
ENS ADONEM DE COM<;ES PERDEN

ELS TOPONIMS LOC~LS?'

Feia anys que tenia una assignatura pendent, com es diu ara i
sense voler entrar en política, que em rosegava el subconscient cada
cop que, de la meva rna d' autodidacte afeccionar, enllestia un mapa
cartoqrsfic d'una zona reduida del Penadas mentre, repetidament,
havia de reconeixer com el meu propi terme .municipal m' era
desconegut.

De fet no te n'adones que ho és fins que trepitges un seguit
d'indrets incomparablement bells. Et sorprens de no haver-Ios
contemplat fins aleshores tenint-Ios tan a prop. Emmarco dins
aquesta circumstancia el lIoc coneguf pel Parc, en el Fondo del
Grifi(l) o Camí Perdut de Torrelletes, on s' aixequen un aplegament de
pins altíssims, ben estructurats i esponerosos, que conformen un
paisatge bosca d'una formosor insospitada. Una altra sorpresa fou
la Rambla de Solers; un lIarg passeig dreturer, quiet i encisador, que
s'allunva del bullici industrial i de les urbanitzacions il.legals,
vorejada per una carrandella d'ametllers que enriqueixen el paratge i
donen I'ombra justa al vianant. O els bufadors de la Punta Llarga o
deis ColIs en un dia de mar gruixuda. I tants d'altres que l' articulista
no detalla perque la seva intenció de contingut és una altra. Malgrat
aquests exemples hom suposa una infinitat d'indrets que devien
haver estat motiu d'una caminada interessant i que han desaparequt
engolits pel progrés, en el sentit que cadascú vulgui donar al mot.

Aquestes sortides dominicalsi/l n'eren un presagi eloqüent. La
decisió empresa fa uns mesas d'éncetar un treball cartoqrafic del
nostre municipi rn'ha portat a contrastar rnolts mapes i documents
d'epoques diverses i'· copsar-ne la riquesa toponímica i la
transformació i evolució de moltes construccions rurals. Ha estat un
bon amic, en Vicen; Carbonell i Virella, qui m'oferi la possibilitat
d'ampliar la recerca toponímica xafardejant els lIibres del Cadastre,
del 1739. Jo no havia tocat mai un lIibre del segle XVIII; em va fer
respecte, certament. Vaig restar embadalit veient amb quina facilitat
el meu company entenia la lIetra i, rapidarnent. en treia conclusions.

Amb el temps rn'hi vaig avesar amb promptitud. Mentre ell, molt
més expert que no pas jo. aprofundeix en el Capbreu de la Geltrú, de
l'anv 1591, rn'endeqa tot seguit la pacient labor d'encaixar aquest
desmesurat jeroglífic. En efecte, en el volum primer apareixen les
2.027 peces de terra que defineixen el terme d'aleshores, que no
coincidia exactament amb la divisoria termenal d' avui dia. grafiades
en polígons irregulars i desproporcionats on figura les canes(3) que
atenyia cada costat; ensems, s'assenyala la seva propietat i les
afrontacions, segons la situació cardinal, també amb el respectiu
nom de cada propietario La qüestió es complica quan un mateix

, posseidor és amo d'unes quantes peces. Es tracta, dones. d'un
enorme trencaclosques de 2.027 peces on. independentment de la
seva localització, cadascuna d'elles té una forma diferent i
deformada. El treball de circumscriure aquestes peces tinc entes que
havia estat encetat per un grup que ben aviat abandona la tasca. La
temática és engrescadora. Descobreixes toponirns de partides
senceres que en el segle XVIII havien d'ésser ben vius, ja que moltes
peces s'identifiquen amb el mateix nom, ocupant una extensió
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notable. Topñnirns que, d'altra banda, t'adones que s'han perdut;
així tenim: els Crespallins, les Mirones, la Sorna, les Casetes o
Bassetes d'en Clara, el Mas Mussarro, etc. Topbnims que alguns
historiadors locals han trobat qrafiats en documents molt esparsos
pero que no havien pogut localitzar correctament. Dit de passada
afegeixo que els Crespallins ocupaven més o menys la zona que avui
anomenem Barriada del Tacó. a la dreta de la carretera de Vilafranca
i fins poc més amunt de la variant d' avui dia. Al mateix ternps. les
Mirones eren a migdia del Mas d'en Pers o d'en Perris, en la falda de
la muntanya que mira al Mas Tapet, a la dreta del Camí Vell del Mas
de l'Artís. La Sorna s'enclavava a la riba escuerra-del Torrent de la
Pastera, just per sobre del Camí Reial o Camí Moliriant. Les Casetes
o Bassetes d'en Clara també en el marge dret de la Pastera, pero per
sota el Camí Molinant. Del Mas Mussarro no resta res pero les
peces de terra que li eren adscrites ocupaven una lIenca de terreny
compresa entre el Torrent de la Masia Parellada (Masia d'en
Cabanyes) i el Camí del Mas deis Masos (Mas Sardet]. a l'esquerra
del polígon industrial que s'esta construint i que hom ha insistit a
anomenar erroniament(4) Polígon Industrial la Pastera.

Fragment del cadastre del 1739 (vol. 1). manuscrito on e'aprecia com 8 element singular
i curiós una mulassa que treu foc par la boca.



A una persona com jo, poc iniciada en el camp de la
investigació histórica, el desconcerta que una mateixa edificació o
masia canvú de nom repetidament. Aixíhe pogut constatar com la
Masia del Notari era abans el Mas de n' Alegret; el Mas Galceran
s'esrnenta com a Corral d'en Mille; la Masia Sama, Corral d'en
Martí. la Torre de 1'0nclet s'havia denominat Torre del Mestre, Torre
Galvanya i Torre d'en Montserrat. la Masia Nova era el Mas
Marroquí; el Mas Baró era el Mas de la Miquela. El Corral d'en Roe
es coneixia pel Corral d'en Gual i el Corral d'en Miró pel d'en Gassó.
la Masia Frederic era la Masia d' en Rafecas; el Mas Sardet era
abans el Mas deis Masos i, encara, eLMas Safons i el Mas d'en
Joan Ferret. Elllistat s' allargaria en extrem; solament acabar-lo fent
esment que la rehabilitada Masia d'en Cabanyes anteriorment era
coneguda per la Masia Parellada.(5) .

Quan tot just porto escrutades sobre planols a E: 1/5.000 un
trenta per cent de les peces de terra, ja considero els resultats molt
satisfactoris. Espero en un futur no massa llunva poder grafiar i
recuperar, així, alguns deis topñnims perduts i que no hagin estat
substitutts per uns altres.

És trist comprovar com dins el mateix nucli urba els noms es
deixen perdre d'una forma vertiginosa. Cada generació deu haver
deixat un lIast i dins les meves minses possibilitats vull aportar
quelcom parque aixñ no passi en la que rn'ha tocat viure. Tot
pensant moltes vegades i tornant amb la memoria a les coses
viscudes, recordo, quan un noiet era encara, haver sentit al meu
pare: ...té una sínia pel Banderer, (6) ... s'han inundat els horts de les
cases de la Rajanta,(7) ...hi anavern pel Camí de les Roques del
Pelut,(8) ...els del Trajo de Garbí(9) ens enfrontavern amb els del
Trajo de II evant, (1O) etc. Pregunteu, pregunteu ara... per exemple,
als nois que surten cada dia de l'lnstitut, on són aquests indrets? He
pogut comprovar amb quin estil falinfaina s'encongeixen d'espatlles
tot fent una ganyota amb la boca. Decebedor. la culpa no és
solament de les escoles ...

Evidencio que d'altres s'allunyen més en el temps i que els
tentacles del nucli urba ha engolit menyspreant el seu lIegat historie.
Són els casos de Soterrania,(11) la Marquesa,(12) I'Estany,(13)
Vilarrodona.(14) D'altres potser tindran més sort des que I'admi-
nistració local s'ha cornencat a sensibilitzar; és el cas del pare del
Molí de Vent,(15) del sector de la Sínia de les Vaques, d'Adarró.
Tindra tanta sort la Rasa d'en Miquelet?

Cal evitar a totes que els toponirns es perdin. Almenys els que'
han perdurat fins als nostres dies. Cal ésser respectuós amb ells no
oblidant que qui perd els orígens perd la seva identitat. I la
recuperació i/o conservació deis toponims del nostre terme
municipal és com un mirall que hom ens ha col.locat al davant
perque ens hi puguem identificar correctament.
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NOTES

(1) Segons consta en uns documents del Mas Trader de Cubelles, duranr el segle
XVII se ranomenava Torrent de Grifa. Datades el 25 dabril del 1629 són les
afrontacions de la Ouadra de Rocacrespa, on lIegim: «á cirtío terminatur cum
Colle de la Fita aermini de Castellet, et deinde ascendit in Podium Tallita
(Talaia), et deinde vadir Serra Serra, iterum terminando cum dicto Termino de
Castellet usque ad Locum nominatum lo Torrent de Grifa, et deinde
accipiendo Viam Mansi Ricat ad Villamfranchum, et vadit recta Via, ter-
minando semper cum Quadra de Enveja, etetiam cum honoribus Vidue
Totosaus, qui vadit á Creixell». El veiem registrat per primera vegada en el
mapa geolagic del canonge Almera, editat I"any 1897. Com que el propietari
del proper Mas de l'Artís fou un deis fundadors de la fabrica de oiment, la va
denominar «Materiales Hidráulicos Griffi S.A.)) consagrant, I"any 1923, un
nom molt conegut a casa seva en una naixent indústria vilanovina.

(2) Faig esment que sense I"ajuda i guiatge del bon ami eJoan Virella i Bloda, gran
excursionista en el sentit més ampli de la paraula, no hauria pogut gaudirde la
beIlesa daquests i de molts altres indrets.

(3) Cana: antiga mesura de longitud dividida en vuit parns. estesa pel Principat de
Catalunya, illes Balears, Occitánia, nord d'Itália, ete. La cana de Barcelona
equival a 155,5 centímetres. La mitja cana correspon, aproximadament, a la
vara.

(4) La Societat Anónina Municipal de Promoció Industrial de Vilanova (PIVSAM),
creada amb I"objectiu de revitalitzar el sector industrial de la ciutat. ha
canalitzat el projecte d'infrastructura pera aquest polígon. Lafabrica Pirelli hi
té molt avancades les obres d'ampliació de la seva factoria. En el fulletó Extra
n.? 2 de la revista «Placa de la Vila». que edita I"Ajuntament, es grafia

correctament Torrent de la Masia Parellada; a I"ensems, hom pot adonar-se
que el Torrent de la Pastera no té res a veure amb aquest nou polígon
industrial. situat entre els torrents del Llimonet o Camí Vell de Vilafranca i el
Camí del Mas deis Masos (per sobre el Torrent de la Masia Pareliada). Així.
dones, la denominació Polígon Industrial la Pastera és fora de lIoc i esdevé
incorrecta. Som a temps encara de modificar-lo ...

(5) La finca de la família Parellada fou venuda als Cabanyes, els quals hi edificaren
I"edifici actual destil neoclássic (1798) en el lIoc on hi havia I"antiga masia
Parellada. Avui día encara en resta la casa deis masovers.

(6) Banderer: qur porta públicament la bandera d'un exércit o d'altra institució.
Pintor de banderes i tapissos (Alcover-MolI, vol. 2).
Bander: o Bener, guardia de la propietat rústica, encarregat devitar i castigar
amb bans els abusos que es cometin en el camp (en casteltá «guarda-
bosques») (Alcover-MolI, vol. 2). Malgrat aquestes definicions la procedencia
d'aquest nom és desconeguda. Abasta una zona que avui dia podríem
delimitar a ponent del carrer Pare Garí, entre la Carretera Vella (avinguda de
Cubelles) i el carrer de I"Aigua.

(7) La Rajanta. Ouan la línia del ferrocarril no s'havia construit encara, el sector de
l'estació I'ocupaven uns terrenys on es feien extraccions de terra arqilosa per

a subministrar les bóviles. El nom de la Rajanta, adjudicat a la porció
meridional a la via, deuria venir deis talussos de terra que confería el mate ix
procediment dextracció i on la mainada es precipitava, s'hi arriava o bé hi

rajava.

(8) Roques del Pelut. L'etimologia és-desconequda, si bé hom suposa que algun
remot i popular personatge vellos tindria abric a redós d'unes roques situad es

entre el Torrent de Sant Joan o de la Ramusa i la Quadra d'Enveja. El cas és que
avui dia no observem cap prominéncia en aquest paratge. Cap la possibilitat
que es tractés simplement d'un rocallís compost per una fina placa de
tapassot que, amb el ternps. hauria desaparegut.

(9 i 10) El Trajo de Llevant i de Garbé són noms mariners. Es designava Trajo de
Llevant aquella zona de la platja compresa entre el Portal del Torrent de la
Pastera (Restaurant Cossetania] i I"indret conegut per l'Aigua Calenta (on
avocava la claveguera, davant de Cal Vinrut. prop de l'actual monument a
Francesc Macia). Per analogia, el Trajo de Garbí abastava des daquest punt
fins al Portal del Torrent de Sant Joan (davant la Piscina Municipal).

(11) Soterrania. Ouan es va concedir la carta de poblament de Vilanova, l'anv
1274. ja existien «quadres» i «Hocs» en I'actual terme. Les quadres d'Aderró,

Creixell, Enveja, el Padró, el Piular, Soterranla. Vilarrodona, el Viver (Mas de
I"Esquerrer) i sa Llacuna. Soterrania vindria a ocupar la part septentrional de la
vila, per damunt de Cap de Creu. fins a la zona que avui denominem els

Esbarjos.

(12) La Marquesa. Ouan un individu es deia Marqués de cognom, la seva muller
agafava el mateix cognom en femerií, o sigui Marquesa; així trobaríem Pujola
de Pujol. Maiola de Maiol, etc. En el cadastre del 1739 trobem Joan Marqués
propietari de terres situades a la partida d'Enveja (n.·' 1.017 i 1.038) i a la
Pallissa (1.066). Una altra referéncia del 1683 diu que una dona que duu el
nom de Marquesa era casada amb Joan Pau Serra. i eren pares del frare
caputxí Serafí de Vilanova; Pau Serra, pagés, tenia una peca a la partida de la
Quadra d'Enveja (n." 1.025); la seva mare es deia Marquesa. Marquesa:
antigament nom propi de dona (Alcover-Moll, vol. 7). Ocupava un sector que
podríem fixar a Ilevant del Torrent de la Ramusa, per sobre de la carretera
(fusteria de la Pirelli i Sínia Germanor) i per sota d'aquesta (Blocs Pirelli i
Escola Canigó).

(13) En un temps reculat era freqüent que a segona línia de mar es formessin
espontáruarnent uns lIacs o aiguamolls. Aquest era el cas de I'Estany de la
Piera o de la Geltrú i I"Estany de la Ramusa. Rebia simplement el nom de
I'Estany aquell sector que avui delirnitarem entre el Torrent de la Ramusa i la

Rambla Pirelli i des de Mar fins a la via del tren. La Sínia de l'Estanv era situada,
junt amb la Sínia Bou i la Sínia Berruga, en el solar de I"actual fabrica Pirelli.

(14) Vilarrodona. No sabem si hauria estat una antiga vil.la romana propera a Adarró;
com a mínim el seu origen és contemporani al de Soterrania, Així trobem el

1305 com Berenguer de Castellbisbal presta homenatge al rei Jaume II pel
deu del terme de Cubelles, als Masos de Creixell. Soterránia, Vilarrodona i
Vilanova. (Gari, pago27). EI1342 hi ha una reunió del Consell General davant
de la porta del castel] de Cubelles amb la preséncia del batlle i de 126 caps de
casa, entre ells Guillem Argiló de Vilarrodona, batlle el1344 (Garí, páqs. 57 i
58). El 1357, a la capella de Sant Antoni es va fundar la capellania de Sant
Miquel. pels serveis religiosos deis veins de Creixell, Vilarrodona i Vilanova
(<<LaVeu de Sta. Maria de Cubelles», n.s t . 12-IV-1959). EI1363 es produeix la
separació de la feligresia de Vilanova de la de Cubelles; es construeix una
capella dedicada a Sant Antoni, situada a Vilanova de Cubelles, i es donen les
condicions als parroquians de la Universitat de Vilanova i deis lIocs d'Enveja,
de Crelxell i deis Masos de Vilarrodona, de Socarrania i d'Spiulart. situats
dins el terme de Sant Antoni (Puig i Puig, Episcopologi, pago483). E11391, en
un pergami de l'Arxiu Parroquial de la Geltrú, s'esmenta «Pere Rubei del Mas
Vilarrodona de Cubelles».

(15) Molí de Vent. Aquest topónirn ha estat recentment recuperat per I"adminis-
tració local en adjudicar aquest nom a un pare que, en principi, hom li havia
atribuít el de Pare Maragda (de la traducció «Esmeralda»).
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