
ORIGEN I FEMINITAT
DELS TORRENTS

DEL MUNICIPI

Quan es van comencar les
obres de la ronda d'Europa
(que del passeig Marítim enlla-
ea amb la carretera de Sitges),
fou necessari creuar el ferrocar-
ril per rnítia d'un túnel, que una
vegada forjat a cel obert va
ésser introdui"tpam a pam en el
seu definitiu emplac;ament gra.-
cies a tecmques innovadores
que van fer badar molta gent
durant una bona colla de dies.
Al mateix temps es va construir
un ample pont sobre el torrent.
Poc després, en aquest pont
van plantar-hi un cartell que
diu: "Torrent de Piera". Que
malament ens sona aquesta
denominació, quan sempre hem
dit torrent de la Piera! Així,
amb I'article femení.

Heu posat atenció en els
noms deis nostres torrents?
Tots són femenins. Comproveu-
ne la resta: torrent de la Paste-
ra, de la Terrrosa i de la Ra-
musa. I hem de notificar que
cap deis quatre estan ben es-
crits en el darrer planol urba
editat per l'Ajuntament I'any
1992! No tan sois es van deixar
I'article, sinó també la preposi-
ció, així: torrent Piera, torrent
Pastera, torrent Terrosa, torrent
Sant Joan... Aquests criteris
produeixen pena. Ens queixa-
vem d'epoques passades per-
que ens havien destrossat la.
toponímia (Villanueva, Ribas,
Cañellas, Cubellas, etc.). Avui,
quan gairebé tot s'escriu en
catara, es fa tan malament com
es pot. No tenim cura.
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Sé, deixem de lamentar-nos
i anem al' gra.· De cursos d'ai-
gua que porten la forma. terne-

nina, n'hi ha exemples ben
coneguts: la Tordera, la Muga,
les Nogueres i la Valira. La
forma femenina d'aquests rius
té la seva explicació i no entra-
rem en detalls. Pero en el cas
deis nostres torrents, a més de
I'article femení, hi tenim I'es-
mentada preposició, que indica
el lIoc d'origen o procedencia
de cadascun d'ells. En poques
paraules, adverteixen de I'indret
d'on baixen, com succeeix amb
el mateix torrent de sant Joan
(altre nom de la Ramusa), que
es denomina així perque passa
per Sant Joan. O de la riera de
Vilafranca, que procedeix d'a-
quella ciutat, corrent també
conegut per de Canyelles pel
fet de passar pel costat d'aquell
poble.

El cas de la Pastera té un
exemple a la veína Sitges. Era
el nom que portava I'actual
fondo de les Oliveres o de Sant

Quintí, que en el segle XVI
s'anomenava "torrente voccato
de Aiquadolc, qui discurrit de

" la Pastera", millor dit, que bai-
.. xava de la Pastera. MUNTA-

NER creu que el nom deriva
d'una comparació del torrent
(encaixonat amb parets en
forma de talús) amb una paste-
ra, cas semblant d'EI Pasteral
(La Selva); pero som del parer
que si a Sitges, en el segle XV,
ja existia un 1I0cque portava el
nom de "sa Pastera", el torrent
devia agafar el nom de I'antic
índret,' no al revés. Es a dir, la
Pastera sitgetana era un fondal
(per comparació de forma), on
devia comencar o passar el
susdit torrent ¡ara aquesta
porta altres noms. A la Cerda-
nya i al Conflent també existei-
xen 1I0csd'un origen semblant,
com són el "Clot de la Pastera"
i el "Comell de la Pastera".'

On era la Pastera vilanovi-
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Sortlda del Torrent de la Pastera a partir del c. Ancora, 1977. Foto: J. Blanes

Pon! sota la vla per la ronda d'Europa al costat del totren: de la Plera, 1988. Foto: V. Carbonel/
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na? Tot i que és' documentat
des del segle XV, no tenim
dades- de la seva situació.
Quan I'any 999, Gornbau de
Besora es ~féu amb la Marítima
d'Olerdotar.esdevenínt el primer
senyor de Cubelles, les terres
adquirides corresponien a la
costa penedesenca que com-
pren des de Segur fins al tor-
rent que baixava a la "Villa
Episcopal" (a la. Geltrú), mar-
cant aleshores el límit secular
(quasi bé miLlenari) del terme
de Cubelles amb el de Ribes i
que després fou el de Vilanova
amb la Geltrú, fins que s'esde-
vingué la unió. Les aigües del
que després es va dir torrent
de la Pastera tenen el seu
origen a I'entorn del mas de
l'Artís, mentre que la part baixa
del mateix torrent era coneguda
des d'antic per torrent "de la
Geltrú (pel fet de passar pel
costat d'aquest lIoc) o del Cau
de la Guineu. Posteriorment,
I'any 1591, la partida del tor-
rent de la Pastera no era lIuny
del Pas del Bou, círcurnstancta
que demostra que la seva de-
nominació venia de la part alta
del seu curs, tal vegada prop
de I'inici o, a tot estirar, deis
encontorns del mas d'en Perris.
Al segle XVIII, I'actual nom ja
es donava a tot el torrent, fins
a la seva desembocadura a "les
Botigues de Mar", prop de "la
Fassina"..

Pel que fa al torrent de la
Piera (que té la seva capcalera
en el terme de Ribes), el lIoc
de pas és indubtable, ja que
I'any 1408 es té notícia del
"loco voccato la Piera", que el
1552 limitava a lIevant amb el
torrent i a tramuntana amb el
"camí de la Magdalena". En el
Capbreu de 1591, la "partida de
la Piera" afrontava amb el
"torrent de la Piera i I'heretat
de Carro, el Camí Reial a Sit-
ges (o de Vilanoveta), el camí
de la Magdalena i el camí a
Carro (actual carretera de Ri-
bes). Aquesta dilatada partida
persistia en el Cadastre de
1739 i en el Delme del Castell
de la Geltrú de I'any 1819.
Aquesta demarcació era a lIe-
vant de la moderna barriada del



Tacó i va donar nom al torrent
que, ajuntant-se amb el que
baixa de Santa Magdalena,
travessava I'indret de la Piera,
el mas Bertran deis Torrents, la
masia Torrents (ambdós des-
apareguts) i finia a l'Estany de
la Geltrú o de Sant crtstoroi.
L'etimologia de la Piera és prou
coneguda, per derivar del mot
lIatí "apiaria", que vol dir "abe-
llar" o "lIoc d'abelles", potser
molt abundants en passades
centúries.

El torrent de la Terrosa
recull les aigües de Carro, So-
lers, Xoriguera, Vilanova, el
mas d'en Serra i Solicrup, pas-
sa pel costat de les Roquetes i
desguassa en el torrent de la
Piera, on abans existia la masia
Torrents. Antigament conegut
per torrent de Ribes (1591),
no fa molts anys s'ha vist bate-
jat per torrent de Solers i
torrent de la Masia Nova i fa
poc ha estat rebatejat per "riera
(o torrent) de la Fita", pel sol
fet d'haver-hi una vella fita de
terme en la crullla del camí de
Sitges. Sense comentaris. Ter-
rosa és una zona que conté
terra, que sembla de terra o
que té color de terra. L'aigua
terrosa és aquella que ve temo-
la, bruta de terra. El nom de la
Terrrosa, aquest torrent el pren
pel fet de circular per un 1I0con
les timbes de terra s'han utilit-
zat per fabricar rajoles en més
d'una bóbila, ara totes tanca-
des.

Finalment, el torrent de la
Ramusa, de Sant Joan o del
mas Torrat, té la seva capcale-
ra en el vessant de lIevant de
la Talaia, portant el nom d'un
paratge conegut des del segle
XV amb la grafia "Ramusa"
(sense I'article). Al capdavall del
seu curs formava l'Estany de
Vilanova o de Ramusa, pero el
1I0c de "Ramusa" era més
amunt de Sant Joan, prop de la
Bassa de Creixell, ja que I'any
1725 "lo torrent de Ramusa"
era situat a ponent de I'ermita,
de la partida d'Enveja, del Ban-
derer i era travessat pel camí
de l'Aragai (o deis Molins),
confirmant que baixava d'un 1I0c
més sobirá que duia I'esmentat
nom. També surt documentat
com torrent d'Enveja pel fet de
creuar les terres jurisdiccionals
de la quadra i fins i tot per
torrent d' Adarró, per ésser el
límit oriental d'aquesta altra
demarcació. No obstant, durant
el segle XVIII, la "partida de
Ramusa" era situada a I'entom
de l'Estany del mateix nom, ja
oblidada I'antiga localització.
Com podem comprovar, I'article
femení no I'hem vist documen-
tat fins ara. Quant a I'origen del
toponím, I'amic Xavier Garcia
creu que és un derivat de "ra-
rnatqe"." Es molt possible que
tingui raó, ja que la paraula
!latina "ramosus" vol dir "ra-
mós", que, juntament amb "ra-
mut -uda", són derivats de ram
i "ramulla" és un conjunt de
branquetes, de rama menuda.'

En canvi, els paronírns "remuc"
i "remussa" són accions de
remugar i rondinar respectiva-
ment, mentre "remulla" és sino-
nim de gorg, aigua entollada
(?), tal vegada més adient per
un corrent intermitent com el
nostre torrent.

En resum, els torrents no
són femenins, sinó que els lIocs
d'origen tenen la forma femeni-
na. Queda qüestionat el cas de
la Ramusa, ja que fins ara no
se sap exactament que vol dir
aquesta paraula i per tant ase-
xual.

Vicen~ Carbonell i Virella
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BIBLIOTECA
Recentment han ingressat a la biblioteca de l'enütat els volums de la HISTORIA NATURAL DELS

PAISOS CATALANS. Aquesta col.lecció, editada per la Fundació Enciclopedia. Catalana, consta deis
següents títols:

Geologia I
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Registre fóssít

Artrópodes I
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Peixos
Ocells
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Sistemes naturals
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Aquests lIibres, amb dibuixos esquernatics i abundants fotografies en color, un cap fitxats, es _o~a ~~C:\
la disposició del socis. . :> 'O\f6't;D j/ í

~ ~
• l1J, . YV/drt-:),m \ /

----:~:'--'"Josep M. Also
Secció de Cultura

53


