els masos de l'Onclet, de Vicent, d'en Coli, d'en Grau, del 
Pou i dels Veils, parlant dels quals no hem trobat mai ningú que s'hi referís altra-
ment que per Mas de. Cal, ca la, sembla especialment preferit per als Masos de la 
Cingla; potser Uur contacte amb les cases del poble era més intim per un fet de 
facilitat d'accés, i això els feia considerar aquelles masies amb la mateixa categoria 
que les cases aglevades. Això no obstant, també és freqüent de sentir dir cal Joan 
Pau, ca l'Abelló i cal Biel, tot i que aqüestes cases són fora de la Cingla. En aquesta 
llista tots són presentáis per Mas de. 

773. A redós de la Serra del Bosc, damunt el Cingle del Colomer i el del Prat 
de l'Abelló. Tocant a la Carretera que puja de Vilaplana, entre el Mas del Pou, a 
ponent, i el del Joan Pau, a sol ixent. Ha estat de les ultimes masies a restar 
buida d'estadants. «...del mas del Abelló...» (Testament de Paula Abelló y Barberà, 
any 1783, AHA). 

774. En el replà que queda entre la base deis Cingles del Ferrer i del Colo-
mer i,la part alta dels que guaiten als Racons de la Mula i de la Font de l'Adrià. 
Hi,passa el jCami de les Tosques. S'està enrunant. És anomenat també per a designar 
la partida de terra, «...testimonis Jaume Estivili del Mas dit del Drià...» (Testament 
de Paula Abelló i Barberà, any 1783, AHA). 

775. «...heredad conocida por Mas dels Veils o del Agustí» (RP, vói. 55 —1 de 
la Mussára—, f. 221r, inscripció de l'any 1877). 

776. Sota el Cingle de la Mola, a la vora dreta del Barrane dels Garrigots 
i damunt el Camí de Garrigots. S'està ensorrant. «...con una casa de campo... 
conocida por Mas de la Patina» (Escriptura de venda, any 1901, documente d'Esteve 
Estivili i Rius). 

777. Damunt el Mas de la Patinya i al seu cantó sud-oest, però amb l'inici 
del Cingle de la Mola entremig. Guaita a la part alta del Barrane dels Garrigots, 
i es troba en una banda del declivi inferior del Pia de la Mola. De la casa, no en 
queden sinó unes parete. 
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El Mas del Biel778 lu màs dal bièl 
lu màs dal càmaprim 
lu màs dal canèt 
lu màs dal sintèt 
lu màs dal cúr^ 
lu màs da lascarré 
lu màs da las toscas 
lu màs da las viudas 
lu màs da lasidru 
lu màs dal djuàn pàu 

El Mas del Camaprim 779 

El Mas del Canet780 

El Mas del Cintel781 

El Mas del Curi 782 

El Mas de l'Esquerrer 783 

El Mas de les Tosques784 

El Mas de les Vidues785 

El Mas de l'Isidre786 

El Mas del Joan Pau 787 

778. Anomenat amb preferència cai Biel. També dit Mas dels Vells. Al peu 
de la Serra de la Fita Velia, en un replà que guaita, cap a ponent, damunt el 
Barrane del Cintet i, cap al sud, damunt el dels Descarregadors. La Carretera de 
la Febró passa per la vora de l'edifici. La casa és gran i ben arreglada. Encara 
hi sovintegen habitadors temporers. 

779. No en queda bo i res. Al peu de la Serra del Bosc, vora l'inici del Bar-
rane de l'Encens. Ensems amb el Mas de Ponet formava un sol edifici. La part 
corresponent a cai Camaprim era l'encarada a sol ixent Venint per la Carretera 
que puja de Vilaplana, després del Coli, és el primer dels quatre que hi ha tocant 
a la moderna ruta. 

780. Molt sovint dit cai Canet. Entre el Mas de Somi i el Mas del Manco, 
sota el Carni dels Masos. 

781. En el replà de sota la Serra de la Fita Velia i damunt el Barrane del 
Cintet La partió amb el terme de la Febró passa tocant a la paret occidental del mas. 
És molt a la vora del Mas de l'Isidre. 

782. Vei del Mas de l'Onclet, pel que es refereix a les terres. Quant a l'edifici, 
forma part del mateix cos que el Mas de l'Onclet. 

783. Territorialment en terme d'Arboli, però com que és a la mateixa frontera 
del terme, és un topònim molt usat a la Mussara. Es troba a la riba dreta de la 
Rasa de l'Esquerrer, a l'altura dels Masos d'en Roig i d'en Voltes, i a llur cantò 
de ponent. No en resta sino un amuntegàment de pedres. 

784. Conegut també pel Maset. Està ensorrat, damunt la Rasa de la Font 
Bona i a no massa distènda del Barrane de l'Encens, que resta a ponent seu. Havia 
presidit una bella hisenda sota els Cingles del Foradot i del Patxeco. 

785. Forma un sol cos d'edifici amb el Mas d'en Coli. El Mas de les Vidues 
és la part d'aquest edifici encarada a llevant. Fa d'habitació temporera. No és 
anomenat amb massa freqiiència perquè el que té per vei l'ha guanyat en popula-
ritat; generalment, quan hom es voi referir a aquell edifici esmenta el Mas d'en 
Coli i no el de les Vidues. 

786. Dit també del Lluc. És un enderroc. A la vora dreta del Barrane del 
Cintet, entremig del Mas del Cintet i el dels Vells, a poca distància de l'un i de 

787. És una de les grans masies que constel-len el terme. L'edifici es conserva 
en bon estât, i té habitadors temporers. Es troba en el replà superior dels Cingles 
de la Palma i dels Racons, sota la Carretera que -puja de Vilaplana, entre els 
Masos de l'Abelló i del Camaprim. 

l'altre. 
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El Mas del Llebrot788 

El Mas del Uuc789 

El Mas del Macià 

lu mas dal llabròt 
lu mas dal llúc 
lu mas dal massiàscarré 

Esquerrer 790 

El Mas del Manco791 

El Mas de l'Onclet792 

El Mas del Pou del Gel793 

El Mas del Parrai794 

El Mas del Pusso de la 

lu mas dal màncu 
lu mas da lunclèt 
lu mas dal póu dal dgèl 
lu mas dal purròi 
lu mas dal pússu da la mussàra 

M ussaro 795 

El Mas del Pusso del 
Cingle 796 

El Mas del Sec797 lu mas dal sèc 

lu mas dal pússu dal singla 

788. Ben sovint prefereixen de dir cai Llebrot. És una mina. A la Cingla, 
sota el Carni dels Masos, entre el Mas del Manco i el de Manró, tots tres molt 
pròxims l'un de" l'altre. Són a la vora dreta del Barrane de la Vali d'en Bassa, una 
mica enlairats. Damunt d'ells hi ha el Tossal Rodò. 

789. És el de l'Isidre. 
790. Un incendi, ja fa alguns anys, devorà la casa, de la qual resten només 

algunes parets. Es trobava tocant amb el Mas de Somi, i al seu cantò sud-oest. Ens 
han dit que també es coneix per Casa Velia. 

791. A la Cingla, molt prop del Mas del Llebrot, sota el Carni dels Masos. 
Vora seu s'ajunta amb el Carni esmentat, el de les Torres, que puja de Vilaplana. 

792. El més allunyat de les cases del poble, al cantò de sol ixent. A l'extrem 
de llevant de la Serra de Vicent, i al seu peu. És una hisenda de molt de renom. 
La linia partionera del terme de la Mussara amb el de Mont-ral li passa molt 
a la vora, pel cantò nord. Per la banda de migdia li corre la Carretera de Mont-ral. 
És dels pocs que encara es cultiven amb assiduitat. Té estadants temporers. Una 
part de l'edifici pertany a un altre propietari, i quan cai precisar diuen el Mas 
del Curt. 

793. O del Pou de la Neu o, senzillament, del Pou. Al Coli de la Negra, 
damunt la Carretera que puja de Vilaplana i vora el punt on entronca amb el 
bras que penetra a les cases del poble. Damunt el mas hi havia un gran pou de gel, 
l'unic que hom explotava en aquest terme. Queden dretes unes quantes parets. 

794. Estracta del Mas de Ponet. 
795. De la Mussara per a distingir-lo del del Cirtgle. És a la vora del poble, 

sota la Punta de les Airasses i damunt la Cingla del Rafael, guaitant al Barrane 
de la Vali d'en Bassa, «...requerido... en la casa de'n (sic) Mas de'n (sic) Pusu...» 
(Testament de Josep Balanà Boltó, any 1908, Testaments, document num. 53) ; «...la 
del Mas del Puso...» (Testament, any 1814, AHA). 

796. També n'hem sentit dir de la Cingla, aixi com cai Pusso i cai Pusset 
És el més encinglerat del terme, i el més meridional. Les seves ruìnes reposen sota 
el Cingle de la Mola; el vessant de sota l'edifici cau inclinadissim damunt el terme 
d'Alforja. L'espai lleugerament planer que ocupa l'edifici i les parades que el 
rodegen, és exigu. 

797. Molt sovint dit cai Sec. Sota el Carni dels Masos, entre el Mas de Somi 
i el d'en Roig, en l'inici de l'aiguavessant del Barrane dels Garrigots. Igual que la 
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El Mas dels Vells798 

El Mas de Manrô 799 

El Mas de Mestret800 

El Mas de Morenetm 

El Mas d'en Coli802 

El Mas d'en Dió 803 

lu màs dais vélls 
lu màs da manró 
lu màs da mastnèt 

lu màs dan còli 
lu màs dan dio 

lu màs da muranèt 

majoria, està enfùs. «...denominada Mas den Sech...» (Escriptura de repartiment de 
béns, notari Placido Bassedas, Reus, any 1883, Sostres). 

798. També pronunciai veliti. Es tracta del Mas del Biel. «...abitan en lo mas 
dit dels Vells...» (Testament de Josep Oliver, any 1814, AHA). Emparentant-ho amb 
l'origen d'aquest nom, conten que un home molt jai prenia el sol en un recer vora el 
mas, i plorava. Va escaure's de passar un vianant, i en preguntar-li de que es dolia, 
el veli li va explicar que plorava perquè el seu pare li havia pegat, perquè no volia 
portar el dinar al padri (avi). 

799. A vegades hem sentit pronunciar l'article: dal manrô. A la Cingla, sota 
el Mas del Manco i a la vora del Mas del Llebrót, entre el Carni dels Masos i el 
Barrane de la Vali d'en Bassa, «...requerido... en la casa d'en Mas de Manrrô» 
(Testament de Pere Rius Olle, any 1913, Testaments, document num. 55). 

800. En l'ample replà que es forma entre les Puntes del Mestret, a sota, i la 
Punta de les Airasses, al damunt, a sol ixent del Carni de les Campanilles. Presidia 
una bona plana apta per a la sembradura. De l'edifici, que és vei del Mas de l'Adrià, 
només en queden les ruines. «En lo Mas anomenat den Mestra...» (Llevador, sé-
gle xvn) ; «..iin manso vocato lo mas den mestra» (Fulles soltes d'un Capbreu, 
any 1633, AHA); «...del'mas dit den Mestre, eo Roses...» (Capbreu.)-, «... de dit 
Mas del Mastret...» (Rebut de Josep Fort a favor de Rafael Rosés, de l'any 1794, 

801. També, en alguna ocasió, diuen «dal muranèt». En el replà que queda 
damunt el Cingle de la Conca i sota el del Foradot. La gent del pais diu que està 
concretament damunt la Punta Bianca. Explica també que la casa fou bastida 
aprofitant les restes d'una fortificació musulmana. És cert que les parets que formen 
l'angle nord-oest del Mas sôn fetes d'enormes earreus i estan espitllerades. La casa, 
ôrfena de teulada, s'està ensorrant, i les terres resten incultes, «...que linda... al 
oeste con el mas de'n (sic) Morenet» (Testament de Domingo Rosés Martorell, 
any 1906, Testaments, document nûm. 52). 

802. Sota la Torre, tocant al Coli, al cantò que fa escórrer les aigiies cap al 
Barrane de la Cova Llonga. Segueix en condicions d'habitabilitat, i les terres es 
cultiven, almenys en part. Forma un sol cos d'edifici amb el Mas de les Vidues; 
al d'en Coli li correspon la part encarada a ponent. «...requerido... en la casa de 
Mas de'n (sic) Coli» i «...la propiedad de Mas de'n (sic) Coll...» (Testament de Do-
mingo Rosés Martorell, any 1906, Testaments, document nûm. 52); «...un tros de 
terra Bosch que es de pertinencias de la Masia y sas terras dita antigament lo Mas 
den Estivili del Coli y vuy lo Mas den Coll...» (Capbreu). 

803. D'altres sembla que diguin «da lió» o «dolio» i, també, «del dió». Aixi 
mateix, n'hem sentit dir Corrai d'en Dió. No en queda res, i el record del nom 
també va desapareixent. Era a la Costa del Mas d'en Grau. Alguns afirmen que 
havia estât habitat. Els menys vells diuen que sempre ho han vist com si es tractés 
de les ruines d'un corrai. Els de més edat tampoc no recorden haver-hi vist viure, 
però ho han sentit dir. 

AHA). 
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El Mas d'en Grau 804 

El Mas d'en Llorda805 
lu màs dan grau 

El Mas d'en Macia Xollat806 

El Mas d'en Peiró807 

El Mas d'en Roig808 

El Mas d'en Voltes809 

lu màs da massià txullàt 
lu màs dan pairó 
lu màs dan ròtx 
lu màs don vòltas 

804. A poca distènda i al cantò de llevant del Mas d'en Coli, damunt la Car-
retera de Mont-ral i tocant-hi. Adossada a la paret del mas hi ha una gran torre 
rodona de construcció moderna, però ja mig esfondrada. Bé que poc, n'hem sentit 
dir el Mas del Cases (dal càsas) o del Pau Cases (dal pàu càsos), que és el nom 
de l'actual propietari. «...pagès del mas dit del Grau...» (Testament de Josep Roig, 
any 1824, AHA). 

805. Seguint el limit orientai del terme, sembla que en direcció NW/SE, alla 
on la Mussara confina amb Arboli/Alforja, veiem que «de ahi va a... y a la Masia 
den Llorda y de ahi a la roca roja, la qual alinda con el término de Alforge» (Reco-
pilación, f. 191). Es devia tractar del Mas d'en Roig o del Mas del Pusso del Cingle, 
o d'algun altre'que n'hi hagués hagut per aquell veïnatge. Potser anomena una 
masia que es trobava ja fora del terme de la Mussara, com veiem que fa més avall 
quan diu «siguiendo toda la roca hasta la Masia den Mir», el qual Mas del Mir, 
o dels Mins, es troba en terres de l'Aleixar. 

806. Igualment hem sentit dir «dal massià». L'us de l'article, com en altre? 
casos, és potestatiu. Es tracta del Mas de Somi. «...con su casa de campo llamada 
Manso den Masià Chullat» (Escriptura d'inventari, notari Teodoro Pedrol y Tomâs, 
Reus, 'any 1885, Sostres); «...con una casa de campo llamada Mas den Xullat» 
(RP, voi. 728 —3 de la Mussara—, f. 33r, inscripció de l'any 1895) ; «...existe una 
casa de campo conocida por Mas den Chullat» (Escriptura de venda, notari Fran-
dsco Sostres, Reus, any 1906, documents de Pere Joanpere, dit Pere de l'Esteve). 

807. Tot malmès. A deu minuts de les cases del poble, cap a ponent. Sota 
el Carni del Coli de les Pinedes, guaitant damunt el Barrane de la Font. «Manso 
den Peiró» (Especulo) ; «...en su domidlio Mas den Peiró...» (Testaments, document 
nóm. 63, any 1917); «... Viuda del mas del Payró de la Font» (Testament, any 1833, 
AHA); «...torrent que baixa de las terras del mas de Pairó de la Mola» (Aigua, 

.pàg. 174, any 1790). Ultra el Mas d'en Peiró del qual precisem la localització, n'hi 
ha un'altre vora les Casetes dels Peons, en territori de l'Albiol, però també ben 
familiar.a la Mussara. EU document de l'any 1833 indica de la Font per evitar con-
fusions,: i es refereix al del terme de la Mussara. El de l'any 1790 probablement es 
refereix al del terme de l'Albiol, puix que la Mola amb què hi és determinai deu 
èsser la que hi ha damunt el dngle anomenat el Taulell. Actuahnent més aviat 
el coneixen com de la correlerà, puix que la que puja de Vilaplana hi passa a tocar. 

808. També dit cal Roig. Forma un sol cos d'edifici amb el Mas d'en Voltes 
i, de tots dos, és el més septentrional i el que encara no està enderrocat. Són l'edi-
ficació més ocddental del terme, situada en un planellet sota la Punta del Sec. La 
Rasa de l'Esquerrer, que clou el terme per aquell cantò tot separant-lo del d'Arboli, 
és pròxima. 

809. L'edifici era unit amb el Mas d'en Roig, i ara està ensorrat. De tots dos 
era el més meridional. Vegeu el Mas d'en Roig. «...estando en su domicilio Mas 
d'En Voltes...» (Testament de Josep Joanpere Grifoll, any 1917, Testaments, docu-
ment num. 61). 
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El Mas de Pistol810 

El Mas de Ponet811 

El Mas de Somi812 

El Mas de Vicent%n 

El Maset814 

El Maset d'en Guan813 

Els Masos de la Cingla816 

La Casa Velia™ 

ELS CORRALS 

El Corral de la Serra818 

El Corral del Po819 

El Corral del Pussetm 

lu mas da pistòl 
lu màs da punèt 
lu màs da sumí 
lu màs da vissén 
lu masèt 
lu masèt dan guàn 
lus màsus da la singla 
la casa vèlia 

lu curràl da la sèrra 
lu curràl dal pó 
lu curràl dal pussèt 

810. A la Cingla, a la vora del Carni de Garrigots i a sota, tot i que una 
mica distant, del Carni dels Masos. La masia, encara dreta però rònega, s'aixeca 
al cantò nord del declivi semicircular que indica, damunt el cingle, l'imci del 
Barrane dels Garrigots. Els masos més pròxims són el d'en Macià Xollat, el del Sec, 
el de la Susagna i el de la Patinya. «...requerido ... en la casa de'n (sic) Mas 
de Pistol» {Testaments, document nûm. 54, any 1911). 

811. Diminutiu de Po i aquest, al seu torn, probablement abreviació del dimi-
nutiu Josepó. Formava un sol edifici amb el Mas del Camaprim. Només queda en 
peu un boci de la paret que separava un mas de l'altre. El de Ponet era el que 
mirava a ponent, i diuen que fou el primer del terme que quedà abandonat, fa 
cent cinquanta anys. , „ , 

812. O del Somi. També dit d'en Macià Xollat. A la Cingla, damunt el Carni 
dels Masos, a la vora d'allà on aquest s'encreua amb el de Garrigots, que puja 
de Vilaplana i s'enfila a la Serra. La casa encara s'aguanta, esbalandrada i sense 
habitadors. Molt a prop hi ha algunes parets d'aliò que havia estât el Mas del 
Macià Esquerrer. 

813. Redossat a la Serra de Vicent, a la vora esquerra de la rasa que cons-
titueix l'origen del Riu Sec (Mont-ral), entre els Masos d'en Grau i de l'Onclet, 
damunt la Carretera de Mont-ral. S'hi podria viure, encara, si hom volgues. 
«... pagès del Mas dit den Vicens» (Testament, any 1831, AHA); «... casa de campo 
conocida por Mas de Joseph Vicens» (RP, voi. 55 - 1 de la Mussara-, f. 47r). 

814. Es tracta del Mas de les Tosques. _ 
815. Vegeu l'observaciò de la nota nûm. 212. Diu que havia estât al Serreto 

del Curt, vora el Mas de l'Onclet. No en queda res; gairebé ni el record. ^ 
816. Tots els que hi ha a la Cingla, des del Mas de Manró fins al den Voltes. 
817. Era el Mas del Macià Esquerrer. 
818. A la Serra del Bosc, entre el Cau de la Guineu i la Roca Alta de vora 

el Mas de l'Abelló. Ja no s'utilitza, però es sovint anomenat. 
819. Al Motllat del Gendret. 
820. Vora el Mas del Pusso del Cingle. Ara no serveix per a res. 
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LES ERES I LES PALLISSES 8 2 1 

L'Era de l'Agustencm 

L'Era de l'Andreu823 

L'Era del Canet824 

L'Era del Cassoles825 

L'Era de l'Esteve826 

L'Era de l'Estevenet827 

L'Era del Ferrer 828 

L'Era del Gendret829 

L'Era del Gravai830 

L'Era del Josepetm 

L'Era del Piano832 

L'Era ¿ZeZ Po 8 3 3 

L'Era del Rafael834 

L'Era FeZZa835 

La Pallissa Velia de 
l'Agustenc 836 * 

ELS HORTS 

Els Horts de la Roureda837 

lera da lagusténg 
lera da landréu 
lera dal canét 
lera dal cassolas 
lera da lastéva 
lera da lastabanét 
lera dal forré 
léra dal djandret 
léra dal gravát 
léra dal djusapet 
léra dal piánu 
léra dal pó 
léra dal raféZ 
léra vélla 
la pallíssa vélla da lagusténg 

lusòrs da la ruurèda 

821. Com que un dels cultius importants a la Mussara era el dels cereals, 
cada mas té la seva prôpia era, la quai és coneguda amb el nom del mas. Per aixô 
aci només donem aquelles que port en un nom diferent del de la finca on es troben 
emplaçades. Al poble també n'hi havia diverses, algunes d'elles d'us compartit 
entre diverses families. Les indiquem. 

822. Tocant al poble, damunt el cami de la Font. 
823. Al poble, vora el Pou del Gendret. 
824. A la Punta de les Airasses, sota l'Era de l'Esteve. 
825. Al poble, tocant a ca l'Estudiant. 
826. A la Punta de les Airasses. Alli on ara hi ha el Xalet. 
827.' Al Cap de la Bassa, o sia tocant al poble, al cantô de ponent. 
828. Aical Ferrer, considérât com la casa més allunyada del nucli del poble. 
829. Darrera l'Església. 
830. Al caire de la Punta de les Airasses, sota el Xalet, al cantô de mar. 
831. Tocant a ca l'Estudiant 
832. A cal Piano. 
833. Una de les del poble. Tocant a cal Po i, per tant, en el declivi de la 

Punta de les Airasses. 
834. Darrera cal Pataca. 
835. Tocant a les Roquines, travessada pel Cami del Coll de les Pinedes. Fa 

molts anys que no ha servit. També n'hem sentit dir l'Era del Peirô. 
836. A pocs métrés de l'ultima casa del poble pel cantô de ponent Pel seu 

dévora marxa el Cami dels Roures. 
837. Al Mas de l'Isidre. 
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Els Horts del Marc838 

Els Horts del Mas d'en 
lusòrs dal màr<c) 

lusòrs dal mas don gràu 
Grau839 

Els Horts del Mas de lusòrs dal mas da vissén 
Vicent840 

La Pedrola elei Pusso 841 

L'Hort de VAbadía 842 

L'Hort de l'Agustenc 
L'Hort de la Messia844 

L'Hort de les Tosques845 

L'Hort del Gendret846 

la padròla dal pússu 
lòr da labadia 
lòr da lagustèng 

L'Hort Veli de l'Adria848 
L'Hort del Mas d'en Coll847 

lòr dal djandrèt 
lòr dal más dan còli 
lòr véli da ladrià o dal drià 

ELS PRATS 

El Prat de l'Abelló 849 

El Prat de l'Agustenc850 

El Prat dèi Biel8S1 

lu pràt da laballó 
lu pràt da lagustèng 
lu pràt dal bièl 

El Prat del Mas del Cintet 852 lu pràt dal mas dal sintèt 

838. Tocant a ca l'Estudiant. 
839. Damunt el Mas d'en Grau. 
840. À la vora del Mas de Vicent. 
841. És l'hortet que els del Mas del Pusso del Cingle cultivaven sota la banda 

occidental del Cingle de la Mola i la meridional del Cingle de l'Agustenc. Hi ha 
uns marges alts. Regaven de la Font de la Pedrola. 

842. Tocant al Cementili. N'havien dit del Vicari (dal vicàri), perqué la 
Muss ara eclesiàsticament era una vicaria. Després, també en van dir del Rector (dal 
ractó). «...el huerto de la Abadía» (RP, voi. 728 —3 de la Mussare—, f. 198r, 
inscripció de l'any 1921). 

843. Entre el de 1'Abadía i el del Gendret, tocant al Cementiri. 
844. «Huerto de la Messia» diu la Recopilación, I. 191. El situa en el limit 

del terme pel cantó de ponent, entre el Torrent de la Zerella i eis Plans Desens. 
845. «...y en cuan al hört anomenat de las Toscas» (Testament, any 1848, 

AHA). , 
846. Tocant al Cementiri, a continuació del de l'Abadia i del de l'Agustenc. 
847. Sota el Mas d'en Coll. És erm. 
848. Sota el Cingle del Prat de l'Abelló. Diu que d'ençà de l'aiguat de Santa 

Tecla (any 1874) no l'han cultivât més. 
849. Sota el Mas de l'Abelló, en un replà de damunt el Cingle del Prat de 

l'Abelló. 
850. A redós de la Serra del Pou (del Gel), i al seu cantó de migdia. És un 

pi aneli trescai que constituent l'inici de la Cornelia, que alhora ho és del Barrane 
de la Vali d'en Bassa. Queda clos cap a Uevant pel Coll de la Negra. 

851. També, amb freqiiència, da bièl. Al Mas dels Veils. 
852. Al Mas del Cintet hi havia un prat en terme de la Febró, i un altre 

en terme de la Mussare, cap a la banda del Mas del Lluc. 
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El Prat d'en Voltes853 

Els Prats de la Font de 
I'Englina854 

Els Prats de n'Amigo855 

LES CREUS 

La Creu del Grau Roig836 

La Creu Trencada857 

ELS INDRETS SINGULARITZATS 

El Cap de la Bassa858 

El Cap de la Vail859 

El Carregador860 

El Jugador861 

El Marge Nou862 

lu prat dan vóltas 
lus práts da la fon da langlina 

la creu dal gráu rótx 
la créu trancada 

lu cap da la bassa 
lu cap da la vail 
lu carragadó 
lu djugadó 
lu mardja nóu 

853. Es tracts dels Prats de la Font de I'Englina. 
854 Constitueixen un comellaret molt frescal, al cantó nord de les Puntes 

del Paisan, a les Pinedes, en l'inici de la rasa que porta el mateix nom que els prats. 
855. Parla de «Prados den Amigo» una Recopilación, £. 191, en descnure els 

limits del terme. Els sitúa tocant ais termes d'Alforja o d'Arboli. 
856. Al Cami de Garrigots, gravada en l'arenisca roja del cingle que el cami 

esmentat guanya grácies al grau. És una creu grega d'un parell de pams. Indica 
l'entrada del terme. . 

857 Un deis llocs de més anomenada del terme, al seu extrem septentrional. 
Hi conflueixen els termes de la Mussara, Capafonts i la Febró. L'indret és tra-
vessat per la Carretera de Prades, de la qual en aquest punt es desprenen: el Camí 
del Bosc, per a anar a la Mussara; el Cami de Capafonts, que és la continuado del 
del Bosc a l'altra banda de l'esmentada Carretera; i el camí, actualment de carro, 
que va a la Font Nova (Capafonts) i circula pels Motiláis pertanyents a aquell 
terme veí. De l'antiga creu que dona nom a l'indret, només en queden unes quantes 
pedres del basament i, encara, cobertes de vegetació. 

858 A l'extrem de ponent de la Bassa, al poblé, vora el Cami de la Font. 
859 Ho diuen d'allá on el Cami de la Febró entra al terme d'aquest poblé, 

pocs minuts després de travessat el coll conegut per Pía del Bosc de l'Agustenc. 
El serret rocós que cap a llevant puja a la Serra d'en Garcia i, cap a migdia, 
s'enfila a la Punta de la Fita Vella, deixa ací una obertura que l'esmentat camí 
aprofita per a davallar al poblé veí. 

860 Un planellet fins on s'internen els camions per anar a buscar fusta quan 
hom treballa al bosc. És a la Serra de Davant el Mas d'en Grau. Denominado 
moderna. t ' « * • 

861 Darrera l'Església, a la vora del cal Corraló. Acostumaven danar-hi 
els joves a jugar a pilota, un joc semblant al de frontó. Ja fa molts anys que 
aquest costum es va perdre, peró el nom de l'indret encara es recorda. 

862. Un marge llarg que mira al Mas de l'Onclet, al peu de l'extrem oriental 
de la Serra de Vicent. 
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El Mur Rodó863 

Els Tres Termes864 

La Fita Grossa865 

La Fossa del Mas de 

lu munì redo 
lus très térmas 
la fita gròssa 
lu fóssu dal mas da lunclèt 

l'Onólet866 

La Gelerà del Coli la djaléra dal còli 
L'Aigua més amuntm 

L'Aigua més avall869 

L'Aiguavessant de la Serra870 

L'Altra Banda871 

La Pietà de cai Gravai872 

.làigua mésamún 
làigua mésavàll 
làltra banda 
la plèta da cài gravàt 

863. En terme de l'Aleixar, però el topònim està molt vinculat a la Mussare. 
Soste un dels aguts revolts que fa la Carretera que puja de Vilaplana sota la 
Trona, a poca distènda de les terres mussarenques. 

864. A la confluencia del Barrane de l'Obac amb la Rasa de la Font de 
l'Englina. Hi coincideixen, en efecte, els termes de la Mussara, d'Arboli i de la 
Febró. En una llosanca a l'entroncament d'ambdós corrents hi ha esculpides unes 
creus per a fer servitud de fites. 

865. Damunt la Roca Alta, a l'extrem nord-oest del terme. Hi coincideixen, 
en angle agut del qual la Fita és el vértex, les linies que marquen la frontera amb 
el terme de la Febró i que vénen, de sol ixent, de la Punta de la Fita Velia i del 
migdia, del Mas del Cintet. En direcdó nord comencen els Motllats, allí coneguts 
com de la Pona. També n'hem sentit dir la Fita Alta, segurament per confusió amb 
la Roca Alta, que és al seu dessota, «...de las fincas Bosch y Fita-grossa» (Testament 
de Domingo Agüstench Bonet, any 1917, Testaments, document num. 62). 

866. Al final de la Serra de Vicent, damunt el Mas de l'Onclet. És un gran 
clot natural, d'una trentena de metres de diàmetre, en forma d'embut. Les roques 
hi semblen trontollades. Diuen que és pie de caus de conills. 

867. Abans de construir-se la Carretera que puja de Vilaplana, existia al Coli 
un gran clot per a recollir-hi neu. Sembla que era un dipòsit provisional i que la 
neu era transportada després per èsser conservada en algún pou de gel. 

868. Denominado del guai per on es traspassa l'aigua del Barrane de les 
Tosques, sota el Planet de les Tosques. Pujant de Vilaplana a la Mussara, és la 
tercera i última vegada que hom travessa el corrent esmentat. 

869. En el veinatge de l'Aigua més amunt, però és la segona vegada de 
travessar el Barrane de les Tosques d'enea que hom ha sortit de Vilaplana. L'Aigua 
més avall és sota la Cova de l'Alonso. 

870. «...la Parada y la Guixera... hasta llegar al punto conocido por Aigua 
basant de la Serra» (RP, vol. 55 —1 de la Mussara—, f. 206r, inscripció de 
l'any 1875). 

871. Al Mas del Pusso del Cingle ho diuen del cantó que mira cap a la part 
d'Arboli, entre el Serret del Vent i el serret de cal Pusso. 

872. Sortint del poblé, en comengar-se el Carni de les Campanilles, hi ha 
un bon recer on acostumaven d'anar els veils a prendre el sol i les dones a cosir. 
L'indret és exigu i inadequat per a l'acorralament de bestiar; la qual cosa impedeix 
de creure que el nom de Pleta es relacioni directament amb la ramaderia, tal com 
semblaría normal. 
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La Torre del Pusso873 

L'Envista874 

L'Esbalç de la Mula875 

Les Envistes de l'Abellera 876 

Les Saleres de ca la 
Susagna877 

ELS LLOCS DE FORA TERME MOLT VI-

SIBLES o DE MOLTA ANOMENADA 8 7 8 

Alforja 879 

El Camp880 

El Campament881 

la tórra dal pússu 
lanvísta 
lasbàls da la mula 

la saléras da càia susàgna 

alfórdja 
lu càm 
lu campameli 

873. Una de les que sosté els cables d'alta tensió de l'electricitat. Tocant al 
Carni de les Torres. 

874. Diuen: «Ja som a l'Envista» quali, venint de l'Aixàbiga pel Carni de 
l'Estelada, arriben al-final del Pia de l'Estelada i se'ls ofereix enfront, darrera el 
Coli Roig, entre el Serret del Coster dels Romers i la Cingla de la Puntota (tots 
très en terme de l'Albiol), la plana del Camp i la mar en ultim terme. 

875. Damunt el Maset, en el Carni del Bosc de l'Encens. S'hi va esbalçar una 
cavalleria. 

8 7 6 . «...per això aquest lloc és anomenat Envistes de l'Abellera» ( J . IGLÉSIES-

J . SANTASUSAGNA, Les Muntanyes de Prades, el Montsant i Serra la Lietta, Reus, 
1930, pàg. 124). Avui, malgrat els pocs anys transcorreguts des de la publicació 
d'aquesta obra, no hem trobat viu aquest topònim. 

877. Vora d'aquesta masia. Són unes roques calcàries, planes, damunt el 
Cingle de la Mola. Servien per a donar sai al bestiar. 

878. El terme de la Mussare, posât damunt l'alta cinglera limitadora de les 
Muntanyes de Prades pel canto sud, és ima admirable balconada damunt tot el 
Camp, Alt i Baix, i el Tarragonès. En dies clars es veu la costa des de la Punta 
dels Alfacs a la desembocadura de l'Ebre, fins a Vilanova i la Geltru, i es poden 
anar comptant tot el bé de Déu de pobles que hi ha escampats per la plana, des 
de Valls fins a Mont-roig. Cap al sud, les barreres de muntanyes treuen el cap les 
unes damunt les altres, amb un to de blau diferent d'acord amb la distància: la 
Mola, Llaveria, Tivissa, Cardò, Montsià, Ports de Tortosa. Per llevant barra l'es-
guard la Hunyana orografia de la vora esquerra del riu Gaia. Per a escampar la 
vista en altres directions cal situar-se en algun punt espetialment enlairat, per 
exemple el Puig Pelat, la Torre o la Punta de la Fita Velia; però la visió topa 
amb els relleus immédiats de les Muntanyes de Prades, i resta, naturalment, 
mancada de perspectives. 

879. Al peu de la muntanya. La vila es veu des del Mas del Pusso del 
Cingle. Els termes es toquen. 

880. Hom el domina de cap a cap, tant l'Alt com el Baix, com si fos a voi 
d'ocell, des de gairebé tot arreu. 

881. També en diuen lus costillèkhus. És el campament d'instrucció militar 
universitaria installai al terme d'Arboli. Les édifications, recentment construïdes, 
es veuen des de diversos llocs, però espetialment pròximes des del CoU de les 
Puntes del Pais an i del Mas d'en Voltes. 
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El Gravet882 

El Mas dels Frares883 

El Mir odor 884 

El Montsant885 

El Penedèsm 

El Puig de Gallicani887 

Els Avertcs de la Febróm 

Els Plans de la Guàrdia 889 

Els Ports de Tortosa890 

L'Abellera 891 

La Font Major892 

La Font Nova893 

lu gravèt 
lu más dais fraras 
lu mirado 
lu munsàn 
lu panadès 
lu pútx da gallicàn 
lusavèngs da la fabró 
lus plàns da la guàrdia 
lus pòrs da turtósa 
laballéra 
la fòri ma'jó 
la fòn nòva 

882. Per antonomàsia. Indefectiblement pronunciat gravèt, en contrast amb el 
diminutiu gravèt o grauèt utilizat indistintament en referir-se als altres graus del 
terme. Tenne de l'Albiol, sota la Plana del Rei. Hi passa el carni que va de la 
Musara a aquell poble vei. 

883. Terme de la Febró. És una antiga gran masia que actualment pertany 
al Campament militar dit de Castillejos. A poca distància del Mas del Cintet, 
seguint el curs del Barrane de l'Obac, més ayall dit riuet del Gorg. 

884. Ho diuen del tossal també conegut per Mollò, damunt el Coli d'Alforja 
i també damunt l'ermita de Puigcerver. Puja a 922 metres. 

885. La llarga mola del Montsant barra la llunyania de ponent i es veu 
per l'obertura del sole del Riu Siurana. La majoria dels mussarencs no hi han 
estat mai, però en parlen com d'una muntanya piena de dificultats i de riscs. 

886. Diuen que arriben a veure fins i tot yilafranca, cosa una mica inversem-
blant. En parlen per a anomenar el Montagut i el Montmell, que barren el Camp 
pel cantò de Uevant, i de les quals muntanyes desconeixen el nom. També els 
hem sentit dir les Muntanyes del Penedès. 

887. Ben cònic, en terme d'Arboli. Hom el veu especialment bé des de la Serra 
de la Fita Velia i del Coli de les Pinedes. 

888. Famosissims. Al peu de la Serra d'en Garda, pel cantò nord-oest A poca 
distènda del coli conegut per Pia del Bosc de l'Agustenc. Contenien una gran 
riquesa d'estalactites i d'estalagmites, que ha estat devastada de mica en mica pels 
visitante. En èpoques bel licoses havia servit d'amagatall, i conten que s'hi havia 
refugiat el general Prim. 

889. Es veuen des del Puig Pelat, cap a ponent. 
890. En dies molt clars s'albiren cap al sud-oest, en ultim terme de la gran 

decoraciò muntanyenca constituida per la Mola, les serres de Tivissa i les de Cardò. 
891. La famosa ermita pradenca es veu arrapada al seu cingle roig, espe-

cialment des dels Motllats. 
892. Al terme de l'Albiol, a uns vint minuts de distància de la Font del 

Roure. És abundant com no n'hi ha cap a la Mussara, i és posada dins un beli 
grup d'alzines i de pins. , 

893. Als Motllats, en terme de Capafonts, prop la Creu Trencada. L'aigua 
brolla d'un toll i té molta anomenada. És vessant del riu Brugent. 
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ÜAixabiga 854 

L'Albwl895 

La Mar896 

La Mola897 

La Serra d¿l Bosc393 

La Serra de Sant Pere 899 

Les Costes de Garraf900 

Les Mallorquines 901 

Les Muntanyes de Cardó902 

Les Muntanyes de la Neu903 

Les Muntanyes d'Aragó90* 

Les Muntanyes del Priorat905 

laixàbiga 
lalbiôl o laubiôl 
lu màr<c> o la m à r ^ 
la môla 
la sèrra dal bosc 
la serra da sampéra 
las costas da garràf 
las mallurquinas 
las muntà'nyas o muntàny-

nyas da cardó 
las muntà'nyas o muntàny-

nyas da la néu 
las muntà'nyas o muntàny-

nyas da laragó 
las muntà'nyas o muntàny-

nyas dal priuràt 

894. Agrégat de Mont-ral, en una bella gran clotada que recul! les prixneres 
aiguës del riu Glorieta. Prôxim al Mas de l'Onclet. Parlen sovint del Clot de 
l'Aixàbiga. 

895. Al peu d'un dels braços de serra que parteixen de la Plana del Rei, 
cap a llevant. Hi havia sempre molt de tracte entre la gent de l'Albiol i la de la 
Mussara. 

896. Es veu lluir amplament des de gairebé tôt el terme. 
897. Es veu, blavissa, cap al sud-oest, darrera el Mirador i al costat de la 

Serra de Llaveria, la quai no anomenen, i sembla que la coneixen també per 
la Mola. 

898. Es tracta de la Serra del Bosc de Poblet, la quai des del Puig Pelât es 
veu en tota la seva llargada, a partir de l'Abellera fins a la Mola de Roquerola 
i els Plans de Rojals. Barra la perspectiva cap al nord. 

899. Es tracta del Puig d'en Cama, en un braç del quai hi ha l'ermita de 
,î. Sant Pere de la Selva. Es veu bé sobretot des de la Trôna, cap al sud-est. Puja 

a 717'métrés, per6 entre ell i la Trôna <uns 840 m) hi ha la profunda depressiô 
del Coll de la Batalla (468 m). 

* 900. És una altra denominaciô que donen al Montmell i al Montagut. També 
n'hem-sentit dir les Muntanyes de Sant Magi (da sàmmaigi) i les Muntanyes de 
Santés Creus (sàntos crèus). 

901. Diu que es veuen les muntanyes de Mallorca, en dies d'hivern, molt 
clars, poc abans de la sortida del sol, al fons del llunyà horitzô de la mar. Llur 
visiô comporta un presagi de nevades. 

902. Els veuen en la mateixa direcciô dels Ports de Tortosa. 
903. Es tracta dels Pirineus. Es veuen de la Torre i del Puig Pelât, a l'hivem, 

quan son ben nevades i l'atmosfera és clara. 
904. No precisen quines son. Son les que es veuen més lluny, cap als Ports 

de Tortosa i més amunt. Potser es tracta de la Serra de Pàndols. 
905. Ho diuen sense concretar de quines es tracta i referint-se a les que hi 

ha cap al riu Siurana. 
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Les Muntanyes de Tivissa906 las muntà'nyas o muntàny-

jíes Nevador es 907 

Les Puntes de Saloum 

Mont-ral909 

Montserrat910 

Prades911 

Reus913 

Tarragona 914 

Puigcerver 912 

Vails™ 
Vilaplana 916 

nyas da tivissa 
las novadoras 
las puntas da salòu 
munràl 
munsarràt 
prados 
pútxorbé 
rèus 
torragóno 
vàlls 
vilaplàna 

906. Es veuen més enllà de la Mola, blavisses. 
907. Tot i que no es tracti d'un topònim, ens sembla oportu d'incorporar en 

aquest recull aquesta manera de designar un determinai estât atmosfèric. Diu que 
les Nevadores es veuen rarament. Quan es fan albiradores és sempre al cor de 
l'hivern, i a llur visió va unit un ferm auguri de nevades. Per un cantò ens han 
dit que són très muntanyetes que, mirant des de les Airasses, apareixen cap a la 
banda del Mas d'en Coll, llunyanissimes, com en una visió irreal i emblanquinades. 
D'antuvi suposàvem que es tractava d'un boci del llunyà Pirineu, o d'alguna mun-
tanya pre-pirinenca, que es fes albirador per, damunt la Segarra. Però després 
hem sentit esplicar que són unes boires o unes torres (nûvols) molt Manques, que 
s'aixequen cap al cantò del Mas de Morenet. 

908. Les muntanyetes que formen el Cap de Salou. 
909. Es veu des del Puig Pelât, amb la seva esglesiola coronant la punta 

del seu agut turò. 
910. Hom diu que, en dies clars, des de la Torre es veu també la muntanya 

de Montserrat, darrera Mont-ral. 
911. És la vila que capitaleja el massis orografie del quai la Mussara forma 

part. Hi anaven molt, a Prades. A més, fins fa pocs anys, la fira de bestiar hi 
havia estât famosa, i això sol hi feia girar els ulls. 

912. La taqueta bianca de l'erxnita es veu damunt d'Alforja. 
913. És la Meca dels Mussarencs. La majoria hi han fet cap i s'hi han esta-

blert o hi han comprat un boci de terra. Sempre hi havien anat a proveir o a vendre 
els productes, i per això s'hi senten molt vinculats. 

914. Es veu a la vora de l'aigua, més enllà de Reus. 
915. També pronunciat vàlltx. La capital de l'Ait Camp també s'albira des de 

la Torre. 
916. Era la porta de la plana, per als mussarencs. Hi anaven i en venien 

molt sovint. Algunes families, en davallar de la muntanya, s'hi han aposentat 
En els ultims anys, la secretaria de l'ajuntament de la Mussara, mentre aquest terme 
municipal no ha estât fusionat, radicava a Vilaplana. 
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LA C O M A R C A 

La Mussara es troba enclavada al Baix Camp, al partii judicial de 
Reus, i en la zona econòmicament dominada per l'esmentada ciutat. 

Això no obstant, els mussarencs no es consideren habitants del 
Camp, el qual veuen amplament estés des del peu de les altes cingleres 
que els sostenen, fins a la mar. Quan parlen del Camp, en parlen com 
d'una cosa que no els és propia: «a baix, al Camp». 

Les terres de la Mussara ocupen un boci de l'extrem meridional 
del massis conegut.per Muntanyes de Prades. Les aigües que s'hi es-
corren, escassíssimes, es divideixen per dos vessants; el del Camp 
i el del Priorat. Les primeres baixen ja sia directament cap al cantó 
de Vilaplana (Barrane de les Tosques, Barrane deis Garrigots, Barrane 
de la Vali d'en Bassa) o cap al d'Alcover (Barrancs de la Cova Llonga 
i de les Vimeneres, Rasa del Mas de Vicent, tributaris del riu Glo-
rieta). Les altres, prenent ima direcció ponentina formen l'inici del 
Barrane del Gorg (tributari del riu Siurana) a partir de les Rases deis 
Descarregadors, de la Guineu i del Corral del Manró, i constitueixen 
els primers aigua vessants del Barrane de la Foradada (Ia P a r t mes 
enlairada de la conca de l'esmentat riu priorati) amb el Comellar de 
la Tina i el Trinco-Trineo. El terme de la Mussara és dones un deis 
termes-frontera entre el Camp i el Priorat. 

Eclesiàsticament hom parla de «ecclesie de Almu^ora» l'any 1280 
(Rationes Decimarum Hispaniae, 159) i de «Rectoribus...de almugara» 
CRegistre, any 1303-1318, f. 34v i 122v); més tard veiem «loci de 
Vilaplana cum suffraganea de la almu^ara» {Ibidem, any 1533-1537, 
f. 63v) i «Ecclesiam Sti. Salvatoris de la Mussara Suffraganeam pre-
sentís Parochia» (Vilaplana) (Llibre de Visites Parroquials, any 1738, 
f. 63r, A.H.A.). 

La Mussara havia format part integrant del Comtat de les Mun-
tanyes de Prades: «Item en los damunts dits lochs (Almugara e Vila-
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plana) del comdat pren lo senyor Archebisbe lo mig delme lo quai es 
arrendat a très anys en Barnat vallverdu vehi del loch de Farena» 
(Llibre de les Rendes pertanyents al senyor Archebisbe de Tarragona 
en any 1456, f. 81r, A.H.A.). 

«De montanis de pratis» és l'encapçalament que duu el foli 91r, 
dedicat a «De almuçara», del Memoriale de universis redditibus, ju-
ribus et censualibus, etc., comunament conegut per Llibre Verd, 
any 1276, (A.H.A.). 

Una de les caractéristiques mes popularitzades d'aquest poble és 
de tipus météorologie: la boira. Horn veu com s'aplana damunt les 
altes cingleres, tant a l'estiu com a l'hivern. Els aires procedents de 
la mar, carregats d'humitat, en topar amb la barrera muntanyosa 
que s'aixeca bruscament a l'aÎtre extrem de la plana del Camp, i en 
la quai es troba el terme a que dediquem aquest treball, s'eleven 
verticalment seguint la muralla dels cingles i en condensar-se ràpi-
dament a causa de les temperatures més fredes de les parts altes, 
formen la broma, generalment al capvespre i a les matinades. A ve-
gades diuen que la boira és de riu, o sia que puja de l'Ebre per la 
canal del riu Siurana, aleshores acostuma a ésser molt freda. Una co-
rranda molt coneguda en tots els pobles veïns, i de la quai donem a 
continuaciô dues versions, es plany justament d'aquesta persistèneia de 
les boires planes: Mare, si marit em dau, / no me'l dau de la Mus-
sara; / que la boira sempre hi jau, / i la terra no m'agrada. I: Mare, 
marit no me'n dau / que sigui de la Mussara; / que la boira sempre 
hi jau, / i és terra que no m'agrada. 

Als temps en què el poble era habitat i pie de vida, existia una 
certa mûtua antipatia amb els veïns de la Febro, i aixô donava Hoc 
a batusses entre el jovent d'ambdôs llogarrets. L'insult usual que uti-
litzaven els del poble vei per a fer enrabiar els de la Mussara era el 
de ranes (rànas). Diu que els aplicaven aquest malnom perquè tenien 
les cases a la vora de la Bassa, o sia que vivien per les vores dels tolls," 
com les granotes; endemés, la Bassa sempre era plena d'aquests am-
fibis. L'epitet dedicat pels de la Mussara a llurs contrincants era la de 
pardals (pardàls) ; els deien: Pardal, gira't i jau! 

Baixar de la Mussara és sinonim d'ignorància d'alguna cosa. 
Al Camp, quan algun no està al corrent d'un fet molt divulgat, li 
pregunten si baixa de la Mussara. 
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NUCLI DE POBLACIÓ 

E L POBLE 

Les cases del poblé9" . las casas dal pôbla 

ELS CARRERS I LES PLACES 9 1 8 

El Carrer del Davant la 
Bassa 919 

El Carrer de la Roca920 

El Carrer de VEsglesia921 

El Carrer Major922 lu carré maijó 
Els Patis 923 

La Plaça 924 

917. La majoria están enfuses, i les altres, esbatanades i prôximes a ensorrar-
se. N'hi havia vint-i-tres, comptant-hi l'església i sense comptar-hi el xalet, de les 
quais només nou (l'església inclosa) estaven arrenglerades axnb pretensió de formar 
carrer en el planell que queda damunt la Punta de les Airasses. Un altre grup 
de set s'aglevava a la banda dels Cinglallons. Les restants estaven isolades a una 
certa distancia. " " 

918. La disposició dels ediñcis no dona Hoc a parlar de carrers. No hem 
sentit mai ningú que hi alludeixi, amb excepció del Garrer Major, en parlar del 
qual no se sap, sovint, si ho diuen seriosament o amb ironia. 

919. «...y calle llamada Devan la bassa» (RP, vol. 55 —1 de la Mussara—, 
f. 53r, inscripciô de l'any 1867) ; «Calle de la Balsa» (Especulo). 

920. «...y calle de la Roca... por la espalda con una calle sin nombre conocida 
por la casa de March» (RP, vol. 55 —1 de la Mussara—, f. 120r); «una casita... 
y parage la Roca... a la izquierda con el camino de las Grasas» (Ibidem, f. 38r). 
Deduim que es tractava del bocí de carrer que donava accès a ca l'Esteve, a ca 
la Puça, a ca la Tiana i a cal Gravat, a l'extrem més oriental del poblé. 

921. «...calle de la Iglesia» (RP, vol. 55 —1 de la Mussara—, f. 30r, inscripció 
de l'any 1865). . 

922. S'entén que és davant la Bassa i que va fins a cal Pataca, o sia segmnt 
l'inici del Cami de les Tosques. «...al este con la calle Mayor» (RP, vol. 728 —3 de 
la Mussara—, f. 102r, inscripció de l'any 1904). -

923. «..¡y parage llamado los patis» <RP, vol. 55 —1 de la Mussara—, f. 51r, 
inscripció de l'any 1867). 

924. Davant l'església i el cementiri. 
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LES CASES DEL PÖBLE 

Ca la Caragolina925 

Ca VAgustenc 926 

Ca la Morü-rala927 

Ca VAndreu 928 

Ca la Puça 929 

Ca Za flo/'a 930 

Ca Za Tiana931 

Cal Cassoles 932 

CaZ Corralo™ 
Ca 1'Este ve 934 

Ca 1'Este vene t935 

Ca l'Estudiant936 

Cal Febrorenc 937 

càia cragulina 
cà lagustèng 
càia munràla 
cà landréu 
càia pùssa 
càia ròija 
càia tiàna 
cài cassòlas 
cài cúrralo 
cà lastéva 
cà lastabanèt 
cà lastudiàn 
cài fabrurèng 

» 
925. Interpretern que es trattava de ca la Tiana. 
926. La casa més occidental del nudi de la poblado, l'última del rengle 

que hi ha davant la Bassa. De voira seu arrenquen eis Camins de la Font i dels 
Roures. 

927. Damunt el Carni de les Tosques, tocant amb ca l'Andreu. Davant seu, a 
l'altra part del carni esmentat, hi ha ca l'Estudiant. 

928. Tocant a ca la Mont-rala, vora el braç de carretera que uneix el pöble 
amb la Carretera que puja de Vilaplana. 

929. O ca la Puceta (càia pussèta), o també cal Pucetó (cal pussotó). Entre 
ca l'Esteve . i ca la Tiana, sota el Carni de les Grases. Forma part del grup més 
oriental de les cases del poblé. 

930. Es tracta de cal Pere Rafael. 
931. O cal Tià (cài tià). Entre ca la Puça i cal Gravat. Una de les quatre 

més orientals del poblé. • ' 
932. Abans s'havia conegut successivament per cal ' Josepet, cal Mion i cal 

Mosso. Tocant amb cal Marc. De les tres que constitueixen aquest grup és la més 
próxima1 al Carni dé les Grases. Per raó que últimament i des de fda anys, eis 
Cassoles ocupaven ca l'Estevenet, actualment en parlar de cal Cassoles algú pot 
entendre que* es tracta de ca l'Estevenet. 

933. Ens han dit que era una caseta esquifida redossada al corral de cal 
Gendret. A vegades sembla que no diguin «Cai Corralo», sino només «el Corralo». 

934. Tocant a ca la Puça. Una de les quatre cases més orientals del nucli de 
poblado. Era considerada com una de les més antigües del poblé. 

935. Venint de la Plaça, és la tercera de les cases que hi ha davant la Bassa. 
Entre cal Pere Rafael i cal Febrorenc. Avui també és coneguda per cal Cassoles, 
perqué eis Cassoles hi havien viscut últimament una colla d'anys. 

936. Damunt el Carni de les Tosques i sota el de les Grases. A llevant de 
l'entroncament d'aquests dos camins, i vora seu. Està isolada. 

937. De les dnc que tenen la porta davant la Bassa, és la segona venint 
de la Plaça. Entre ca l'Estevenet i cal Gendret. El renom indica que el primer 
propietari que hom anomenà aixi era oriünd de la Febró. 
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Cal Ferrer 938 

Cal Gendret939 

Cal Gravai 940 

CoZ Josepet941 

CaZ Marc 942 

Cal Mion 943 

CoZ Mosso94* 
Cal Pataca 945 

cài forré 
cài djondrèt 
cài gravât 
cài djusapèt 
cài màrc 
cài mión 
cài móssu 
cài pataca 

Cal Pere Rafael9*6 cài pérarrafèl 
Cai Piano9*1 

Cai Po9*8 
cài piànu 
cài pó 

Cai Rafael9*9 

Cal Tuno950 

Casa la Vila 951 

cài rafèl 
cài túnu 
càsa la vila 

938. La casa més allunyada del nudi de la poblado. És la primera que es 
troba pujant de Vilaplana pel Carni de les Tosques. Últimament coneguda per cai 
Veuetes (cài vouètas). Encara fa d'habitació temporera. 

939. De . la renglera de cinc cases que hi ha davant la Bassa és la primera 
venint de la Plaça. Entra Casa la Vila i cal Febrorenc. 

940. O ca la Gravada (càia gravàda). Entrant a la Mussara pel Carni de les 
Grases, és la primera que es troba. Ensems amb ca la Tiana, ca la Puça i ca l'Es-
teve, constitueix el grup més orientai dels edificis disseminats que es consideren 
formant part del poblé. 

941. El més antic dels quatre noms pels quais s'ha conegut la casa ultima-
ment dita cal Cassoles. 

942. Una de les considerades més antigües. Entre cal Rafael i cal Cassoles. 
Aquest grup de tres cases es troba sota el Carni de les Grases i damunt el de les 
Tosques, entre ca l'Estudiant, que resta a ponent, i el grup en el quial hi ha ca 
l'Esteve, que es troba a llevant Es comenta amb admirado que a cal Marc hi 
havia uns cremallers a la llar, subjectes a pagament de censal, el quai era satisfet 
en forma de misses, i puntualment cada any. j j- i 

943. Es tracta de cal Cassoles. Era el nom que duia després de dir-se cal 
Josepet i abans de conèixer-se per cal Mosso. _ ^ 

944. Denominació de la casa que avui es coneix per cal Cassoles, i que abans 
era dita cal Mion. , TV 

945. Vora el carni de les Tosques, a poca distància de cal Piano. 
946. També dit ca la Roja. Venint de la Plaça, és la penúltima del rengle 

que hi ha davant la Bassa. És entre ca l'Agustenc i ca l'Estevenet. 
947. Tocant al Carni de les Tosques. Isolada. Els seus veins més pròxims son 

cal Pataca, al sud, i cal Ferrer, al nord. 
948. L'únic edifid que hi ha al cantó meridional de la Bassa. Sota el Xalet, 

isolât. Un altre dels més veils. 
949. Sota cal Marc. De les tres cases que constitueixen aquest grup és la que 

guaita damunt el Carni de les Tosques. 
950. Era com un pati de ca la Tiana. 
951. A la Plaça, fent cantó al carrer que hi ha davant la Bassa. Al costat 

de l'Abadia. 
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El Xalet932 

L'Abadía 953 

L'Església 954 

lu txalèt 
labadia 
lasglésia 

INDRETS SINGULARITZATS 

£Z Cementiri 933 

La Bassa956 
lu samantiri 
la bàssa 

ELS COGNOMS ACTUALS MES ABUNDANTS 9 3 7 

Abelló (aballó), Cavalier (cavallé), Estivili (astivill), Joanpere 
(djuànpéra), Oliver (aulivé), Rius (ríus) i Robert (rubèrt). 

952. Es tracta del xalet-refugi per a excursionistes, propietat del Centre Excur-
sionista de Catalunya, edificat pel Sr. Ciriac Bonet, cap alla l'any 1926, damunt la 
Punta de les Airasses. * 

953. A la Plaça, al costat de l'Església, fent racó amb Casa la Vila. 
954. Es remarcable la conservaci«} de la fonètica Església (i fins i tot la del 

cognom Esglésies). Hem vist que ja parla de «eccleasiam de Almocara» la Bulla 
Celestini III pro confirmandos privileglis et possessioni bus eclesiae Tarraconensis 
an. MCXCIV ( J A I M E V I I X A N U E V A , Viage Literario a las Iglesias de España, vol. X I X , 

pàg. 301). Entre l'any 1303 i el 1318 sabem que hi havia «Rectoribus... de almuçara» 
(Registre, f. 34v i 122v) i un Registrum vicariatus del 1417-1422 esmenta un «Johan-
nis de morello prior... loci de almuçara» (f. 18r, AHA). Sembla que hi havia hagut 
ima primitiva perita església romànica de la mateixa època que la de Siurana, de 
la quai no queda cap vestigi. S'endevinen restes d'un temple gòtic que havia tingut 
l'entrada pel cementiri. Damunt les seves ruines fou muntat l'edifici actual, engrandit 
sense coherencia 1' any 1859, amb nova porta d'entrada allá on encara es conserva, 
i fou bastit el campanar. S'hi conservava una Verge romànica, dita del Patrocini, 
possiblement del segle xiv, segons F. B L A S I I V A I X E S P I N O S A (Santuaris Marions de 
Ut Diòcesi de Tarragona, Reus, 1933, Revista del Centre de Lectura, pàg. 201), d'un 
metre d'alçada, en posició asseguda, tallada en fusta i policromada. Probablement 
procedía de l'antiga esglesiola romànica. 

955.; Al costat de l'Església, circuit d'una alta paret. Hi fou sepultat el guer-" 
riller carlista conegut per Cercós, mort en batalla vora Prades l'any 1874. L'últim 
enterrament hi tingué lloc el 19 de març de l'any 1953. , 

956. Un gran toll que recull aigua de pluja i en el qual s'abeurava el bestiar 
quan el poblé era habitat. Davant seu i al seu cantó nord s'aixeca el major arren-
glerament de casas del poblé, «...la casa afronta a una part devant la basa...» 
(Document de venda de Miquel Vilella de la Mussara, any 1664, AHA). 

957. Com que avui el cens demogràfic de la Mussara és nul, per a determinar 
els cognoms que hi predominaven ens hem servit del «1er. Libro de Bautismos de 
la parroquia de Almuséra» (Arxiu Parroquial de Capafonts), que comprèn els 
bateigs entre els anys 1867 i 1899. Per la importància quantitativa deis esmentats 
trènta-tres anys, l'ordre deis cognoms és el següent: Joanpere (63), Cavalier (33), 
Robert (33), Abelló (24), Estivili (23), Oliver (23) i Rius (18). 
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ELS RENOMS TRADICIONALS 

Els Poca-Roba 958 

Els Saramandussa959 
lus pòca ròba 
lu saramandussa 

Cagasenalles (càgassanàllas), Calabrès (calabrès), Cap-gros (càp-
grôs), la Catûria (la catûria), Collater (cullaté), Conxera (cuntxéra) 
dérivât de Conxa-Conxita, pel que sembla; Diputat dels Espernallacs 
(diputàt dalzasparnallàcs),,Gaspes o Cagagaspes (gàspas o càgagàspas). 
Llaneta (llanèta), Militar (militàr o malitàr), Miloc (milôc), Moro 
(môru), Moro de Foc (môru da foc), Patxango (patxàngu), Piec (piéc), 
Riber (ribé), Txot (txot), Ventura (vantûra), Xancarron (txancarron), 
Xins (txins), Xiulet (txiulèt). 

ALTRES RENOMS 

Fumai 960 

Llebrota 961 

Piano 962 

Saragata 963 

ELS POBLES MES PROPERS 

L'Aixàbiga (laixàbiga), l'Albiol (laubiôl), Alforja (alfôrdja), Arboli 
(arbuli), el Bosquet (lu busquèt), Capafonts (càpafôns), la Febrô (la 
fabrô), Gallicant (gallican), Mont-ral (munràl), Prades (pràdas), 
Vilaplana (vilaplàna). 

958 i 959. De molt antic, al pöble hi havia dues tavernes; una a cal Cassoles 
i l'altra a ca l'Estudiant. La gent s'hi agrupava i era motejada d'acord amb l'esta-
bliment de la seva preferència. Eis assidus de cal Cassoles eren eis Poca Roba; 
eis de l'altra, eis Saramandussa. D'aquests ültims també n'hem sentit dir eis de 
la Saramandussa. Horn diu que fins feien festes i processons separadament eis 
luis dels altres, tot i que la inclinació per la taverna escollida no marqués cap 
tendència politica o religiosa. 

960. El Fumât ( J O S E P IGLÊSIES, Les Ciutats del Món, pàg. 1 6 ) . 

961. «...a Francisca Joanpere, vecina de Almusara, alias Llabrota» (Testament 
de José Rober y Joanpera, any 1905, Testaments, document num. 51). 

962 «...a Francisco Joanpere, vecino de Almusara, alias Piano» (Ibidem). 
963. Només n'hem trobat noticia en una corranda que ens ha estât refenda 

com segueix: El Saragata a la Mussara; a Arboli el Borrascó; a Siurana el Pol-
seguera, i el Tabola a la Febrô. Es tracta de quatre sarauistes que havien esdevingut 
famosos. 
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Í N D E X S 





ÍNDEX ALFABÈTIC DE NOMS (1> 

A 

Abadía 0'), 953; (de 1'), 761, 842, 
Aboliera a'), 891; (de 1'), 876. 
Abelló (de 1'), 64, 82, 109, 530, 576, 

596, 680, 773, 849, 957. 
Abeurada (1'), 690. 
Adriá <de 1'), 141, 179, 261, 417, 646, 

701, 774, 848. 
Agustenc (ca V), 926; (de 1'), 44, 70, 88, 

402, 502, 532, 681, 822, 836, 843, 850. 
Agustí (de 1'), 15, 678, 752, 775. 
Aigua (de 1'), 600; més amunt (1'), 868; 

mes avall (1'), 869, 
Aiguavessant (1'), 870. 
Airasses (de les), 145, 526. 
Aixábiga (1'), 894 i Pables; (de 1*), 485. 
Albiol (a 1'), 465; (1'), 895 i pables; 

(de 1'), 622. 
Alforja, 879 i Pobles; (d*), 440. 
Alonso (de 1'), 205, 705. 

Alt (Sem*), 21. 
Atta (AUiRa), 568; (Roca), 190. 
Altra Banda 0'), 871. 
Aliina (1'), 568-576; (de 1'), 403. 
Amargant (Font), 694. 
Amigö (de n'), 855. 
Amunt (L'aigua mes>, 868. 
Anar a missa (Caml d'), 441. 
Andreu (ca 1'), 928; (de 1'), 337, 626, 
.823. 
Aparedada (Cova), 203. 
Aragö (Muntanyes d'), 904. 
Arboli, Pobles; (d'), 442. 
Arbre de les Merles (1'), 579. 
Argila Vermella l(de 1'), 481. 
Artiga (1'), 383-387; (de 1'), 498, 651. 
Artigots. (eis), 278, 347; (dels), 675. 
Avall '(L'aigua mes), 869. 
Avenc (1'), 236.-237. 
Avencs (eis), 238, 888; (dels), 246. 
Avenquets (eis), 239. 

1. Hem registrat alfabèticament cadascun dels mots (exclosos articles » pré-
positions) de què es compon cada topònim. Ajxi el Baixador del Cap de la Cingla 
del Ravascall queda anotat a Baixador (el), Cap de la (del), Cingla (de la) i 
Ravascall (del). La xifra que segueix cada anotació encamina al topònim complet de 
què cada mot d'aquest index forma part, i el qual topònim està situât dintre el grup 
que li correspon segons l'accident geografie o humà que daigna, Cada mot porta 
expressat l'article o la preposiçiô de què va acompanyat en el topònim a què pertany; 
hom apreciarà aixi si hi tè una funciò substantiva o adjectiva. Per exemple el 
Grau, del Grau, d'en Grau i de Grau. Quan el mot registrat és eli mateix un 
adjectiu, o un adverbi o un infinitiu verbal, hem indicat el grup de mots que en 
completen el sentit. No ens hem limitât a registrar més i amunt, sino Aigua més 
amunt '(V), Amunt (l'aigua més) i Més amunt (l'aigua). Sempre que ens ha 
semblât util hem acompanyat el mot isolât d'aquest index d'aqutil altre Q alt i« 
amb els quais va unit en el topònim sencer: Banya Baix (Serret del),. Creste«» 
(Cova dels). Però el mot complementari no deixa d'èsser expressat aJUà ou a l fabè-
ticament li correspon: Baix (Serret del Banya), Cova (la). 

Les indications Pobles i Renoms refereixen als apartats Els pobles més propers 
i Els renoms tradicionals, ambdós a la pàg. 109. 
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B 

Baix (de), 121, 297, 364, 696; (Serret 
del Banya), 25. 

Baixada (la), 479. 
Baixador (el), 504. 
Banda (l'altra), 871. 
Banya Baix '(Serret del), 25. 
Banyetes (Cova del), 206. 
Barraca (de la), 638. 
Barrane (el), 69, 580-599. 
Barrancs (dels Dos), 378. 
Barranquet (el), 600. 
Barrina (de), 398, 528; (del), 552. 
Bassa (la), 685, 919, 956; (de la), 858; 

(d'en), 585. 
Bassetes (les), 756; (de les), 408, 613, 

719. 
Bassot (el), 679-680; (Pia del), 406. 
Bassota (Pia de la), 399. 
Bassotets de Morell (els), 683. 
Berga (Tossal d'en), 40. 
Biel (de), 438, 733; (del), 56, 347, 628, 

778, 851; (de cai), 171. 
Blai (Font del), 711. 
Blanc (Cingle), 80. 
Bianca (Punta), 140; (Roca), 191. 
Bodro (Tros del), 357. 
Boix (Font del), 712. 
Boixerigues (Serret de les), 26. 
Boli (Planet del), 419. 
Bona (Font), 695; (de la Font), 662. 
Bordes (Figueres), 210. 
Boronada '(de na), 300. 
Borràs (Grau del), 506. 
Borrell (d'en), 514, 750. 
Bosc (el), 245-247, 528-550; (del), 14, 

67, 136, 407, 453-454, 502, 586, 610, 
¿ 621, 623, 641, 666, 898. 

Bosquet (el), 551 i Pobles. 
Bous (Joquer dels), 517. 
Bover. (Cova del), 207. 
Bruna (Cova),' 242. 
«Bruno» (Font del), 713. 

C 

Cabrer (Bosc d'en), 247. 
Cagagaspes, Renoms. 
Cagasenalles, Renoms. 
Calabrès, Renoms. 
Cai? (Fora de la), 617, 624, 642. 
Calvari (Carni del), 455. 
Camaprim (del), 714, 779. 

Cami (el), 440-476; (del), 137, 370, 482. 
Camp (el), 880. 
Campament (el), 881; (del), 486. 
Campanilles ¿es), 188; (de les), 94, 457. 
Canals, (les), 319. 
Canet (del), 45, 92, 125, 208, 340, 371, 

535, 588, 611, 780, 824. 
Cantacorbs (de), 23, 602. 
Cap del Frare (el), 79. 
Cap de la (el), 858-859; (del), 504. 
Cap-gros, Renoms. 
Capafonts, Pobles; (de), 443. 
Capdavall del Comellar (del), 715. 
Caragolina l(ca la), 925. 
Cardô (Muntanyes de), 902. 
Carletes (Artiga de), 383. 
Carlistes (Hospital dels), 235. 
Carregador (el), 860. 
Carrer, 919-922. 
Carretera (la), 478, 483-487; que, 488; 

(El Pla de la), 400. 
Carro (Cami de), 444. 
Casa (Davall), 372; (Sota), 361; (Vora), 

362, 382; la Vila, 951; Vella, 698, 817. 
Casalot, 241; (el), 394. 
Cases ¿es), 320. 
Caseta (la), 769-770. 
Casetes dels Peons (les), 771. 
Cassoles (cal), 932; (del), 436, 825. 
Castillejos (de), 483. 
Caturia, Renoms. 
Cau (el), 197-200; (del), 57, 551. 
Caus de l'Era (els), 201. • 
Cavalier, 957. 
Cementiri (el), 248, 955. 
Cerrut (Pi), 556. 
Cimals (de dos), 569. 
Cingla (la), 120-135, 297-298; (de la), 

446, 504, 816. 
Cinglall (el), 70-75. 
Cinglallons (els), 116; (dels), 468. 
Cinglalls (els), 76-77. 
Cingle (el), 80-111, 249-251; (del), 144, 

499, 796. 
Cingles (els), 117; (de les), 458. 
Cintet ¡(del), 58, 587, 781, 852. 
Cirer (Grau del), 101, 507. 
Cirers (dels), 74, 631, 635, 659. 
Cisterna (la), 691. 
Clapers del Sec (els), 348. 
Clos (Cingle), 81, 499. 
Clot (el), 252-253, 606-620, 681-682; 

(del), 588. 
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Clotada (la), 623-625. 
Clotet (el), 621-622. 
Clotxa (la), 692; (de la), 531. 
Clotxes (les), 757-758; (de Ies), 180. 
Códol (el), 173; Gros, 174, 254. 
Coll (el), 255, 490-495; (del), 262, 456, 

633, 716, 867; (d'en), 9, 15 307, 355, 
578, 735, 802, 847. 

Collater Renoms. 
Collet (el), 496-500. 
Colletó de la Tina (el), 501. 
Colomer (del), 93, 589. 
Colomet '(el), 112. 
Coma (la). 299-301; (de la), 83, 606, 

699. 
Combrunada (la), 302. 
Cornelia (la), 303, 636; (de la), 117. 
Comellar (el), 256, 335, 626-631; (del), 

715. 
Conca (de la), 84, 700. 
Conxera, Renoms. 
Cornudells (Serret deis), 33. 
Corral (el), 113, 244, 818-820; (del) 667. 
Corraló (cal), 933. 
Corrals del Morenet (els), 202. 
Coscolls (Grau deis), 513. 
Cosme (Po-Cosme), 333. 
Costa (la), 55-61. 
Coster (el), 43-52; (del), 717. 
Costeret de Vicent (el), 53. 
Costereta !(la), 304. 
Costers (els), 279-280. 
Costes (les), 62, 900. 
Cotxó (d'en), 250, 386, 498. 
Cova, 242-243; (la), 203-226; (de la), 

85-86, 156, 175, 178, 447, 522, 580, 
661. 

Covassa (la), 227. 
Coves (les), 232-234; (de les), 126. 
Coveta (la), 228-230; (de la), 607, 639. 
Covota (la), 231. 
Crestons (Cova deis), 219. 
Creu (la), 305, 856-857; (de la), 491. 
Curt (del), 37, 407, 536, 621, 782. 

D 

Dalt (Cingla de), 123. 
Damunt el Corral de la Serra, 244. 
Darrera l'Església (Pía de), 270. 
Davall Casa (Parada del), 372. 
Davant el Mas (La Serra de), 9, 10, 11 
Davant la Bassa, 919. 

Descarregadors (els), 281; (deis), 597, 
745. 

Desens l(Plans), 439. 
Dió (d'en), 751, 803. 
Diputat deis Espernallacs, Rertoms. 
Dolga (Alzina), 574. 
Dolces (Glans), 570. 
Dos Barrancs (deis), 378; Cimals, 569. 
Durada (Poca), 709. 

E 

Empenyorament (1'), 391. 
Encens (de 1'), 454, 537, 590. 
Enclusa (de 1'), 66, 193, 331, 612, 634. 
Encreuament (1'), 489. 
Englina (de 1'), 209, 664, 718, 854. 
Envista (1'), 874; (de 1'), 622. 
Envistes (les), 876. 
Era a'). 318, 822-835; (de 1'), 201, 294, 

358, 373. 
Erasses Oes), 321. 
Erota 0'), 392. 
Esbale, 0'), 875. 
Escardons (els), 282; (deis), 39, 469, 676. 
Escomida (Cova), 223. 
Escurcó (Portell de 1'), 519. 
Esglaons (els), 525. 
Església 0'), 270, 954; (de 1'), 921. 
Esmoladora (Pedra), 167. 
Esparver (Toll de 1'), 689. 
Espernallacs (Diputat deis), Renoms. 
Esquerrer (de 1'), 668, 783; (Maciá), 

790. 
Esquirol (de 1'), 511, 721. 
Estelada 0'), 328, 527, 552; (de 1'), 410, 

460, 538; (Boca), 196. 
Esteve (ca 1'), 934; (de 1'), 4€, 59, 71, 

286, 496, 764, 769, 826; (Pere de 1'), 
130. -

Estevenet (ca 1'), 935; (de 1'), 7, 318, 
341, 638, 656, 688, 766, 770, 827; 
(Mineta de 1'), 583, 755. 

Estiu (Font d'), 753. 
Estivill, 957. 

Estudiant (ca 1'), 936; (de 1'), 47, 280. 

F 
Farigoles (Serret de les), 27. 
Fatxera (d'en), 387. 
Febró (la), Pables; (de la), 448, 484, 

888. 
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Febrorenc .(cal), 937. 
Ferrer (cal), 393, 938; (del), 99, 539, 

615, 691, 828. 
Figuera (la), 567; (de la), 702. 
Figueres (de les), 145, 210. 
Fita Grossa, 296; (la), 865; Fita Vella 

(de la), 12, 142. 
Foc (Moro de), Renoms. 
Fogonets (.Alzina dels), 573. 
Fonda (Rasa), 677. 
Fons (el), 638-642. 
Font (la), 24, 306-307, 363, 693-751, 

753-754, 892-893; (de la), 76, 87, 
157, 204, 366, 449, 581-582, 646-648, 
662-664, 854. 

Fontanelles (les), 322; (de les), 600. 
Fonteta (la), 752. 
Fontetes (les), 393, 759. 
Foradada (Pedra), 184; (Pla de la), 401. 
Foradot (del), 100, 523, 616. 
Foradots (els), 283; (dels), 470. 
Forât del Migdia (el), 114. 
Forn (Barranc del), 69;"Forn de la Calç 

(del), 617, 624, 642. 
FôSCa (Coveta), 230. 
Fossa del Mas de l'Onclet (la), 866. 
Fossar (el), 258. 
Frare (del), 79, 571. • 
Frares (Mas dels), 883. 
Freda (Font), 754. 
Freginal (el), 257. 
Fugitiu (Bosc del), 136. 
Fumât, 960.' 

G 

Gaietà ;(Serret del), 30. 
Gallicant, Pobles; (de), 887. 
Garcia (d'en),* 19, 640. 
Garraf (Costes de), 900. 
Garrigots (els), 284; (de), 445; (dels), 
. 598. S • 1 
Gaspes, Renoms; l(del), 726. 
Gat Mesquer (del), 176. 
Gats (Pilar dels), 177. 
Gavarrera (Parada de la), 367. 
Gavarreres (Serret de les), 28. 
Gegants (Puntes dels), 161, 720. 
Gel (Pou del), 793. 
Gelera del Coll l(la), 867. 
Gendret (cal), 939; (del), 48, 342, 411, 

540, 572, 762, 829, 846. 
Gitana (la), 189. 

Glans Dolces (Alzina de les), 570. 
Gomis (Corral de), 113. 
Gran (Plana), 381. 
Grases (les), 323; (de les), 459, 508. 
Grasetes (Racó de les), 653. 
Grau (el), 259, 505-514, 516; (de), 353, 

437, 464, 529, 632, 641, 645; (del), 
101, 567, 856; (d'en), 10, 16, 62, 610, 
670, 736, 760, 804 839. 

Grauet (el) 515; !(del), 102, 656. 
Gravada (ca la), 365. 
Gravat (cal), 872, 940; (del), 830. 
Gravet (el), 882. 
Grèvol (Cau del), 198. 
Grèvols (Serret dels), 34. 
Gros (Côdol), 174, 254; (Pi), 560. 
Grossa (Fita), 296, 865; (Alzina), 575. 
Grossos (Pins), 564. 
Guan (del), 212; (d'en), 815. 
Guardia (Plans de la), 889. 
Guilletes (Grau de les), 509. 
Guineu (de la), 57, 197, 551, 665, 703. 
Guixera (la), 308; (de la), 13, 43, 450. 

H 

Hort (1'), 842-848; (de 1'), 562, 685, 
727-728. 

Horts (els), 349-350, 837-840; (dels), 
599. 

Hospital dels Carlistes (1'), 235. 

I 

Isidre (de 1'), 214, 786. 

J 

jai (Rasa del), 669. 
Jaume (Roquer del), 163. 
Joan Pau i(del), 374, 541, 555, 729, 787. 
Joanpere, 957. 
Joquer deis Bous (el), 517. 
Josepet (cal), 941; (del), 831. 
Josepó (Pinyers del), 565. 
Jugador (el), 861. 

L 

Llamp (Pi del), 559. 
Llaneta, Renoms. 
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Llarga (Parada), 379. 
Liebres (Coll de les), 493. 
Llebrot (del), 127, 298, 730, 788. 
Llebrota, 961. 
Llimona (Font de la), 704. 
Lloanques del Po (les), 168. 
Llonga (cova), 224; (de la Cova), 85, 

156, 178, 580. 
Llop i(del), 520, 731. 
Llorda (d'en), 805. 
Llorenquetes (les), 169. 
Lluc (Mas del), 789. 

M 

Maciá (de Cal), 55, 697; (del), 128; 
MaCiá Esquerrer (del), 790; Maciá 
Xollat '(d'en), 806. 

Maguinyo (Coves del), 232. 
Maidéu (Bosc del), 67. 
Major (Font), 892; (Carrer), 922. 
Mal Pas (del), 463. 
Malesporgat (Serret del), 31. 
Mallola (Roca de la), 192. 
Mallorquines (les), 901. 
Manco (del), 129, 213, 354, 542, 625, 

661, 791. 
ManrÓ (cal), 172; (de), 799; (del), 667, 

732; |(d'en), 265. 
Mar Qa), 896. 
Marc (cal), 942; (del), 838. 
Marge Nou (el), 862. 
Marina (de la), 332. 
Mariner (de), 658; (del), 147. 
Mario (d'en), 251, 266. 
Marra (Portell del), 521. 
Martí (del), 103, 657. 
Mas de, 332; (el), 9, 10, 11, 260-267, 

773-813, 883; (del), 15, 16, 60, 62, 
214, 355, 438, 464-466, 510, 555, 578, 
610, 630, 658, 670-671, 733-737, 760, 
839-840, 847, 852, 866. 

Maset (el), 81+815; (del), 467. 
Masos (els), 816; (deis), 471. 
Massa (Coves d'en), 126. 
Mata (Pía de la), 271, 404. 
«Matxos» (Cova deis), 221. 
Merles (Arbre de les), 579. 
Merlo (Coveta del), 229. 
Més Amunt (l'aigua), 868; Mes Avall 

(l'aigua), 869. 
Mesquer (del Gat), 176. 
Messia (de la), 844. 

Mestret (de), 800; (del), 49, 104, 158; 
(de cal), 426. 

Metge (Pomeres del), 396. 
Mig (Plana del), 429. 
Migdia (Forat del), 114. 
Mila (del Pere), 741. 
Militar, Renoms. 
Miloc, Renoms. 
Mineta de l'Estevenet (la), 755; (de la), 

583. 
Mion (cal), 943. 
Mirador (el), 884. 
Missa (Camí d'anar a), 441. 
Mola (la), 5, 309, 897; (de la), 89, 405. 
Moleta (la), 6, 7. 
Molinet, (el), 336. 
Monjo (del), 72, 543. 
Mont-ral, 909, Pobles; <de), 487. 
Mont-rala (ca la), 927; (de la), 424. 
Montsant (el), 885. 
Montserrat, 910. 
Morell (de), 683; (del), 544. 
Morenet (de), 202, 264, 801 ; (del), 702. 
Moro, Renoms; (Font del), 738; (dé la 

Font del), 76, 366. 
Morral (Punta del), 148. 
Morro (el), 136-138. 
Mosso (cal), 944; (del), 758. 
Motllat (el), 268, 337-342. 
Motllats (els), 4, 351; (deis), 417, 4+4. 
Muía (Esbalg de la), 875. 
Mules (Racó de les), 654. 
Muntanyes ( l e s ) , 902-906. 
Munté (del Pere), 384. 
Mur Rodó (el), 863. 
Mussara (la), 1; (de la), 77, 427, 489, 

505, 533, 795. 

N 

Negra (Coll de la), 492. 
Neu (de la), 274, 903. 
Nevadores (les), 907. 
Nínyola (Cova), 243; (la Cova), 225; 

(de la Cova), 175, 447. 
Noguer (el), 553-554; (del), 412. 
Nogueret (Clot del), 618. 
Noguers (Creu de), 305. 
Nou (Pi de les); 558; (Camí), 137, 475, 

482; (Hort), 685; (Margé), 862. 
Nova (Font), 893. 
Novella (Font), 363, 
Nyinyola, Vide Ninyola. 
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o 

Obac (!'), 63-66, 330-331; (de 1'), 17, 
105, 144, 594, 672. 

Obagada (1*), 67. 
Obi a') , 760. 
Oliver, 957; (Font de 1'), 739; (de la 

Font de 1'), 582. 
Onclet (de 1'), 263, 465, 564, 623, 630. 

734, 792, 866. 

P 

Paisan ((del), 159, 495. 
Paleta (de la), 649. 
Pallissa (la), 836. 
Palma (de la), 90, 650. 
Parada (la), 310-312, 364-379. 
Parades (les), 394-395; (de les), 95. 
Paradetes '(de les), 614. 
Paradot (el), 343. 
Parany (Serrer del), 32. 
Paratets (els), 352. ' 
Partió (Bosc de la), 534. 
Pas (Mal), 463; del Toro, 518. 
Pastor (Cova del), 215. 
Pastors '(Pedra dels), 182. 
Pataca (cal), 945; (del), 545, 599; (Costa 

del), 61. 
Patinya (de la), 706, 776. 
Patis (dels), 923. 
Patxango, Renoms. 
Patxeco (del), 106. 
Pau (del), 204, 290, 673, 740; (del 

Joan), 374, 541, 555, 729, 787. 
Paua (de la), 553, 663, 707. 
Pavet {del), 413. 
Pedra (la), 179-183; Esmoladora, 167; 

"'• Foradada, 184. 
Pedrola (la), 841; (de la), 708. 
Peiró (del),,160, 164, 414, 430; (d'en), 

807; de la Roca (d'en), 267. 
Pelât (Puig), 2. 
Penedès (el), 886. 
Peons (Casetes dels), 771. 
Pepo (Solà del), 287. 
Pere Milà (del), 741; Pere Munté (del), 

384; Pere Rafael (cal), 946; Pere de 
l'Esteve i(del), 130. 

Perelloner (el), 555; (del), 380. 
Petit (del Rei), 218. 
Petronell (Cingle del), 107. 
Petxina (del), 216, 385. 

Pi (el), 556-560; (del), 375, 421, 595. 
Piano, 962; (cal), 947; (del), 832. 
Piec, Renoms. 
Pieca (Vinya de la), 390. 
Pilanets (els), 178. 
Pilanot (el), 175-176. 
Pilar dels Gats (el), 177. 
Pinareta l(la), 577. 
Pineda (de la), 285, 716. 
Pinedes Oes), 324; (de les), 409, 456, 

494. 
Pinets (deis), 547. 
Pins, (dels), 563-564. 
Piny ers dels Josepó (els), 565. 
Piquer -(can), 682. 
Pistol (de), 810; (del), 131, 742. 
Pía, 334; (el), 269-272, 344,398-418,502. 
Plaça (la), 924. 
Plana (la), 313-314, 380-382, 426-434; 

(de la), 496-497, 534, 554, 764-765. 
Planes (les), 325, 437-438. 
Planet (el), 419-422. 
Planeta (la), 315, 435-436. 
Planets (els), 353. 
Planot (el), 273, 345, 423-425; (del), 

233. 
Planots (els), 354-355. 
Plans, 439; (dels), 288, 889. 
Pleta (la), 872. 
Po (cal), 948; (del), 50, 168, 425, 566, 

819, 833; Po-Cosme, 333. 
Poca Durada (de la), 709; Poca Roba, 

958. 
Pomera (la), 578. 
Pomeres (les), 396. 
Pona (Motllat de la), 338. 
Ponet (Mas de), 811. 
Poniol (del), 108, 149, 477. 
Poniols (els), 289. 
Portadora (la), 185. 
Portell (el), 519-521. 
Ports de Tortosa (els), 890. 
Pou (el), 687, 761-762, 764; (del), 18, 

311, 452, 544, 546; Pou de la Neu 
(el), 274. 

Pouet (el), 688, 763, 765-768; (del), 524. 
Prades, 911, Pobles; (del), 474, 478. 
Prat (el), 275-276, 849-853; (del), 109, 

272, 327, 376, 596, 743. 
Prats (els), 854-855. 
Priorat (Muntanyes del), 905. 
Puça (ca la), 929. 
Púdols (Serret dels), 35. 
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Puig (el), 2, 887. 
Puigcerver, 912. 
Puja de Vilaplana (Carretera que), 488. 
Pujador (el), 522-524. 
Pullés (d'en), 301. 
Punta (la), 140-155; (de la), 368. 
Puntes ( l e s ) , 156-161, 908; (de les), 495, 

720. 
Puntotes (les), 162. 
Purroi (Mas del), 794. 
Pusset (del), 377, 820. 
Pusso (del), 38, 150, 415, 767, 795-796, 

841, 873; (de cal), 22, 63, 122, 427. 
Putxiquet (Pía del), 416. 

Q 

Que No Cou (Font), 648. 
Quico (Cova del), 217. 

R 

Racó (el), 644-660; (del), 151, 194. 
Racons (els), 290; (deis), 110, 234, 512. 
Rafael (cal), 949; (cal Pere), 946; (del), 

51, 132, 834. 
Rafaelet (Tros del), 295. 
Rafaelot (Tros del), 359. 
Raget (el), 601. 
Rasa (la), 661-677. 
Raseta '(la), 678; (de la), 102, 515. 
Ravascall (Cingla del), 133, 504. 
Rei (Plana del), 431, 497, 534, 765; Rei 

Petit (Cova del), 218. 
Retomb del Teix (el), 480. 
Reus, 913. 
Riber, Renoms. 
Rius, 957. " 
Robert, 957. 
Roca (la), 190-196; (de la), 920; (d'en 

Peiró de la), 267. 
Rodó (Mur), 863; (Tossal), 41. 
Rodona (Alzina), 576; (Parada), 312. 
Roig '(de cal), 428, 554, 690; (d'en), 808; 

(Cingle), 111; (Grau), 259, 516; (del 
Grau), 567, 856. 

Roja (ca la), 930; (Cova), 226; (de la 
Cova), 86. 

Romers '(deis), 52, 717. 
Roquer (el), 163-165, 346. 
Roquers (els), 291. 
Roquines (les), 170-172. 
Rosers (del), 73, 152. 

Roure (el), 561-562; (del), 24, 87, 157, 
195, 619, 647, 674, 744. 

Roureda '(de la), 584, 837. 
Roures (els), 566; (deis), 472. 

S 

Safranar (el), 277. 
Salera (Punta de la), 143. 
Saleres (les), 877; (de les), 29, 96, 500, 

591, 722. 
Salópies '(de les), 97, 655. 
Salou (Puntes de), 908. 
Salt de l'Agusti (el), 115; (del), 678, 

752. 
Saltant del Poniol (el), 477. 
Sant Pere (Serra de), 899. 
Saragata (el), 963. 
Saramandussa, 959. 
Sarrionot '(Morro del), 138. 
Sec (del), 153, 165, 348, 432, 797. 
Secanets (els), 356. 
Segell (Pedra del), 181. 
Ségol (del), 95, 220, 522. 
Selvatá (Cinglall del), 75. 
Serra (la), 8-20, 316, 898-899; <de la), 

244, 451-452, 544, 640, 818, 870. 
Serret (el), 21-36. 
Serretó (el), 37. 
Servera (de la), 369, 608. 
So (Pouet del), 768. 
Socarrats (els), 292; (Bosc deis), 548. 
Sola (el), 285-287. 
Solana (la), 388. 
Somí (Font del), 746; '(Mas de), 812. 
Sort (d'en), 276; Sort Tallada, 389. 
Sorteta (la), 317. 
Sorts (les), 326-327. 
Sota Casa, 361. 
Susagna (de la), 710, 777; (de ca la), 

763, 877. 
Susagnero (Plana del), 433. 

T 

Tallada (Sort), 389. 
Tarragona, 914. 
Taulell (el), 118. 
Teix, 334; (del), 154, 199, 334, 422, 473, 

480, 747. 
Termes (Tres), 864. 
Terrers (els), 54, 293; (deis), 479. 
Tiá (Clot del), 253. 
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Tiana (ca la), 931. 
Tina (de la), 339, 501, 557, 595, 609, 

627. 
Tivissa (Muntanyes de), 906. 
Toixó (Cau del), 200. 
Toll de l'Esparver (el), 689. 
Tollots (els), 684. 
Tomb (el), 481-482. 
Tombs de les, Airasses (els), 526. 
Toro (Pas del), 518. 
Torre (la), 3, 873; (de la), 65. 
Torrent (el), 602-603. 
Torres (Cami de les), 461. 
Tortosa (Ports de), 890. 
Tosques (de les), 98, 228, 420, 462, 592, 

723, 784, 845. 
Tossal (el), 38-41. 
Tost '(del), 134; (d'en), 222. 
Travesser (Cami), 476. 
Trementina (Pins de la), 563. 
Trencada (Creu), 857. 
Tres Termes (els), 864. 
Trinco-Trinco (el), 6Ô4. 
Trona (la), 186. 
Tronc (Font del), 307. 
Troneta (la), 187. 
Tros (el), 294-295, 357-362. 
Tuno (cal), 950. 
Txot, Renoms. 

Vail (de la), 585, 859. 
Vails, 915. 
Vaques (de les), 211, 629, 724. 
Veil (de l'Hort), 728; i(l'Hort), 848. 
Vella (la Fita), 12; (de la Fita), 142; 

(de l'Artiga), 651; (de la), 652; (de 
Casa), 698; (la Casa), 817; (l'Era), 
835; (la Pallissa), 836. 

Vells (Mas dels), 60, 510, 798. 
Vent (Serret del), 36. 
Ventura, Renoms. 
Vermella (Argila), 481. 
Vermellet (Tros del), 360. 
Verneta (Cingle de la), 91. 
Vicari (Bosc del), 549, 666. 
Vicent (de), 11, 20, 53, 183, 418, 466, 

550, 620, 671, 737, 813, 840. 
Vidues (de les), 395, 785. 
Vila (Casa la), 951. 
Vilanova (Racô de), 194, 660. 
Vilaplana, 916, Pobles; (de), 488. 
Vimeneres (de les), 561, 593, 725. 
Vinya .(la), 390; (de la), 124, 179. 
Vinyes (les), 329; (del), 314, 434. 
Voltes (del), 155, 237, 350, 748; (d'en), 

809, 853. 
Vora Casa, 382; (de), 362. 

X 

Xacô (Cingla del), 135. 
Xalet (el), 952. 
Xancarron, Renoms. 
Xapes (les), 397. 
Ximet (Font del), 749. 
Xins, Renoms. 
Xiulet, Renoms. 
Xollat (d'en Macià), 806. 

Zerella (Torrent de la), 60J 
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