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• Pròleg

Els lectors del pròleg al llibre del Moisés Selfa Sastre hauran de permetre 
que el redacti a partir d’unes vivències i reflexions personals que potser 
tenen més pes del necessari. Vaig conèixer l’autor en una reunió de la Junta 
del Centre d’Estudis de la Conca de Barberà, al Museu, a Montblanc. Me’l 
va presentar l’incansable Josep M. T. Grau, amic d’anys i panys, que em va 
proclamar que Moisés podia fer l’onomàstica i la toponímia de Rocafort. 
O sigui, que estudiaria científicament els renoms de les cases i els noms de 
les partides de terra, dels rius, de les pallisses, dels gorgs…

Anys enrere el prohom de la cultura catalana Albert Manent m’havia 
suggerit a mi la possibilitat d’assolir l’objectiu. No m’hi veia amb cor, per-
què creia, i crec, que no n’hauria sabut prou. Tinc extractats milers de 
documents de Rocafort, procedents de documentació notarial, senyorial i 
sacramental. Disposo d’un coneixement suficient de la realitat local. Però 
em faltava la metodologia, el procediment, el sistema de treball adequat i, 
també, el temps necessari per executar les investigacions de forma correcta. 
Resultat: reiterats incompliments de promeses a l’amic Manent i la toponí-
mia i l’onomàstica rocafortines, pendents.

De tota manera, la idea persistia i, per això, l’oferta a través de Josep M. 
T. Grau va ser ben acollida. Tots els que llegireu el llibre podreu comprovar 
que vam saber aprofitar l’oportunitat. Moisés Selfa és un investigador dret 
i fet, de cap a peus. Traspua tanta vitalitat i dinamisme que sembla que esti-
gui en un estat permanent de nerviosisme. Després d’haver-hi parlat hores 
(i això amb ell no és gens fàcil), penso que tot plegat és el resultat de pensar 
quina una n’ha de fer de forma continuada.

Us faig cinc cèntims de la vida i l’obra de l’autor. Va néixer a Pego, al 
País Valencià (Marina Alta, Alacant), el 1973. Va cursar Filologia i s’hi va 
llicenciar el 1996, a la Universitat de Barcelona, i s’hi va doctorar el 2000, 
a la de Lleida. El doctor Moisés Selfa és, ara per ara, professor a l’IES 
d’Alcover i ha estat contractat per la Universitat Oberta de Catalunya. Ha 
escrit una quinzena de llibres, la majoria de toponímia (molts centrats en 
la Ribagorça, entre el 2001 i el 2005; sobre Benavarri, el 2009; Querol i 
Torroella de Montgrí, el 2010) i un parell d’onomàstica (Alcover, el 2008, i 
Vespella de Gaià, el 2010), a més d’un tractat sobre onomàstica municipal. 
Les recerques l’han dut fins a la Córdoba argentina o l’alemanya Leipzig. 
Els seus articles es compten per desenes.

Pròleg
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Tot i això, em va demanar que l’ajudés. I ho he fet. Tot un honor i avec 
plaisir. Vaig instar-lo que complís els terminis acordats de lliurament de les 
diverses proves i de l’original. I a fe de món que és un rellotge suís. M’ha 
advertit que cap treball és definitiu, que en el que segueix hi deuen mancar 
algunes coses, que res és perfecte. Ho he escrit en aquest prefaci perquè 
m’ho ha demanat. Jo ja fa molts anys que sé que la perfecció és un bell 
anhel inassolible.

De nen i de jove, vaig passar caps de setmana, vacances de tot tipus i 
les hores que tenia lliures voltant diversos racons del terme. No he estat 
mai caçador (almenys de cartutx o de bala), ni gaire boletaire, ni un gran 
(ni mitjà) caminador. Però de nen havia trescat amb la colla per molts ra-
cons que les noves generacions ni s’imaginen. Havia sentit explicar històri-
es de xucladors als gorts (en xipella ho pronunciem així), de coves on s’hi 
havia amagat gent durant la guerra, havia jugat hores i hores a les Roques, 
al pi de la Salut o a la muntanyeta de la Margarida. Anàvem a berenar a 
la font de la Roca, i alguna vegada a la font del Carles. Teníem “cabanes” 
escampades per diferents llocs (encara avui no he de dir on, perquè era, i 
és, un secret de la colla). Als carrers i les places de Rocafort hi fèiem mitja 
vida i recordo els partits de futbol a la plaça dels Estudis, on calia deixar 
ben clar si s’acabaven al primer o al segon toc de les hores (encara que 
molts cops no hi arribàvem). Eren carrers de terra, plens de pedres, de 
clots; caus de pols i de fang, segons l’època de l’any. La feina quotidiana 
de moltes dones per deixar-los bé no bastava. Recordo que només el Raval 
tenia llambordes. I que en un partit de futbol amb porteries a cal Roigé i 
a l’àmbit lateral dret de la façana principal de l’església hi vaig deixar un 
tros de pell del front.

Aquests records són els meus. Alguns dels meus. Estic segur que la con-
sulta del llibre en proporcionarà molts a tothom que tingui la bondat de de-
dicar-hi una estona. Tota la tasca de recopilació ha estat menada per Moisés 
Selfa, de forma totalment altruista. Jo li dec gratitud eterna pel temps que 
ha dedicat a Rocafort, per fer-nos partícips dels seus coneixements, del seu 
domini de l’onomàstica i la toponímia. També li estic agraït per haver-me 
fet recordar, a través dels noms de les coses, retalls del passat. 

Valentí gual Vilà

Alcalde de Rocafort de Queralt
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• Antroponímia i toponímia del terme municipal de Rocafort de Queralt

Justificació

L’onomàstica és una ciència que des de fa més de mig segle gaudeix 
d’una bona tradició a l’àmbit del domini lingüístic català. Més concreta-
ment, a les terres del Camp de Tarragona i de les muntanyes de Prades, 
estudiosos com Enric Moreu-Rey, Josep Iglésies, Ramon Amigó, Joan Prats 
Sobreprere, Albert Manent, Eugeni Perea i Ramon Pere Andreu, entre d’al-
tres noms, han recollit i estudiat els noms de lloc i de persona de gairebé 
tots els municipis d’aquests grans espais geogràfics. A la Conca de Barberà, 
també trobem alguns reculls onomàstics complets: els de Passanant i Bell-
tall a cura del Dr. Enric Moreu-Rey (Moreu-Rey 1978), el de Barberà de la 
Conca publicat per Carme Plaza i Arqué (Plaza 1990), el de Blancafort de 
Josep Recasens Llort (Recasens 2000) i el de Vilanova de Prades de Ramon 
Pere Anglès (Pere 2004). Paral·lelament, cal esmentar que Francesc Sifre 
Pérez té inèdita la toponímia de Rojals, agregat al municipi de Montblanc, 
i que monografies locals sobre municipis de la Conca dediquen un apartat 
a la toponímia del poble: la de Vimbodí de Mn. Àngel Bergadà (1978) i la 
de Jaume Solé sobre Vilaverd (Solé 1999).

Queda, doncs, molt per fer a la Conca, si bé s’està avançant en aquest 
sentit, com ho demostra l’estudi que actualment realitza Josep Anton Bonet 
sobre l’onomàstica de Sarral i el que nosaltres publicarem de Vilaverd al 
llarg del 2010 amb l’amic Josep M. Grau i Pujol.

En aquest sentit, una conversa amb en Valentí Gual i Vilà, un dels grans 
estudiosos de la Conca de Barberà i a qui agraeixo la confiança dipositada 
en mi, em va animar a recollir tota l’onomàstica antiga i actual d’un petit 
terme de la Conca: el de Rocafort de Queralt. Gràcies a la col·laboració 
d’aquest estudiós i d’altres persones que m’han acompanyat pel terme de 
Rocafort, puc oferir aquest recull onomàstic, que aspira a completar el 
desig de Joan Coromines mentre redactava el seu Onomasticon Cataloniae: 
recollir tota la toponímia de les terres de parla catalana. Aquest és el motiu 
fonamental del treball que he fet.

El municipi de Rocafort de Queralt
El municipi de Rocafort de Queralt, de 8 quilòmetres quadrats i mig i 

amb una població no superior als 300 habitants, limita al nord i al nord-
est amb el terme de Conesa, al sud amb el de Sarral, que envolta la meitat 
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del territori, i a l’oest i nord-oest amb Forès. Està situat a l’extrem nord-
oriental de la Conca de Barberà estricta, en un fondal al sud-oest del coll 
de Deogràcies —per on es comunica amb la zona segarrenca de la comar-
ca— a la capçalera del riu de Vallverd, al peu dels contraforts de les serres 
que ascendeixen a l’Alt Gaià. La banda oriental del terme és travessada pel 
riu de Vallverd, al qual s’uneix per la dreta la riera de Rocafort, procedent 
del terme de Conesa. Abans d’arribar a la població hi ha la possibilitat 
d’enllaçar amb la carretera de Sarral a Andorra a l’altura de Solivella. Així 
mateix, de la part nord del poble surt la carretera local que porta a Conesa 
i que s’enfila per la vall de Turlanda.

La població (rocafortins) tenia 45 focs el 1365 i 46 vers el 1380. Al se-
gle XV sofrí una baixa (33 focs el 1497) i es mantingué en 21 focs al llarg 
del segle XVI (1515 i 1553). Va fer un salt remarcable durant el segle XVIII 
(204 h. el 1718 i 290 el 1787), minvà durant la primera meitat del segle 
XIX (203 h. el 1830), i a partir del 1845 tingué una important recuperació 
(261 h.), que s’accentuà a la segona meitat de segle (693 h. el 1857, 737 
el 1860, 715 el 1877), i aconseguí el màxim de tota la seva història el 
1887, amb 813 h. La incidència de la fil·loxera comportà una disminució 
creixent de la població al començament del segle XX (el 1900 havia baixat 
a 760 h. i el 1910 a 684 h.), la qual cosa provocà una notable emigració, 
sobretot a Amèrica. Fins el 1936 es mantingué per sobre dels 600 h., i a 
partir del 1960 experimentà una minva progressiva: 525 h. el 1960, 398 el 
1970, 309 el 1981, 264 el 1991 i 254 el 1996. A mitjan dècada inicial del 
segle XXI s’aprecià un petit increment de població, amb 264 h. el 2005. La 
població actual és de 273 h.

Rocafort de Queralt és un municipi bàsicament agrícola. Això no obs-
tant, seguint la tendència general de la comarca, part de la població treballa 
a les indústries dels voltants, principalment a Sarral. El territori no conreat 
és ocupat pel bosc i el matollar. Els conreus principals són la vinya i els ce-
reals, i també hi ha ametllers. El regadiu, poc important, aprofita les aigües 
del riu de Vallverd. Antigament va tenir molta importància la producció i 
distribució de safrà, activitat que encara manté certa presència a Rocafort. 
Al municipi és notable la Cooperativa Agrícola de Rocafort de Queralt, que 
elabora vi i cava.

El poble de Rocafort de Queralt (566 m) és a la dreta del riu de Vallverd, 
en la seva confluència amb la riera de Rocafort. No es conserva cap rastre 
de la primitiva església. Damunt el lloc que ocupava es bastí, a la fi del 
segle XVIII, l’actual església parroquial de Sant Salvador, d’estil barroc. Al 
pujolet situat al nord de la població, on hi havia l’antic castell de Roca-
fort, Juli Bonet i Ninot va construir-hi els anys seixanta una torre i un pati 
de castell amb pedres procedents del despoblat de Turlanda, amb un cert 
regust d’antigor. El celler de la Cooperativa Agrícola està inspirat en els plà-
nols de Cèsar Martinell; les tres naus foren edificades els anys 1918, 1931 i 
1947. Altres construccions d’interès són la mansió de cal Claret, que evoca 
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clarament l’arquitectura colonial cubana, i l’edifici de l’Ajuntament, aixecat 
la dècada del 1920, que presenta uns curiosos treballats esgrafiats.

Rocafort celebra la festa major de Sant Salvador a l’agost, amb motiu 
de la qual es fa també una Setmana Cultural, mentre que la festa major 
petita s’escau pel maig, festivitat de Sant Isidre. Entre altres celebracions, 
es pot esmentar també la revetlla de Sant Joan (el Joan més gran del poble, 
acompanyat de la pubilla i la dama, encén la foguera) i la festa de Sant Roc, 
el 16 d’agost.

El lloc de Rocafort apareix ja el 1076 com a pertanyent a Guerau Gui-
tard de Santa Perpètua, que el repoblà i hi trobà la mort a mans dels 
sarraïns. Al segle XIII pertanyia als Queralt de Santa Coloma; el 1370, 
Dalmau de Queralt comprà la jurisdicció del lloc a Pere el Cerimoniós i es 
formà així la baronia de Rocafort de Queralt, que, per successió, passà als 
Centelles, comtes d’Oliva. Al segle XIV constava com a castlà de Rocafort 
Berenguer de Llorac, senyor de Solivella. Al segle següent la castlania passà 
als Biure. Al començament del segle XVI la baronia fou comprada per Joan 
d’Armengol; el 1747, Antoni d’Armengol i d’Aimeric, baró de Calabuig, 
obtingué la confirmació, com a títol del regne, de la baronia de Rocafort de 
Queralt. La seva filla Gertrudis es casà amb Ramon de Peguera, marquès 
de Foix, la família del qual posseí la baronia fins el 1881. El 1930 el títol 
fou rehabilitat per Ferran d’Alemany i de Milà i restà vacant a la seva mort, 
el 1954 (v. Gran Enciclopèdia Catalana, s.v. Rocafort de Queralt).

Nota de caire dialectal: el xipella
No presentarem aquí un estudi acurat del xipella, varietat dialectal del 

català central que ha estat des de fa un temps molt ben estudiada (v. Plaza 
1981, Plaza 1996 i Solé 2009). Només recordarem aquells trets que el 
caracteritzen. Rocafort de Queralt pertany al tradicionalment anomenat 
subdialecte xipella, inclòs dins els dialectes orientals. De fet, com tota la 
zona xipella, la Conca de Barberà no pertany a cap dels dos grans dialectes 
del català perquè té un caràcter marcadament de transició. Més que un sub-
dialecte, el xipella és una isoglossa discontínua que va des de l’Alt Urgell 
fins a la Conca (v. Veny 1982, p. 49). Les seves poblacions més representa-
tives de nord a sud són Tuixén (Alt Urgell), les Oluges (Segarra) i l’Espluga 
de Francolí i Barberà (Conca de Barberà). Les zones on se situen aquestes 
localitats i pobles veïns, a dreta llei, formen part del català oriental, ja que 
neutralitzen les a/e àtones i les o/u àtones; tanmateix, el xipella posseeix 
una característica única del català: converteix les e finals en i. Exemples: 
calzi (calze), pari (pare), fredis (fredes), lis (les), mari: lis sopis són fredis 
(mare: les sopes són fredes).
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La documentació utilitzada
Qualsevol estudi d’onomàstica s’ha de realitzar a partir d’enquestes 

orals per tot el territori estudiat i acudint a la consulta i buidatge de la 
documentació antiga i moderna conservada en els arxius. Nosaltres, per 
consultar la documentació de Rocafort de Queralt, hem acudit a quatre 
arxius.

El primer que escorcollarem és l’Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà 
(ACCB), on hi ha dipositada la documentació municipal. Hem llegit els 
amillaraments dels segles XIX i XX, rics en noms de partides de terra, el 
cadastre del segle XVIII i els censos de població del XIX i el XX, que ens do-
nen una visió molt aproximada dels cognoms de l’època. En aquest mateix 
arxiu, hem buidat tres llibres de vàlues: dos del segle XV i un del XVI, do-
cuments molt rics en noms de les possessions de llavors (v. Morelló 1992). 
Però d’aquest arxiu volem destacar els dos capbreus de mitjan segle XVIII, 
per la seva extensió, un d’ells té més de tres-centes pàgines, i per la visió con-
creta que ens donen dels propietaris de l’època i dels llocs que menaven.

El segon arxiu que hem visitat és l’Arxiu Històric Arxidiocesà de 
Tarragona (AHAT), on es conserva el Fons Parroquial de Rocafort. Aquest 
fons està format per tres tipus de documentació: els manuals notarials dels 
segles XIV, XV, XVI, XVII i XVIII, on hem pogut anotar algunes partides 
de terra i sobretot els cognoms de l’època; els llibres sagramentals de bap-
tismes, matrimonis i òbits (segles XVI, XVII, XVIII i XIX), on es poden 
observar quins cognoms de Rocafort de Queralt anaven arrelant en aquest 
lloc, i tres capbreus del segle XVI, que, si bé no són extensos i estan força 
deteriorats, són d’obligada consulta per conèixer algunes de les poques 
partides de terra del moment que hem pogut anotar. Recordem que els 
capbreus són una documentació gairebé imprescindible, si se’n disposa, 
per a l’estudiós de l’onomàstica d’un lloc qualsevol.

El tercer arxiu al qual hem acudit és l’Arxiu de la Diputació de Tarragona, 
on hem buidat el cens electoral de 1904, que ens ha permès determinar 
quins cognoms estaven ja arrelats a Rocafort de Queralt al principi del 
segle XX.

La documentació és, sens dubte, el camí que obre a l’estudiós l’accés a 
uns noms de lloc i de persona que són la base i el fi d’un estudi d’onomàs-
tica acurat, seriós i científic.

Metodologia
Oferim, a continuació, els criteris principals que hem utilitzat per estudi-

ar l’onomàstica del terme municipal de Rocafort de Queralt.
La llista de noms propis, que és la part principal d’aquest treball, és 

encapçalada pel títol genèric “Llista de noms”, ja que habitualment abraça 
tant topònims com antropònims, per bé que omet els noms de pila.
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Bonet
Ferran Bonet fou un important rocafortí que provà fortuna a Cuba i 

tingué molt d’èxit econòmic (v. Gual 1992, p. 69).
“Joan Bonet” (Vàlues XVb); “Angela Bonet” (Matrimonis 1649-1674, 4r); “Vic-

toria Bonet” (Bapt. i Òbits 1729-1757, 9r); “Joan Bonet y Anton Bonet pare y 
fill pagesos de la present vila de Rocafort de Queralt” (Capb. 1754, 24r); “Josep 
Bonet” (Capb. 1781-1784, 54r); “Anton Bonet” (Bapt. y Óbitos 1802-1841, 10r); 
“Joseph Bonet” (Cad. 1847); “Teresa Bonet” (Cens 1887); “Maria Bonet” (Cens 
1898); “Eloy Bonet” (Cens 1904); “Enrique Bonet” (Cens 1910); “Maria Bonet” 
(Cens 1920); “Antonio Bonet” (Amillaramiento 1947); “Gregori Bonet” (v. Gual 
2002, p. 35).

Bonet, cal
Al carrer de la Llibertat. També n’hi ha una al carrer de Sant Antoni.

Bonet, el molí del
Antic molí molt a prop del terme municipal de Rocafort de Queralt, 

però encara al de Sarral.
“Molí del Bonet” (v. Gual 2002, p. 38).

Bonet, el portal del
Situat enfront de cal Claret. Segurament d’origen medieval.

El portal del Bonet.
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Camí de la Font, el
“a la partida dita las hortetas o cami de la font” (Cad. 1716-1720); “Camí de la 

Font” (Amillaramiento 1947, 25r).
V. Hortetes, les.

Camí de la Vella, el
“y a la partida dita lo cami de la vella” (Capb. 1754, 111v).

Camí de les Bassetes, el
“lo loch apellat cami de les bassetes” (MN 1634-1664); “a la partida del Cami 

de las Bassetas” (Cad. 1716-1720); “Pieza de tierra en el camino de las bassetas” 
(Amillarament 1862); “Camino de las Basetas” (Amillarament 1880, 14r).

Camí de les Deveses, el
“Cami de les Deveses” (MN 1634-1664).

Camí de les Sortetes, el
“a la part dita lo Cami de las Sortetas” (Cad. 1716-1720).

Camí del Figueral, l’hort del
“Lort cami del ffigueral” (Vàlues XVI).

Camí del Fonoll, el
“lo loch anomenat cami del Fonoll” (MN 1634-1664).

Camí de Montbrió, el
“in parte vocata lo cami de Montbrio” (Capb. 1532); “lo loch apellat cami de 

Montbrio” (MN 1634-1645); “a la part dita los ferros o Cami de Montbrio” (Cad. 
1716-1720); “y a la partida dita lo cami de montbrio” (Capb. 1754, 62r); “pesa 
de terra al Cami de Montbrio” (Cad. 1847, 8r); “Posesión nombrada de Camí de 
Montbrió” (Amillarament 1854).

V. Ferros, els.

Camí de Rocacorba, el
“y a la partida dita lo cami de Rocacorba” (Capb. 1754, 116v).

Camí de Santa Coloma, el
Partida de terreny a l’est del terme municipal. Separa el de Rocafort de 

Queralt del de Sarral.
“Cami de Santa Coloma” (MN 1634-1645); “part dita lo Cami de Santa Colo-

ma” (Cad. 1716-1720); “a la partida dita lo cami de Santa Coloma” (Capb. 1754, 
29r); “pessa de terra al Camí de Santa Coloma” (Cad. 1847, 60r); “posesion nom-
brada Cami de Santa Coloma” (Amillarament 1851, 8v).

Camí de Sarral, el
“Cami de Sarral” (MN 1634-1645); “y a la partida dita lo camí de Sarral” (Capb. 

1754, 27v); “y a la partida dita lo cami de Sarrallo” (Capb. 1754, 113v); “Carretera 
o camí de Sarral” (Amillaramiento 1947, 5r).
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Devesa, la
“la Devesa” (Vàlues XVa).

Deveses, el camí de les
“Camí de les Deveses” (Vàlues XVb).

Deveses, les
“in parte vocata les deveses” (Capb. 1568); “Lo tros de la freura o deveses” (Và-

lues 1580); “y partida dita las devesas” (Capb. 1754, 22r).

Diumenge, el
“lo Domenge” (Vàlues XVa); “a la part dita dels Diumenges” (Cad. 1716-1720); 

“y a la partida dita dels diumenges” (Capb. 1754, 26v).

Diumenge del Colomer, el
“Domenge del colomer” (Vàlues XVb).

Diumenge del Roure Vell, el
“Domenge del reure vell” (Vàlues XVb).

Diví, la pallissa del
Toca al nucli de població.

Doctor Barrera, el carrer del
Abans anomenat el raval de Santa Coloma. El doctor Barrera era un 

metge del poble.

El carrer del Doctor Barrera.
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Moisés Selfa Sastre •

Ninot, cal
A la plaça de Salvador Ninot.

Noi, cal
La casa pairal estava al carrer de Santa Llúcia.

Nuet
“Rosalia Nuet” (Cens 1900).

Obacs, el camí dels
Duu a la partida dels Obacs.

Obacs, els
Partida de terreny a l’est del terme municipal. Separa el de Rocafort de 

Queralt del de Sarral.

Obacs, la creu dels
Situada a la partida de la Creu, vora el camí de Sarral. Era una antiga 

creu de terme.

Obià
“Ramon Obià” (v. Gual 1992, p. 29); “Anton Obià, casat” (v. Gual 2002, p. 

37).

Olivaretes, les
Al nord del terme municipal i tocant als Comallarets, a prop de la font 

del Claret.
“Olivaretes” (Amillaramiento 1947, 35r).

Oromí, el torrent d’
Creua la partida de l’Oromí.
“el torrent de Oromir” (Vàlues XVb); “a la part dita del torrent den Ormí” (Cad. 

1716-1720).

Oromí, l’
Partida de terreny situada a l’oest del terme municipal. Separa aquest 

del de Sarral.
“lo loch apellat lormi” (Vàlues 1580); “y a la partida dita den Oromi” (Capb. 

1754, 132r).

Pacó, el
“Salvado Cabastany-Pacó” (Cad. 1847).

Padreny
“Joseph Padreny” (Capb. 1781-1784, 158r).
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Prim
“En altre capítol lo dit Jaume Prim” (MN 1684-1693, 304r).

Prop la font
“lo loch anomenat prop la font” (MN 1729-1736).
De fonts, n’hi ha unes quantes a Rocafort. No sabem a quina de totes 

es refereix la documentació.

Prunera
“Arnaldo Prunera” (MN 1363).

Pubill, el
“Joan Ballester, casat, «pubill»” (v. Gual 2002, p. 37).

Pubill d’en Mestre, el
“pubill d’en Mestre” (Vàlues XVb).

Puig
“Joseph Puig” (Capb. 1781-1784, 127r); “Francisco Puig” (Cens 1904); “Rosa 

Puig, criada, «lo pastor»” (v. Gual 2002, p. 37).

Puiggener
Una família de Rocafort duu en l’actualitat aquest cognom.
“Jaime Puigjané” (Amillaramiento 1947).

quadra
V. *Pica.

Quadres
En l’actualitat el porten famílies de Rocafort. També grafiat Cuadras i 

Cuadres.
“Joseph Quadres” (Cad. 1847); “Pilar Cuadras” (Cens 1898); “Jaime Cuadras” 

(Cens 1904); “Salvador Quadres” (CTRU 1933); “Salvador Cuadras” (Amillara-
miento 1947); “Josep Quadres” (v. Gual 2002, p. 35).

Quartel, el pati del
“lo pati del quartel” (Vàlues 1580).

Quarterades, el pont de les
“pont de les Quarterades” (Vàlues XVa).
Segons el Llibre de Vàlues afronta amb el camí i torrent de Sarral.

Queralt
“Berengarius Queralt” (MN 1363); “ego Petrus Queralt” (MN 1488-1497); “Pere 

Queralt” (Vàlues XVb); “Antoni Queralt” (MN 1684-1693, 29r); “Joseph Queralt” 
(Cad. 1716-1720, 6r); “Maria Queralt” (Bapt. i Òbits 1729-1757, 13r); “Francis-
co Queralt pages de la present vila de Rocafort de Queralt” (Capb. 1754, 51v); 
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