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Capítol 1

Localització i identificació

[…] La localitat que és antiga, quin terme, com lo de la
Nou, apareix nomenat en les afrontacions dels qui varen establir-se en lo segle XI, resulta formada al 23 edificis, 4 d’un pis,
8 de dos y 11 de tres, ademés d’una barriada coneguda ab lo
nom de Masos de Vespella, a un quilòmetre y mig del primer
poblat […].
Geografia general de Catalunya, Emili Morera (1909)

Camí a Vespella als anys 30. Fons Blasi Vallespinosa. (Foto: Centre Excursionista de Catalunya)
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Situació, divisions administratives i límits
Vespella de Gaià és un municipi format per quatre nuclis urbans, situat a una
alçada amb relació al nivell del mar d’uns 202 metres des de la plana del castell,
entre 100 i 150 metres des de la urbanització de Sant Miquel, 100 metres des dels
Masos de Vespella i 50 metres des de la urbanització de la Coma. Les coordenades
UTM del poble són: ED50 E(X): 362668.0 i N(Y): 4562829.0. La capitalitat
administrativa es troba als Masos de Vespella, que és on hi ha l’Ajuntament i el
Casal, però qui dóna el nom a tot el terme és la capital històrica, Vespella, que
comprèn les cases del turó, l’església i les runes del castell.
El terme municipal comparteix veïnatge amb altres vuit termes. A tramuntana
amb Salomó, a mestral amb els termes de Vilabella i Renau, a ponent i garbí amb
el Catllar, a migjorn amb la Riera. També a migjorn limita amb la quadra del
Catllar i el terme de la Nou. Finalment, a llevant fa frontera amb el terme de la
Pobla de Montornès i a gregal amb Bonastre. L’extensió total del terme és de
18,24 km2, que el converteixen en un dels més grans de la rodalia, només superat
pels 26,43 km2 del Catllar i els 24,9 km2 de Bonastre. Els altres termes municipals
veïns es troben bastant per sota.

Vista general del terme municipal de Vespella i les serralades de l’interior entre els anys 2000 i 2001.
(Foto: Fons Fotogràfic Municipal)
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El poble i terme de Vespella forma part de la comarca del Tarragonès i, de
fet, es troba situat al sector nord-est d’aquest territori. Tanmateix, des de fa uns
quants anys, es reivindica la comarca natural i històrica, el Baix Gaià, a la qual
pertanyen catorze pobles del Tarragonès com són: Vespella, Salomó, la Riera de
Gaià, la Pobla de Montornès, la Nou de Gaià, Renau, el Catllar, Altafulla, Torredembarra, Creixell, Roda de Berà, Ferran, Tamarit i Monnars. Aquests tres últims
estan agregats a Tarragona.
Aquesta comarca històrica té com a nexe d’unió el riu Gaià, però encara no
ha estat reconeguda oficialment i el nom ha quedat com si fos un tret identificador d’una zona geogràfica. Actualment, institucions i ajuntaments han cregut
convenient potenciar aquesta marca que s’ha convertit en un referent de qualitat
turística, gastronòmica, de bons serveis i productes.
Si ens remuntem en el temps, l’administració senyorial de Vespella des d’un
bon començament va estar a mans dels nobles que participaren en la repoblació
del Camp de Tarragona, els Claramunt. Més endavant, aquests es van desprendre
de la quadra o castell de Vespella mitjançant pactes de compravenda amb d’altres
nobles. És ja en el segle XIII quan se la pot considerar com una de les senyories
o baronies del Baix Gaià que es ven, en aquest cas, als Montoliu. Des d’aquest
moment fins al segle XVII, la baronia passarà de mà en mà per diferents famílies
nobles arrelades al Camp de Tarragona, excepte un breu període de deu anys a
finals del segle XIV que va formar part de les senyories adquirides per la ciutat
de Barcelona. No és fins a mitjan segle XVII quan Vespella passa a pertànyer al
patrimoni d’una nissaga familiar de nobles de fora el Camp de Tarragona, els Llupià (Rosselló). A partir de 1702 formà part dels béns del marquesat de Llupià i, a
partir de 1784, passà a ser propietat de la família Desvalls, marquesos d’Alfarràs
i del Poal, fins a l’extinció de les senyories el 1837. Tot això ho desenvoluparem
més endavant.
Pel que fa a l’administració eclesiàstica, creiem que l’església de Sant Miquel
Arcàngel va ser independent des dels seus orígens. No va dependre d’altres parròquies ni fou una església sufragània, com per exemple ho va ser l’església de la
Nou. De la seva existència ja se’n parla en un llegat testamentari de 1212. Amb
la restauració de la seu metropolitana de Tarragona el 1091 i fins als nostres dies,
tant l’església com la comunitat cristiana de Vespella han format part de l’Arquebisbat de Tarragona. La parròquia va estar servida i administrada per rectors que
residiren al poble, almenys se’n té constància des del segle XIII.
Quant a les divisions administratives històriques, Vespella sempre va formar
part de la vegueria de Vilafranca des de principis del segle XIV fins al 1716, quan
la Nova Planta borbònica va convertir les antigues vegueries catalanes en corregiments. Tant les unes com les altres havien establert sempre la línia divisòria
entre Vilafranca i Tarragona al riu Gaià. Per tant, Vespella, que quedava al marge
dret del riu, pertanyia a Vilafranca. Més endavant, ja en ple segle XIX es torna a
canviar la divisió administrativa. El 1833 el principat es divideix en trenta-quatre
27
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districtes judicials i quatre províncies. A partir d’aquest moment i fins a l’actualitat el municipi es troba dins del partit judicial del Vendrell, adscrit a la província
de Tarragona.
Els límits del terme de Vespella s’han mantingut gairebé inalterables al llarg
del temps. El terme actual es deu en part a les terres que formaven la quadra
medieval, també anomenada castell de Vespella. Els diferents masos que es van
construir per tot aquest territori són els que es van encarregar de mantenir les
fitacions del terme medieval durant generacions. Cada mas tenia les seves partides de terra i els masovers les conreaven. Molts d’aquests pagesos tenien terres en
d’altres termes veïns com per exemple a la pleta de la Nou, a l’horta rierenca, a la
quadra del Catllar, a la Pobla o a Salomó. El conreu de la terra era necessari per
subsistir i cal pensar que el terme vespellenc segles enrere estava força humanitzat
i explotat. Res a veure amb el que tenim avui, que són moltes terres ermes amb
un predomini clar de la massa forestal.

Les vies de comunicació, els accessos i el transport
Si volem anar a Vespella en cotxe només ho podem fer d’una manera: per
una carretera. En canvi, si anem a peu o en bicicleta podrem triar entre diferents
camins que són les vies de comunicació més abundants del terme. Aquests senderons els van emprar des de temps immemorials els avantpassats quan volien anar
d’una partida de terra a una altra, a un mas o bé anar cap als pobles veïns.
Els traçats dels camins dibuixen una teranyina viària sobre el plànol del terme
municipal, i destaquen que del nucli aturonat de Vespella en surten sis, gairebé en
forma radial. En canvi, dels Masos només en surten quatre. De fet, les cases dels
Masos es troben en un encreuament de camins i no és una casualitat. Les cases es
van fer aquí per tal d’estar més ben comunicades, tot al contrari de les cases del
turó, més aïllades.
De tots els camins que et passegen pel terme, n’hi ha que es troben en un relatiu bon estat, altres asfaltats o cimentats i uns quants, en mal estat o abandonats.
Tots ells tenen un denominador comú: tenen pujades i baixades provocades per
les corbes de nivell del relleu, que tot s’ha de dir, és molt accidentat. Els vianants
d’aquests camins han canviat amb el pas dels anys. Dels carros, mules, pagesos i
ramats de bestiar d’èpoques reculades hem passat als excursionistes, esportistes,
motoristes i ciclistes. Del nombre de camins que hi ha, del seu nom i recorregut
en parlarem també més endavant.
El traçat de les carreteres que ens duen cap a Vespella és gairebé centenari i
cada vegada són més els cotxes que hi transiten. Travessen torrents, línies de ferrocarril, turons i comellars. Moltes aprofiten vells camins que un cop asfaltats es
van convertir en la via ràpida que comunicava els habitants Vespella amb d’altres
pobles. Actualment, l’única carretera que arriba als diferents nuclis urbans que té
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Vespella és la carretera de la Diputació T-2021, estreta i sinuosa, que es desvia de
la carretera de la Generalitat T-204, que va de la Riera a Salomó.
A l’alçada de la Nou, tot just abans d’entrar a aquest poble, hi ha la desviació a
l’esquerra que ens duu primerament cap al nucli urbà dels Masos per enfilar-se tot
seguit cap a les cases del turó de Vespella. A mig camí, sota els peus de l’església hi
ha un trencall que ens apropa fins a la urbanització de Sant Miquel, el nucli urbà
més poblat de Vespella. Per accedir al nucli de la Coma es pot fer de dues maneres: la primera des del polígon industrial de la Riera, ja que es troba a tocar de
la urbanització i l’altra, a través d’un camí asfaltat que passa per mas d’en Plana,
mas de Reverter, mas d’en Rull, mas de Flavià, el Masió fins arribar a la zona dels
Masets on hi ha la urbanització.
Per accedir a l’autopista AP-7 i a l’N-340 haurem de tornar a agafar la carretera local T-2021 en direcció a la Riera i un cop arribem a l’encreuament de
Virgili agafem la T-204 en direcció Torredembarra per anar a buscar l’autopista.
Per arribar a la carretera nacional haurem de fer la circumval·lació de la Riera i tot
seguit passarem per Ferran fins arribar a la nacional.
El transport públic també hi és present, al poble, amb una línia d’autobusos
d’anada i tornada que comença pel poble de Salomó i arreplega els usuaris de la
Nou, Vespella i la Riera per portar-los cap a la ciutat de Tarragona. Tot i així, la majoria de veïns de Vespella prefereix el cotxe particular per fer els desplaçaments habituals, com per exemple anar a treballar, comprar als centres comercials propers
o deixar els nens a escola. Vespella es pot considerar un “poble dormitori”, ja que
molts dels que hi resideixen treballen fora i gaudeixen de l’indret durant el cap de
setmana. Per tant, l’ús del cotxe és molt habitual i s’incrementa considerablement
els mesos d’estiu, quan al nucli urbà de Sant Miquel assoleix puntualment les
1.500 persones.
Per cloure aquest punt remarcarem que Vespella no té estació de ferrocarril.
La més propera, però abandonada des de fa més de vint anys, era l’estació de la
Riera. Actualment, si volem agafar el tren en direcció a Tarragona o Barcelona
haurem d’anar a Torredembarra. En canvi, si volem anar a Lleida, haurem d’anar
a l’estació de Salomó.
El terme municipal està tallat per tres línies de ferrocarril: la més antiga travessa el terme per la part de gregal i és la línia que va des de Roda de Berà fins a la
Plana, Picamoixons, construïda entre els anys 1880 i 1882, encara en ús. L’altra
travessa una petita part del terme per la zona de garbí i és la línia que va des de
Sant Vicenç fins a Reus, feta el 1889, fora de servei. De les tres, la més moderna
és la línia d’Alta Velocitat Espanyola (AVE), inaugurada el 2008, que travessa
també per la part de garbí i va des de Barcelona fins a Tarragona i Lleida. Si volem
agafar l’AVE haurem d’arribar-nos a l’estació del Camp de Tarragona, que és a
Perafort.
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Joan Carles Blanch i Torrebadell

Pas de la línia de l’AVE a l’alçada de les terres del mas de Llagostera. (Foto: Joan Carles Blanch)

L’origen, l’etimologia i l’evolució del nom de Vespella de Gaià,
un nom mil·lenari
No se sap del cert l’origen del nom de Vespella però en podem fer unes quantes
aproximacions. Probablement el nom és una transposició del lloc d’origen dels
repobladors d’aquesta zona del Camp de Tarragona durant l’alta edat mitjana.
L’historiador salomonenc Antoni Virgili llança aquesta hipòtesi i creu que el nom
de Vespella és un topònim de desplaçament, és a dir, que repobladors procedents
de la Vespella osonenca es van establir a la riba dreta del Gaià i batejaren el nou
indret com a llur terra d’origen. De fet, a la comarca d’Osona, província de Barcelona, existeix un municipi anomenat Gurb, que està format per quatre parròquies:
Sant Andreu de Gurb, Sant Julià Sassorba, Sant Esteve de Granollers de la Plana
i Sant Cristòfol de Vespella. D’aquesta darrera parròquia podrien provenir els que
van repoblar aquest indret del Baix Gaià cap al segle XI.
L’origen etimològic de la paraula Vespella el trobem en l’obra Onomasticon Cataloniae, de Joan Coromines. Moisés Selfa el recull també en el llibre Onomàstica
de Vespella i diu així: “[…] el nom de Vespella no s’ha de relacionar amb el nom
de l’insecte vespa. Més aviat vespa té el significat de fossar, carner, fossa comuna,
sentit ben adequat a noms de llogarets modestos, però dotats d’església i, per tant,
amb una sagrera on enterren els pagesos locals…”.
En aquest cas, la definició de vespa casa perfectament amb les característiques
que podem apreciar en les construccions de la zona del Pujol. És a dir, que el nom
de Vespella, a part de ser una transposició del nom d’un lloc a un altre, defineix el
que realment hi trobarem, un llogaret amb una esglesiola i un fossar a la sagrera.
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Terme del castell de Vespella. Capbreu de les terres de Joan Mestre (1482). AMM.

Terme de Vespella. Venda d’una terra de Vespella propietat de Joan Mestre a Antoni Mestre, paraire
de llana del Catllar (1542). AMM.

El topònim Vespela apareix ja citat en documents altmedievals dels anys 1167,
1212, 1229, 1240, 1280 i probablement al segle XI ja existia i identificava la
zona. Podríem gosar afirmar que el topònim del nucli poblat del voltant del castell, església i sagrera té pel cap baix uns mil anys d’antiguitat.
En altres documents consultats dels segles XIV-XX sempre que es fa referència a aquest indret s’acompanya amb el locatiu de Vespella. En època medieval
trobem quadra de Vespella, castrum de Vespella o castell de Vespella (1381, 1496)
quan fa referència a les terres que senyoreja la fortalesa, propietat d’un senyor.
També trobem terme del castell de Vespella (1461, 1482), que vol dir el mateix.
Totes aquestes paraules, castrum, quadra i castell, fan referència al terme i a tot
allò que inclou, és a dir, les cases, les terres i la fortalesa. Ja en època moderna,
s’empra la fórmula terme e parrochia de Vespella (1516), terme de Vespella (1518,
1542) i també la Universitat de Vespella (1654, 1726, 1791) que fa referència al
conjunt de persones, cases i terres. A vegades, també trobem la fórmula del lloch
y terme de Vespella (1656), que esdevé un sinònim d’universitat.
En canvi, a les visites pastorals es fa referència a l’indret com parrochia de Vespella (1656, 1731, 1776, 1828). El mot parròquia designa a la vegada una divisió
territorial i la comunitat de fidels que hi resideix, que té com a seu la parròquia o
l’església on hi ha un rector que exerceix la cura d’ànimes.
En el segle XIX ja apareix la paraula poble de Vespella i no és fins al primer quart
del segle XX quan al nom del municipi se li afegeix el locatiu de Gaià, i queda
Vespella de Gaià. Després de la victòria franquista, es va castellanitzar el locatiu
amb molt poca traça Vespella de Cayá (1939) i en anys posteriors es va anomenar
només Vespella fins que un cop recuperada la democràcia les llibertats i la llengua
catalana es va tornar a emprar el nom de Vespella de Gaià.
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