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Resum
A partir d’un estudi sobre quin nom hauria de corres-
pondre al nostre poble, s’explica per què, quan i on s’ha 
utilitzat cada forma d’anomenar el poble, i s’arriba a la 
conclusió que la millor manera d’escriure el seu nom és 
com ho féiem els soritans a l’edat mitjana i com es fa en 
els escrits (llibres, articles...) actuals: Sorita. Es veu que la 
denominació Zorita té un origen extern, en ser anomenada 
així per la gent de parla castellana. Es fa una relació dels 
noms de les cases o famílies del poble, i s’observa que 
moltes amb les darreres emigracions han anat desaparei-
xent. També presentem una altra relació dels topònims del 
terme municipal que poca gent recorda, perquè el treball 
de la terra ha anat minvant progressivament. Finalment, es 
proposa una petita bibliografia i documentació.

Paraules clau: Sorita, sobrenoms de les cases, topò-
nims (noms geogràfics), noms de masos i principals 
pistes forestals.

Abstract
From a study on what name should correspond to our 
people, it is explained why, when and where each form 
of naming the people has been used, and it is concluded 
that the best way to writing its name is how we Soritans 
did in the Middle Ages and as it is done in current wri-
tings (books, articles ...): Sorita. It is seen that the name 
Zorita has an external origin, being called so by Spa-
nish-speaking people. A list is made of the names of the 
houses or families of the village, and it is observed that 
many have been disappearing with the last emigrations. 
We also present another list of place names in the muni-
cipality that few people remember, because the work of 
the land has been gradually declining. Finally, a small 
bibliography and documentation is proposed.

Keywords: Sorita, house nicknames, place names (geo-
graphical names), farmhouse names and main forest 
tracks.

L’objectiu d’aquest treball és doble: primerament, es proposen el resultats d’un estu-
di realitzat sobre com s’hauria d’escriure el nom del poble. En segon lloc, volem donar 
una extensa relació dels noms de casa o de família, coneguts com a “sobrenoms”, i a 
la vegada, mostrar els topònims principals del terme municipal.

Quin hauria de ser el nom oficial de Sorita?
Comencem amb el tema de la denominació del poble, motiu de controvèrsia donat 

que en estar limitant gran part del seu terme amb l’Aragó s’ha introduït el nom de Zo-
rita, quan en realitat els soritans sempre l’havíem anomenada Sorita. Pel que es veu, 
tot el forani és més ben acceptat que el de casa, per allò que es diu “que els sants de 
més lluny, fan més miracles”. El conflicte, però, ha ultrapassat els límits de la mateixa 
població. Personalment, vaig poder comprovar en una oficina de Correus de Terras-
sa (Barcelona) que el codi postal no es corresponia amb la denominació “SORITA”, 
sinó que havia d’escriure forçosament “ZORITA del MAESTRAZGO”. És a dir, que 
a nivell oficial cal suposar que s’ha d’anomenar el poble sempre com a “ZORITA 
del MAESTRAZGO”, quan aquesta denominació correspon al segle XIX i prové de 
l’antic intent de provincialització quan es creà la Comandancia Militar del Maestrazgo.
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L’actual comarca dels Ports de Morella mai no ha tingut res a veure amb l’antic 
Maestrat de Montesa, suprimit durant la Segona República Espanyola com a residu de 
feudalisme i present des de l’Edat Mitjana a les comarques de Castelló i València amb 
uns Estatuts i costums propis, que més endavant formaren part dels Furs del Regne de 
València i que foren definitivament suprimits després de la batalla d’Almansa al final 
de les guerres de Successió. L’intent de crear una nova província amb terres del sud de 
Catalunya, nord de València i una part de l’Aragó no va reeixir, com tampoc va reeixir 
l’intent de crear diverses vegades un nou bisbat amb seu a Morella.

Malgrat tot, durant molt temps, aquest territori (la nostra comarca) se l’enclogué 
dins del Maestrat de Montesa, formant part d’una entitat que anava des de la Plana de 
Castelló fins a Vinaròs i Cervera, sent la seu magistral a Sant Mateu. I fins la recent 
comarcalització del País Valencià, als Ports de Morella se’ls anomenà “Maestrat”. Al-
guns exemples d’aqueta falsa denominació, són aquests: 1) durant la primera guerra 
carlista a un dels principals cabdills, en Ramon Cabrera, se l’anomenà el “Tigre del 
Maestrazgo”. 2) La Serralada Ibèrica que penetra dins la província de Castelló se 
l’anomenà durant molt temps com a “estri-
baciones del Maestrazgo”, quan la nostra 
comarca dels Ports pertany al Sistema Ibè-
ric, però no a la zona del Maestrat. 3) L’any 
1916 es creà a Barcelona el Montepío de 
Fills del Maestrat amb secció a Terrassa, on 
s’hi podien acollir tota la gent dels Ports i 
de comarques veïnes. 4) El capellà morellà 
Mn. Manuel Milian Boix va fundar l’any 
1967 el “Centro de Estudios del Maestraz-
go” perquè fora llavor de futurs historiadors 
del nord de la província de Castelló. 5) Ja 
en els nostres dies existí la Mancomunidad 
Turística del Maestrazgo (Castellón-Teruel) 
que promovia el turisme en alguns pobles de 
les dues províncies. Darrera ment la Diputa-
ció de Terol ha apostat fort per aquesta denominació sense tenir cap taula magistral en 
el seu territori.

L’única causa de pes pel nom de “Zorita del Maestrazgo” és deguda sobretot al fet 
que a Espanya existeixen altres “Zoritas”, per exemple, n’hi ha una a la província de 
Cáceres, i una altra a la de Guadalajara anomenada “Zorita de los Canes”, però de fet 
això no hauria de produir cap inconvenient, perquè, com vorem, al llarg de la història 
la denominació més utilitzada en el cas nostre és i ha sigut “Sorita”, “Çorita” i també 
“Çurita”, en ells sempre present el fonema /s/. D’altra banda, existeix el número de 
codi postal que és diferent en cada població. De fet, la confusió només es produeix 
quan el nom es fa servir en castellà en els documents oficials, però molt rarament a ni-
vell cultural i oral s’utilitza el nom de “Zorita” o “Zurita”, llevat que recentment hi ha 
hagut tant a la banda d’Aragó com de València un accelerat procés de castellanització 
o espanyolització del llenguatge. No cal dir que durant el govern del general Franco la 
denominació oficial va ser “Zorita del Maestrazgo” per tal d’acceptar la modalitat més 
desarrelada a la realitat del país i del poble.

Els filòlegs Joan Fuster i Manuel Sanchis Guarner, en temps de la comarcalització 
al País Valencià, van proposar com a nom del poble “Sorita de Morella”, i així consta 

Sorita. Vista panoràmica des de la Serra de les Forques. Al fons, la Balma i el 
Monegrell. 2018. Foto: Manel Beser Marceló 
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a l’entrada de la Gran Enciclopèdia Catalana, però ha sigut un apel·latiu poc acceptat, 
ja que històricament els soritans no van ser gaire ben tractats pels que van ser durant 
l’edat mitjana i moderna els seus senyors feudals: els Jurats de Morella, i sempre ha 
existit un distanciament entre soritans i morellans. Ara, en aquests temps de crisi de-
mogràfica i econòmica, potser no tant.

Tots els historiadors de Sorita i de la Balma des de Gaspar de la Figuera, Mn. Jaume 
Mateu i Mn. Ramon Ejarque van acceptar la versió primitiva que Sorita vindria del 
llatí Sors ita donant-li la significació que l’aparició del poble va ser producte de la sort: 
“la sort ho ha decidit així”; altres han volgut relacionar sors amb el francès “source”, 
és a dir, font o brollador d’aigua. No obstant això, observant el delicat treball filològic 
del professor Joan Corominas en el seu Onomasticon Cataloniae (1997) ens propo-

sa que el significat d’origen ibèric tindria a veure 
amb la denominació “paratge de cereals madurs”, 
això suposant que els ibers tingueren un coneixe-
ment prou desenvolupat del conreu dels cereals.

A partir de tot això, el que ens ha semblat més 
conduent ha sigut revisar a fons documents ori-
ginals antics per veure de quina manera venia 
expressada la nostra població a nivell escrit, tot 
i disposant de documents administratius i ac-
tes notarials, perquè creiem que aquest model 
d’escriptura seria el més proper al llenguatge 
parlat i el més correcte. El problema es planteja 
quan, a partir del segle XVII, va començar des 
del poder polític una progressiva introducció del 
castellà en la llengua i en els mitjans de comuni-
cació oficials. Més endavant, amb la Guerra de 
Successió i els Decrets de Nova Planta de 1714, 
el procés de castellanització va anar augmentant 
a poc a poc i es va introduir en tots els àmbits 
de l’administració pública. Alguns documents de 
l’Edat Moderna consultats fan referència a la se-
paració de les Aldees de Morella, altres són actes 
notarials provinents de l’Arxiu Notarial de Mo-
rella, i també es van revisar algunes publicacions 
referents a la Balma i a la nostra població. Amb 
tot això, hem establert algunes conclusions.

En primer lloc, s’ha observat que en els docu-
ments dels arxius investigats que comprenen en-
tre 1638 i 1740 hi ha una important utilització del 
fonema /s/ en les formes de Sorita, Çurita, Surita, 
Corita en un 75% aproximadament, en canvi la 
sonorització / /, només està present en un 25% per 
la poca utilització del castellà en els documents 
oficials i administratius. Tot canvià com a resultat 
de les noves ordenacions centralistes dels Decrets 

Arxiu de la Corona d’Aragó. Barcelona. Consell d’Aragó, Sercretaria de 
València, lligall 576, pàg. I vers (1672). Fragment d’un imprès sobre el 
recurs que exposa el Sr. Geroni Bas Vives a favor de la Vila de Morella 
en el moviment de separació de les Aldees. Dues vegades surt el nom 
de Sorita.
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de Nova Planta de l’any 1714 en què es van suprimir els drets i costums de València. 
A partir d’aquest moment és predominant la utilització del nom Zorita a causa de la 
castellanització de tot l’aparell polític i legislatiu de l’administració pública. Ho corro-
boren els documents particulars de moltes, per no dir totes, famílies i cases de Sorita.

Sobre la denominació Zorita del Maestrazgo no es troba en cap cas en els documents 
històrics consultats, i només el veiem en poques ocasions en la bibliografia existent 
sobre Sorita, i sobretot per dir que Sorita no ha sigut mai del Maestrat de Montesa, 
sinó terra de domini senyorial i reial. El motiu d’aquesta denominació té el seu ori-
gen amb data 27 de juny de 1916 per Reial Decret publicat a la “Gaseta de Madrid” 
del 2 de juliol per tal de distingir el nom de Zorita d’altres “Zorites” que existeixen a 
l’Estat Espanyol, i que donaven maldecaps a l’administració de Correus i de l’Estat. 
Uns per poder repartir sense impediments i correctament els efectes postals els altres 
per confirmar ordres i assignacions de diners Ara el problema s’ha mitigat un poc per 
l’ús dels codis postals, però s’ha advertit als funcionaris que es facen servir amb la 
màxima correcció les adreces que s’escriuen a les cartes, paquets i girs postals. De fet, 
el problema de la denominació repetida desapareixeria en nomenar-nos oficial-
ment com a “Sorita”, ja que no hi ha cap població espanyola que s’escriga i es 
diga d’aquesta manera; si més no, encara es pot afegir entre parèntesi la província: 
Castelló, o la comarca: els Ports de Morella.

D’altra banda, el que advertim en les publicacions bibliogràfiques referents al nostre 
poble és que s’utilitza amb un 55% el nom de Sorita, a causa sobretot de la difusió 
cultural del valencià a partir dels anys 80 del segle passat. També es va fer una peti-
ció formal d’aquesta denominació a partir del primer Aplec dels Ports que es va fer a 
Sorita i es va consultar a alguns experts de la població. Així doncs, considerem que 
el nom que ha de tenir el nostre poble d’una manera oficial ha de ser Sorita, ja 
que tant en l’edat mitjana com en els nostres dies així es pronuncia i es va pronunciar 
amb el so /s/ i així s’hauria d’escriure sempre per no crear més confusions, i en caste-
llà també s’hauria d’escriure, perquè és norma que no es poden traduir ni canviar les 
denominacions de pobles i ciutats. L’únic problema existent és la creixent intromissió 
de la llengua espanyola tant al País Valencià com a la franja d’Aragó, deixant de costat 
la llengua pròpia del nostre poble que és d’origen català des de la conquesta del segle 
XIII. Sorita va tenir la carta de població l’any 1233 i des de llavors tenim una llengua 
i uns cognoms significatius: Pallarés, Ripollés, Soler, Puig, Ferrer, Fuster, Balaguer, 
Centelles...

Sobre el segon tema que tractarem ací, observem que el que no ha canviat en el 
temps han sigut els topònims del poble, és a dir, els noms de casa o de família, tam-
bé coneguts com a sobrenoms o malnoms, i també els noms geogràfics, dels masos i 
de les propietats rurals del terme municipal. Cal dir que Sorita, a diferència d’altres 
pobles, disposa d’una nombrosa superfície de terreny boscós, inculte a causa de les 
dificultats d’una terra molt pedregosa i molt erosiva, amb desnivells importants pels 
nombrosos barrancs que aboquen les seues aigües al riu Bergantes. Sorita, situada a 
617 metres d’altitud sobre el nivell del mar, es troba en una gran foia envoltada de 
monts que superen els mil metres d’alçada, que constitueixen l’entrada a l’altiplà per 
la part d’Aragó, a la Serra de Morella o a la mola de Palanques, tenint com a punt in-
transitable el barranc de Malaentrà. Tot i això, Sorita va gaudir sempre d’excel·lents 
camins que enllaçaven Catalunya amb Aragó, i Aragó amb València per mitjà de 
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la depressió o camí principal format per la vall del Bergantes que desemboca al 
Guadalop i després a l’Ebre, un camí que condueix a la plana mediterrània, a l’antiga 
Via Augusta. En conseqüència, aquestes són les úniques terres del País Valencià que 
pertanyen a la depressió ibèrica.

Sorita limita al nord amb Aiguaviva i la Ginebrosa, a l’est amb Torredarques i la 
Pobleta, aquesta dins del terme de Morella, al Sud amb Palanques, i a l’Oest amb 
Luco i les Parres; gran part dels seus límits són, doncs, amb l’Aragó, concretament 
amb l’anomenat Baix Aragó. Abans i durant la conquesta del rei Jaume I, l’any 1232, 
aquest va ser terreny de frontera, així que els administradors del castell de Morella i 
els senyors feudals van procurar posar al front de la població militars que protegiren 
aquesta línia, la qual cosa va produir disputes importants entre els habitants de la 
població i els Jurats de Morella que van arribar a ser senyors de Sorita, sobretot per 
l’enduriment de la seua dominació. El soritans van gaudir sempre de la possibilitat 
d’utilitzar els boscos com a zona de proveïment de llenya, d’herbes aromàtiques, de 
bolets, de caça, de pasturatge, d’abeuratge... i el riu com a zona de pesca: barbs, crancs 
i madrilles sobretot. De sempre, determinats llocs boscans es convertiren en conreus 
mitjançant la construcció dels coneguts masos o cases de camp situades a prop dels 
camins principals i de les fonts; alguns podrien tenir una antiguitat des de l’època ro-
mana donada l’existència de torres de defensa entre les edificacions. Els propietaris, 
generalment gent adinerada, solien llogar en emfiteusi els masos i els terrenys pel 
pagament d’un cànon per un temps determinat. Altres grans propietats tindrien el seu 
origen en les campanyes de repoblament de la conquesta de València als musulmans, 
els quals no van oferir resistència, ans al contrari, van traspassar l’estructura de domini 
i de propietat a la societat feudal d’aquell temps.

Van haver-hi conflictes per aquestes terres comunals, primer amb els Jurats de Mo-
rella, que volien suprimir la seua utilització als vilatans perquè es volien separar de 
Morella; més endavant, en el segle XIX, també hi hagueren controvèrsies quan es 
va demanar la propietat oficial d’aquets nous territoris guanyats al bosc i adquirits a 
l’Ajuntament, anomenats “rotes”, significació de terra “rompuda”, perquè no es po-
dien entendre els nous agricultors amb els antics ramaders. Actualment s’han con-
servat els camins i les pistes, però els boscos resten sense cuidar, ni treballar, per la 
qual cosa es pensa que, amb el canvi climàtic existent, tot desapareixerà a causa de 
l’augment de la temperatura del planeta. En els nostres dies existeix al poble un Club 
de Senderisme anomenat “Sant Marc de Sorita” que organitza rutes per aquests antics 
camins i fa tasques de conservació.

L’any 1927 va arribar la carretera al poble, i el 1930 es va acabar de connectar amb 
Aiguaviva, però tot i que els camins encara es van conservar, amb la gran emigració 
que es va produir després de la Guerra Civil del 36 i l’aparició del maquis, els masos 
es van anar abandonant i van perdre la funció que tenien, ja que tothom va anar a viu-
re al poble. Encara ara alguns d’aquests masos s’utilitzen com a granges de gossos, 
de corders i de bous. Sorita és una població d’un centenar d’habitants que augmenta 
considerablement a l’estiu, ja que molts descendents del poble s’han arreglat la casa, 
que s’ha convertit en segona residència. La majoria dels masos, però, continuen caient. 
Els noms s’han conservat relativament, per l’abandonament quasi total de la tradició 
agrícola a tot el terme. També perquè moltes vegades cadascú posava el seu nom a la 
mateixa cosa, de tal manera que han sorgit diferents denominacions en alguns casos, 
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restant invariables els més essencials. La veritat és que molts d’aquests noms si no 
s’han perdut en els temps que corren, ben segur que desapareixeran.

Els noms de casa o sobrenoms de Sorita
Bastants noms de casa, després de la Guerra Civil i de la gran emigració posterior, 

han anat desapareixent, perquè molts no van tornar. A partir d’alguns estudis que s’han 
fet sobre aquests noms, s’han establert diferents classificacions. Ara bé, a nosaltres ens 
ha semblat millor classificar-los per carrers per facilitar la seua localització. També 
hi havia cases que tenien el nom del mas on habitaven, però els masos després de la 
Guerra Civil es van anar despoblant, i els amos o els masovers se’n van anar a viure 
al poble, on com a mínim estaven més ben comunicats i amb més bones condicions: 
electricitat, escola, església, ajuntament, correu, transports... Llavors, anaven i venien 
de la casa al mas quan el treball del camp era necessari. El fet que abans totes les cases 
tingueren un sobrenom o un malnom és discutit: potser perquè antigament la família 
tenia un estatus, una categoria social que no té ara, i tothom formava part d’una famí-
lia, la seua família. Sovint els sobrenoms designaven el nom d’un antecessor important 
que havia avançat econòmicament, l’ofici principal de la casa, el nom del mas... No es 
coneixen, com en altres pobles, gaires apel·latius còmics o satírics. Era, per tant, una 
manera de denominar una família que potser amb el temps i la diversificació es va anar 
ampliant i modificant; el problema més gran en l’actualitat ha sigut el gran descens de 
població que pateixen i han patit els pobles de muntanya, a causa sobretot de la manca 
d’iniciatives culturals i econòmiques. També entra dins les possibilitats que alguns 
noms de casa hagueren desaparegut per extinció natural o simplement perquè van emi-
grar. Després de la descripció del carrer, els sobrenoms es presenten alfabèticament. he 
d’agrair la col·laboració del Sr. Manuel Milian Martí, que va ser durant quaranta anys 
alcalde de Sorita, en l’explicació d’alguns noms de cases

El carrer del Raval
El carrer del Raval o l’Arrabal és el lloc d’entrada i d’eixida del poble pel nord-est; 

d’aquí arrencaven els camins que es dirigien cap a Catalunya (la Sénia) per la Tinança 
i Torre Miró i també la part oriental de l’Aragó: Torredarques, Mont-roig, Vallde-
roures… Es diu que aquesta via en el moment de la reconquesta va ser lloc residencial 
dels pocs o molts musulmans que van quedar dins la població. Per la banda nord, les 
cases donaven al camí del castell o de les Eres de Dalt, i les cases del sud afrontaven 
amb el que abans havia sigut cementiri o Calvari (lloc amb dotze pilons on es feia el 
Via Crucis). Era també el lloc on tenien parada i arribaven els cotxes correus: primer la 
Hispano del Bergantes, després ABASA (Autos del Bajo Aragón) i actualment Autos 
Altaba de Vilafranca.

Bail: És cognom de casa o de família que encara es manté; tenen una rota pel camí 
de Sant Marc on es collia bastant raïm i feien bon vi.

Barraques: Tenen un mas amb el mateix nom a prop del barranc de Pardos i de 
l’antic camí que anava a Torredarques.

Cap de Barranc: Mas del començament del barranc de la Beana, de les Beates o del 
Cabrer que limita amb el terme de Morella. Tenen també un maset a les Vegues.

Cases de Ros
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Caseta: De cognom Martí Martí; havien tingut botiga i tractaven en blat, adobs, vi, 
aiguardent i altres productes. José Antonio Martí Martí havia sigut alcalde en 1886-7 i 
majoral de la Balma el 1893-4.

Facundo: De cognom Ejarque. Es diu que en aquesta casa, número 22, va nàixer el 
1882 Mn. Ramon Ejarque Ulldemolins, canonge de Tortosa i historiador de la Balma, 
mort el 28 d’agost de 1936 a Campredó (Tarragona).

Felip: El seu cognm és Domingo.
Ferreret: Era ferrer d’ofici, arreglava les eines de treball del camp i posava les fe-

rradures als matxos. D’ ideologia esquerrana, va viure sempre al poble.
Florència: De cognoms Martí, Gasulla i Beser. Havien sigut família de picapedrers 

i paletes, i treballaven en la construcció de carreteres per Catalunya. Van emigrar a 
Terrassa els anys cinquanta del segle passat.

Jordanet: Diminutiu de Jordà, però de cognoms Martí Bernús. El senyor Juan Ma-
nuel Martí Bernús va fer el Sant Crist que hi ha actualment a l’església i va morir al 
front durant la Guerra Civil. 

Lluciano: Els cognoms són Monserrat Ferrer. Com la majoria es dedicaven al tre-
ball de la Terra. Un fill va emigrar a Melilla.

Maciano: Els cognoms són Pastor Mampel. D’aquesta casa era el capellà Mn. Fran-
cisco Pastor que va ser reclòs durant la Guerra Civil al maset de Bono. Afeccionat a 
la literatura, va escriure els goigs nous i una Ave Maria a la Mare de Déu de la Balma. 
Eren portadors del pendó verd dedicat a Sant Antoni Abad.

Miquel: De cognom Martí. Van emigrar a l’Hospitalet de Llobregat i van refer el 
peiró de Sant Gregori.

Pavet: De cognom Gasulla. Eren treballadors tèxtils. Van emigrar passada la guerra 
a Vinaròs, Terrassa i Calanda.

Ros del Raval: El cognom era Bail i estaven emparentats amb els Martí de ca Re-
tellador.

Sagristà: De cognom Adell. Van emigrar a Terrassa, el Masnou i Castelló.
Teassa: De cognom Hernández. Eren transportistes i van emigrar a Morella i més 

tard a Terrassa. Actualment aquesta casa acull la Casa de la Cultura on es fa cinema, 
teatre, conferències, concerts i presentacions de llibres.

Venta de Càrpio: De cognom Barberan. Havien fet d’hostal i servit menjars per la 
proximitat a la carretera. De sempre es van dedicar a tractar amb bestiar i actualment 
tenen ramaderia de bous pròpia.

Venta del Sabó: Situada als afores del poble al costat de la carretera. Cognom Beser.
Venta d’Emilio: De cognom Beser Adell, al costat de la carretera van fer de ferrers.
Venta d’Espuela

Carrer de Dalt
Aquest carrer travessa quasi tot el poble per la banda Nord. Forma juntament amb 

el carrer del Mig i el Portalet el barri antic de Sorita o barri de Sant Roc. Era per on 
passaven les processons més antigues: Divendres Sant, Dijous Sant, Sant Antoni, Sant 
Roc... En ell hi trobem cases importants des de la conquesta de València i el Cas-
tell dels Moros, ara dividit en propietats particulars. També hi ha l’edifici de l’antiga 
Confraria de la Mare de Déu de Gràcia creat el 1362, que després van ser Escoles i 
actualment botiga i bar restaurant. Es pot dir que aquest carrer és la resta de l’antic 
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camí que vindria de l’est (Arrabal) fins a l’oest (el Portalet) comunicant Catalunya (la 
Sénia, Santa Bàrbara) amb l’Aragó (Castellot, Aiguaviva, Mas de les Mates, Calanda 
i Alcanyís).

Albarderet: Diminutiu d’albarder, que feia albardons (aparell que es posava damunt 
dels matxos per a posar-hi càrrega).

Baltasar: Era una de les cases bones i antigues del poble. De cognoms Gil Molinos, 
havien sigut ferrers i, donada la proximitat de l’església, col·laboraven en l’organització 
d’algunes festes i celebracions.

Bataner: Tenien de cognoms Martí Balaguer i eren tractants de mules i matxos. 

 1.- Església Parroquial 12.- Piscina i àrea recreativa
 2.- Ajuntament 13.- Rentadors i font
 3.- Forn  14.- Eres de Morelló
 4.- Placeta de Sant Roc 15.- Eres de Baix
 5.- Dipòsit de l’aigua 16.- Barranc de la Beana
 6.- Castell moruno 17.- Carreró de Vidal
 7.- Eres de Dalt 18.- Carreró de Calderer
 8.- Bar Restaurant Hotel 19.- Carreró d’Escorihuela
 9.- Casa de Cultura 20.- Placeta de la Mare de Déu
 10.- Antic Calvari 21.- Carreró de Cabessos
 11.- Escola unitària 22.- Carreró d’Espada
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Durant la Guerra Civil el Sr. Joaquín es va enfrontar als milicians i va aconseguir que 
una part de la roba de l’església anés a parar a la Casa Hospital de les Eres de Dalt.

Bataneret: Diminutiu de Bataner. Un batà era un molí draper on es feien diferents 
teixits.

Bernús: Tenen un mas a prop del camí de Sorita a Estret de Portes i de la pista que 
es dirigeix al mas de sant Antoni.

Bessona: Relatiu a semblant. Tenen de cognom Zapater. Mn. Gabriel Zapater Martí 
va ser un reconegut capellà de la Cava (Deltebre) amb dedicació a la música religiosa.

Blanco: De cognom Mitjavila. Dolores de Blanco estava casada amb el tabaler.
Canari: De cognom Martí i estaven emparentats amb casa Grabel i casa Benilde.
Castell: com el nom indica, la casa havia format part de l’antic castell que va ser 

propietat dels Peralta, Fernández de Heredia i dels Jurats de Morella, castell que es va 
dividir en diferents propietats particulars.

Castell de la Vila: una altra part de l’esmentat castell dels moros.
Celma del carrer de Dalt
Escultor: anomenada també casa Pifanio o Epifanio. Tenien com a cognom carac-

terístic Cardona. Es diu si les imatges de la parròquia i l’antic retaule de la Balma 
(1782-1936) van ser fetes per José Cardona que va ser Alcalde de Sorita el 1819 i 
Administrador de la Balma entre 1794 i 1810, també va arreglar els “cavallets” que 
eixien a la festa del setembre. Per tot això se l’anomenava l’escultor.

Gaiatano: Tenen els cognoms Pitarch Tena i eren família de paletes i constructors.
Garrilleta: De cognoms Martí Gasulla. Es diu que el Sr. José Martí Gasulla va ser 

el darrer majoral de la confraria de la Mare de Déu de Gràcia l’any 1968. Estaven 
emparentats amb casa Bessona.

Grabel: Havien tingut en el segle XIX una fàbrica tèxtil a l’esquerra del riu Bergan-
tes, abans d’arribar a la desembocadura del barranc de Pardos.

Juliet: Diminutiu de Julio.
Miquelot: Despectiu o augmentatiu de Miquel. Es coneixia la dita: “-portes una 

barba com el tio Miquelot” quan portaves una bona barba. Tenien origen francés.
Les Mòniques
Paco: Eren confiters, feien i venien tarrons.
Pedro: De cognom Soler. Era una de les cases bones del poble. El tio Pedro va morir 

a causa de la centella d’un llampec.
Silvestre: De cognom Milian. Tenen un mas a dues hores del poble en el camí que 

va per les Planes i la costa de Sant Pere a les Parres de Castellot passant pel mas de 
Marçà. Està al començament del Barranc de Malentrà. Mn. Joaquín Ariño Milian va 
ser durant vint anys rector de Sorita i administrador de la Balma.

Toni Gironi: El cognom característic de la família era Ibáñez. L’any 1955 un vell de 
91 anys que es deia Juan Antonio Martí Ibáñez explicava que havia sigut dansant als 
quinze anys i que va anar a servir al rei a San Sebastián. Conservaven a sa casa molts 
relats i relacions de les festes.

Trinqueter: Aquest nom té relació amb el lloc on es jugava a pilota valenciana: el 
trinquet. Tenen un mas a prop del camí de les Parres, al costat del barranc del Rossell, 
després del peiró de Santa Creu.

Tia Mònica
Xoxim: Diminutiu de Joaquín. Estaven al número 18 i tenien de cognom Gasulla. 

L’any 1955 una vella de 86 anys que es deia Paula Gasulla Jordà, alegre i xerradora, 
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contava que quan va ser gitaneta li van deixar el mantó, i com que va ploure molt se’l 
va treure i se’l va posar damunt la panxa perquè no es mullara, però va caure al mig del 
fang d’un bancal per la pressa que tenia. La història sembla que va acabar bé.

El Portalet
Com el nom indica, es tracta d’un portal menut d’eixida o entrada del poble. Des 

d’ací es va cap als horts i es travessava el riu per la palanca que, en moments de molta 
aigua, la caiguda era segura. L’any 1927 es va fer el pont de la nova carretera que en-
llaçava Morella amb els pobles de la franja d’Aragó: Aiguaviva, les Parres i la Gine-
brosa. L’altre camí, el de la Teuleria va pel Collet de la Salve al Maset de Baix, el riu, 
la Fàbrica Vella i el Vilar. Com que està situat al cantó nord sol fer bastant vent i fred.A 
les seues immediacions hi ha les restes de la nevera que servia per tenir gel durant 
l’estiu. El Portalet era el pas dels carrers de Dalt, del Mig i dels Carrerons.

Gincoseta: Diminutiu de Juncosa, el seu cognom és Blasco. Actualment s’ha con-
servat el nom de la dona: ara es diu casa Aniceta.

Maset de Baix: Aquest mas està situat al camí que anava des de Sant Marc i To-
rredarques, pel del barranc de Pardos fins arribar al riu Bergantes. D’aquí surt també 
el sender que pel Collet de la Salve arriba al poble pel camí dels Horts de la Teuleria.

Retillent

Carrer del Mig
Com s’ha dit abans, el carrer de Dalt i el carrer del Mig formaven el barri vell de 

Sorita o de Sant Roc, en ell hi trobem cases importants habitades des de la conquesta 
del rei en Jaume, com ca Pedro, ca Restellador, ca Morera, ca Manolet... Aquest carrer 
va des del Portalet fins a la placeta de Sant Roc, un sant protector de malalties. El dia 
16 d’agost, dia de la festa del sant, es feia processó per aquests carrers amb la pean-
ya acompanyada per la dansa dels negrets i dels pelegrins. El majoral eixia d’alguna 
família d’eixos dos carrers i, si no, el capellà feia un sorteig uns diumenges abans per 
escollir el majoral, perquè quan n’hi havia la festa era més celebrada.

Calderer: Als baixos hi havia la presó. Així mateix donaven nom al carreró que va 
del carrer de Dalt a la plaça de Baix.

Carbó: És el cognom de la família, un d’ells es deia Tomàs Carbó Gasulla.
En Pina: Tenen un mas just a la ratlla de la frontera entre València i Aragó partint 

amb el terme de les Parres a la Serra Gallineta, tenint conflictes a l’hora de pagar im-
postos.

Florian
Gino: El propietari es deia Higinio Martí Dolz i no va tenir descendència. Actual-

ment és casa de Turisme Rural
Les Bordes: Estaven emparentats amb casa Carbó.
Llorenço del carrer del Mig: El tio Llorenço pervenia de ca Florencio que porten 

de cognom Jordà. De majors van emigrar a Barcelona.
Mampel: Els cognoms són Mampel Ejarque.
Mampela: Femení de Mampel. Un descendent es deia Pedro Cardona.
Marededéus: Un fill es deia Fernando Cardona.
Morera: Es tracta d’una de les cases bones i antiga des de la conquesta de València. 

El seu cognom és Cardona.
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Pere
Puig: Era també una casa bona i gran ja des de la conquesta. Portaven els cognoms 

Puig Garcia. Tenien una finca gran a les Vegues, a l’esquerra del riu, que pels anys vint 
del passat segle van parcel·lar i vendre a diferents propietaris del poble. Per allà passen 
l’actual carretera i el camí vell en uns terrenys dedicats a la vinya i als cereals.

Restellador: Rastellar la terra significa tapar la llavor amb el rastell. El seu cognom 
és Martí. Actualment resideixen a Castelló.

Roig del Mig: És tracta d’un germà de Ferreret del Raval. Va ser mestre i va emigrar 
a Terressa (Barcelona).

Sastrijo: El seu cognom és Beser i es dedicaven a la venda de roba i de teixits.
Taraganya: Té a veure amb la denominació tela d’aranya, significant també estar 

ennuvolat o emboirat.
Ventera: De la venta o de les ventes (cases properes a un camí o carretera). El seu 

cognom és Beser i havien tingut botiga de comestibles.
Viu: Els cognoms eren Ferrer Gil i eren tractans de cavalleries.

Carrerons
Es tracta d’un grup de carrers molt empinats que estan entre el carrer del Mig i el de 

la Plaça, a la part de ponent del poble; els més llargs van de nord a sud. Al mig hi ha el 
carreró d’Espada que arribava a la Plaça de Baix travessant el corral de Ca l’Albarder. 
Quan plou baixa una gran quantitat d’aigua que prové de les xorreres de les cases. La 
part alta es podria considerar com a lloc de vigilància.

Abdon: A la casa vivia la tia Constància casada amb el tio José de Pedro.
Beana: El seu cognom és Vinyals. Tenen terres a prop del barranc de la Beana, on 

hi ha una font; allà mateix hi ha l’antic Mas de la Beana que havia sigut propietat dels 
Colomer Zurita de Morella.

Bigito o Begito: Tenen de cognoms Martí Gasulla. Juan Antonio Martí Gasulla va 
ser un dels tres homes que la nit del 27 de juliol de 1936 juntament amb dos homes més 
van amagar algunes imatges de l’església al corral de ca Florència.

Cec: El cognom era Dolz i està just al costat de ca Gatet.
Colavet: Diminutiu de Colau o Nicolau.
Dolça
Espada: De cognom Beser.
Lluïset: És propietat de ca Ceprian i darrerament s’utilitzava com a galliner.
Patrocinio: De cognom Bonet. Provenien de la Pobleta i es dedicaven a arrossegar 

pins.
Planenc: tenen un mas, una font i unes coves que s’anomenen així. El seu cognom 

és Bernús Dolz. El dia 2 de maig de 1946, al mas, van rebre la visita dels maquis, que 
els deien “mascarats” perquè portaven la cara tisnada. Els van demanar tot el que te-
nien i es van apoderar d’una escopeta de caçar, quaranta pessetes i dos pernils, d’allà 
van marxar a les Parres. (José Calvo: La Pastora, pàgs. 107-8).

Torreta
Ximet: El nom bé de Joaquín Cardona Ràmia que a principis del segle XIX es va 

dedicar a fer sabó de rentar, per això a la rota de Ximet els parrinos l’anomenaven “el 
masico del Jabonero”. Havien tingut botiga i parada a la fira de la Balma. Van emigrar 
després de la guerra a Terrassa i a Barcelona, conservant les cases.
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Carrer de la Plaça
És el carrer principal que va en diagonal en quasi tot el poble i el més llarg. Va des 

del Portal de les Eres de Baix fins a darrere l’església on abans estava el cementeri del 
poble. Podem dir que era el camí que comunicava València amb Catalunya: la Sénia, 
Gandesa..., així com nombrosos pobles de l’Aragó: la Pobleta, Torredarques, Vall-de-
roures, Ràfels... Travessa dues places: la de la Mare de Déu i la de Baix o Major, que 
per això se l’ha anomenat el carrer de la Plaça.

Albarder: Situat a la plaça Major o de l’Ajuntament. Es caracteritza per la seua ar-
cada, antic lloc de pas al carreró d’Espada. El seus cognoms són Arrufat Aznar i durant 
la Guerra Civil van destacar per la seua ideologia d’esquerres. El 19 de setembre de 
1942 va ser mort Lluís Arrufat Aznar a la presó de Burriana, i un germà, Julio, va ser 
empresonat a Mauthausen el 1940 i alliberat després el 1945.

Alfonso
Berto: De cognom Martí Molinos. Havien tingut carnisseria. L’any 1917, en què 

s’havien de canviar les campanes de l’església, van anar a València el rector Mn. Casi-
miro Amela i l’alcalde Gabriel Martí Molinos “Berto” que eren molt comerciants. Van 
comprar la campana menuda i van obtenir un millor preu per a la grossa i la mitjana.

Blanca: Tenien l’ofici d’emblaquinadors.
Carboner: Situada a la Plaça de l’Església. Hi vivien els amos de la fàbrica: els fills 

de Romualdo Fuster
Caridat: Els seus cognoms són Pallarés Beser i havien tingut botiga de productes 

en general.
Escorihuela: Aquest era el cognom dels habitants de la casa. Aquest mateix nom 

serveix per anomenar el carreró que va al carrer de Baix des del forn.
Gironi o Geroni: Els seus cognoms eren Martí, Pastor i Escorihuela. Havien sigut 

paletes reconeguts i van reconstruir el terra, alguns altars laterals i van refer l’altar de 
Santa Maria Magdalena de la Balma. Van emigrar a Catalunya.

Gitana
Gordet: Tenien de cognom Pastor.
Jacinta
Juanico: Aquesta casa té un porxo a la Plaça de Baix i havia sigut carnisseria. El 

cognom és Mir.
Llorenço de la Plaça: Els cognoms són Estopinyà Bernús i està situat al carreró 

d’Escorihuela (Escriuela).
Macianet: Situada a la Plaça de Baix. De cognom Pastor.
Martina: Els cognoms són Martí Gasulla. Mn. Paco de Martina va estar molts anys 

de rector a la parròquia de Sant Pere del Grau de Castelló. Actualment ha col·laborat en 
l’organització de les festes del setembre i en la devoció a la Mare de Déu de la Balma.

Maset
Mestre
Miguel del forn: Aquesta denominació vindria per haver treballat durant algun 

temps en algun dels dos forns del poble.
Morellà: Els cognoms eren Ferrer Adell i la façana conté la imatge de la Mare de 

Déu de la Balma de la placeta.
Oliero: De cognom Gasulla Martí. Mn. Ramon Gasulla Martí va ser capellà, rector 

de Villalba dels Arcs i Benicarló, i encarregat de la catequesi del bisbat de Tortosa. Va 
morir jove a causa d’un càncer.
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Pallarés: El Sr. Agustí Pallarès va ser primer cantor a la parròquia i, després de la 
guerra, sagristà.

Pare Esteve: Aquest nom provenia d’un monjo exclaustrat de Benifassà en la desa-
mortització de Mendizábal de 1836.

Pastoret: Els seus cognoms eren Barberan Beser.
Pedret: Diminutiu de Pedro.
Regaló
Resador: El nom prové perquè solien resar el rosari pels carrers al peu d’una cape-

lleta i també feien pregàries en el cas d’alguna persona difunta. Actualment hi ha una 
vinya a les Vegues que havia sigut propietat d’una “resadora”, on es fa un vi prou bo.

Rocafort: Casa situada davat del forn de baix.
Roquero
Rossiqueta: són descendents de ca Caseta de cognoms Martí Beser. La tia Asunción 

de ca Rossiqueta tenia una taverna i botiga, on es feien menjars i venien begudes de 
tota classe. Era molt xerradora, preguntava per tot, tot ho sabia i al cap de poc temps 
ho sabia tot lo poble.

Sastre: Està situada a la Plaça de l’església.
Vilar: De cognom Martí. Era i és una casa important ja des dels darrers anys de la 

conquesta, amb una gran finca a la carretera d’Aiguaviva. Aquesta finca havia sigut 
del Monestir de Roda d’Ebre (Escatrón) i va ser venuda als Martí per estar dins els 
térmens generals del Castell de Morella. Era travessada pel riu Bergantes i hi va haver 
dins dels seus límits diferents fàbriques tèxtils. Per la proximitat als boscos tenien fus-
teria i feien préstecs. El Sr. Manuel Milian Martí ha sigut durant quaranta anys alcalde 
de Sorita i actualment fa de sagristà a l’església.

Carrer del Portal
A l’entrada del poble pel camí de Morella sempre s’ha anomenat el Portal que junta-

ment amb les eres de Baix i les cases mur formaven un lloc inaccessible. Aquest carrer 
era la primera visió del poble per a la gent que venia de la riera: Palanques, Ortells 
Villores i Forcall i d’allà tots els pobles de l’interior d’Aragó: Mirambell, Cantavella, 
Fortanet... Igualment es podia anar a la plana mediterrània fins arribar al vaixell de 
Vinaròs que era el sistema més fàcil i ràpid d’arribar a qualsevol port de la costa de 
Catalunya o de València.

Bataner del Portal: Estaven emparentats amb casa Manolet.
Besseret: Diminutiu de Beser que era el seu cognom. És molt possible que els nom-

brosos Besers del poble i de Castellfort foren descencents dels càtars albigesos que 
van venir emigrant de França (de la població de Béziers) a causa de la forta persecució 
religiosa que patien. Es deia si eren sobretot comerciants de cavalls.

Bono: Els cognoms són Pallarés Beser. Tenen un maset a la partida de les Coves 
Llongues on van estar amagats dos capellans del poble: Mn. Ramon Milian i Mn. 
Francisco Pastor, que es van poder salvar de la persecució religiosa des de juliol de 
1936 fins a abril de 1938.

Cabessos: Tenen una masada al nord del terme, en el camí que va a Aiguaviva més 
avall del Vilar i una font a prop del riu.

Florencio: Aquest nom fa referència a un monjo exclaustrat de Benifassà que es 
deia Florenciet. Els cognoms d’aquesta casa eren Jordà Molinos. El matrimoni format 
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per Gabriel Jordà i Vicenta Martí va tenir cinc fills: Ramon, Gabriel, Encarnación, 
Ramona, Vicenta i Joaquín. A part de la faena del camp, de joves ja anaven a treballar 
a Catalunya. Vicenta es va fer monja, igual que Encarnación, però va ser assassinada 
pels milicians de Sant Andreu del Palomar el dia 23 de juliol de 1936 i beatificada pel 
papa Francesc el dia 13 d’octubre de 2013.

Gaiter: Va ser molt conegut com a gaiter, Antonio Martí Ràmia, que va quedar cec 
de ben menut. No va conèixer son pare fins als 6 anys perquè treballava a França. De 
manera autodidacta va aprendre a fer sonar la gaita i tocava a totes les festes dels po-
bles de la comarca. Quan se li va morir sa mare, va haver de viure sol, de manera que 
tot el poble l’ajudava en el que podia. Era alegre, divertit i un afamat ventríloc en els 
bureos dels masos. Va morir a l’Hospital Provincial de Castelló.

Gaiteret: Els cognoms són Martí Gasulla. Havien sigut ermitans a la Balma.
Jordà: El mas de Jordà juntament amb els de Silvestre i Agostí pagaven la rotlla 

el dia de Sant Pere màrtir de Verona el dia 29 d’abril i es demanava bondat per a les 
collites. Situat a prop del camí de les Parres.

Leonet: Diminutiu de León. Moliner: De cognom Pallarés. Havien tingut arrendat el 
molí del poble al costat del barranc de la Beana. També havien sigut confiters, és a dir, 
que elaboraven i venien pastes i dolços, i tenien assignada parada a la fira de la Balma.

Roig del Portal: De cognom Royo, que possiblement vinguera de Roig. Manuel 
Royo va ser un dels tres hòmens que el dia 27 de juliol de 1936 van entrar a l’església 
i van amagar unes quantes imatges a la pallissa de ca Florència.

Tia Fernanda

Carrer de Baix
És el carrer que va des del placet de la Mare de Déu fins a la costa de la Ferreria. 

La casa més important és ca Morelló, que havien arribat en temps de la conquesta de 
València i durant el segle XIX van ser amics personals del guerriller carlí Ramon Ca-
brera. A la plaça del davant s’organitzaven festes, sobretot per Sant Antoni en què es 
representava la sega i la batuda en ple hivern.

Agostí: De cognom Gasulla. Tenen un mas del mateix nom al camí que va a les 
Parres pel mas de Marçà just al costat del mas de Silvestre pel barranc de Malentrà. 
Angelet: Diminutiu d’Àngel.

Celma del carrer de Baix
El Quartel o cals Civils: Era la casa destinada als agents de la Guàrdia Civil: el 

caporal i dos o tres soldats. Actualment és el consultori mèdic.
Elena: De cognom Pastor. Van emigrar a Barcelona.
Gironet: Diminutiu de Geroni.
Legia
Letxa: Emparentats amb ca Llebres, els cognoms eren Martí Letxa.
Malvina: Es diu que el Sr. Bautista Monserrat era ermità de la Balma quan van arri-

bar els milicians que els en van fer desallotjar el dia 25 de juliol de 1936. Quan van 
destrossar els sants i els altars de l’església, el 6 d’agost, es van emportar amb carros 
els objectes més valuosos que van guardar en una granja del Pla de Malvina propietat 
de l’esmentat senyor.

Morelló: És una de les cases més importants del poble ja des de la conquesta de 
València (1233) i porten de cognom Morelló. És molt possible que foren originaris de 
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Reus (Tarragona). A l’església, hi tenen dedicat l’altar de Sant Ramon Nonat. Fins a 
principis del segle XX, el segon dia de la festa del Setembre era organitzat per aquesta 
família, fins que es va canviar per dedicar-la a la Mare de Déu de Gràcia a causa de les 
nombroses emigracions.

Pataquer: De cognom Adell.
Pepa del soc
Perdigons: De cognom Martí. Dins la rota de Ximet, a la frontera amb Aragó, es tro-

ba el racó de Perdigons amb el seu mas, finca que els van vendre els seus propietaris.
Plata: Amb aquesta denominació coneixem les fonts de Plata que donen aigua als 

horts de la Teuleria.
Ramon de Morelló
Ros de Cinta: Tenen de cognoms Barberan Beser. Posseïen una petita fàbrica de 

gèneres de punt al davant de ca Morelló, on hi treballaven algunes xiques del poble.
Royo: Traducció castellana de Roig. Era el cognom de la família. Tenien afecció a 

pescar al riu. 
Sabater: Els cognoms són Ferrer Gil. es 

dedicaven al comerç de cavalleries. Van 
emigrar a Barcelona.

Tonico: Diminutiu d’Antoni.
Velilla

Carreró de Vidal
Es tracta d’un petit carreró que va des del 

carrer de la Plaça al carrer de Baix.
Escolà
Oreja: De cognom Martí. Havien sigut 

paletes i treballaven en obres públiques per 
tot l’Estat i concretament a l’embassament 
d’Ulldecona (Tarragona). Els fills van fun-
dar una escola a Terrassa (Barcelona), que 
s’anomena Escola Martí.

Costa de la Ferreria
Es tracta d’un carrer molt estret i empinat que va des de la fillola i la font de Baix 

fins al carrer de la Plaça i al carrer de Baix.
Bruixeta: De cognom Adell. Provenien del Mas de Marçà.
Ferrer: Eren ferrers d’ofici.
Llebres: De cognoms Martí Puig.
Marujo: Despectiu de Maria.
Molinos: Aquest era el cognom de la família.
Ràmia: Es conserva aquest mateix cognom. Havien sigut encarregats del forn del 

poble: portar llenya, netejar-lo i coure el pa.
Tronquet: De cognom Carceller. Mn. José es va poder salvar durant la guerra gràcies 

a son pare. Va estar de rector a Tivissa, Cinctorres i Artana i va ser apreciat per la seua 
feligresia. A les festes de la Balma va reinstaurar la Novena que es fa abans de la festa.

Sorita. Carreró de Vidal. Al fons, el carrer de Baix i la serra de les Forques. 
2018. Foto propietat de l’autor 
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Valera: Havien sigut ermitans de la Balma i tenien cotxera al peu de la fillola que ve 
de la carretera. Van emigrar a Barcelona, però passen, com molts, els estius al poble.

Carrer del Mur
Com el nom indica, es tractava de cases que formaven una protecció militar per al 

poble i servien per foragitar els possibles enemics. Es tracta d’un carrer que va des del 
Portal al camí que puja dels llavadors per un lloc que s’anomena el “filador” referint-
se al “fielato” o lloc de cobrament d’impostos. És també un carrer on donen algunes 
cases del carrer de Baix.

Carmeleta: Diminutiu de Carmela.
Donís: De cognoms Boix Martí. Vam conéixer el Sr. Juan Antoni Boix Martí, que de 

jove va emigrar a Terrassa (Barcelona) i va ser durant trenta anys president del Mon-
tepío de Fills del Maestrat, una entitat que ajudava els associats en cas de malaltia, 
accident, maternitat o defunció quan encara no existia la Seguretat Social. Va redreçar 
aquesta Associació des dels anys cinquanta.

Ferrer: Tenen un mas davall la serra dels Mollons, tam-
bé li donen nom al barranc que desguassa al de les Coves 
Llongues.

Joan de Vinyals
Semet: De cognom Frasno. Actualment es dediquen a la 

ramaderia intensiva.

Amb aquesta relació donem per exposat aquest treball 
sobre els noms de les cases del poble, indicant que pot ha-
ver alguns sobrenoms dels quals és difícil conéixer l’origen 
i el desenvolupament a causa que algunes cases han desa-
paregut perquè no han subsistit o bé perquè han emigrat i 
només conservem el nom en la memòria. Com es pot veu-
re, una gran majoria corresponen a noms o cognoms de persones que van redreçar la 
casa o la família. No es coneixen aquí al poble gaires malnoms fets amb malícia o amb 
menyspreu com en altres pobles, perquè tothom es coneixia i no hi havia raó per crear 
més diferències. També s’han pogut veure nombrosos noms d’oficis i adjectivacions. 
En qualsevol cas, aquest repàs ha de servir per no oblidar els sobrenoms que en altres 
temps més esplendorosos, demogràficament parlant, hi havia hagut en el nostre poble.

Fent un petit resum, observem que un 30% dels sobrenoms corresponen a noms 
propis, importants de la família, ja fos per haver fundat o bé engrandit la casa, per 
exemple: Donís, Elena, Agostí, Xoxim, Gaiatano... Un altre contingent prou nombrós 
correspon als diminutius, que poden ser afectius o indicatius d’un descendent de la 
família, calculant-ne aproximadament un 20%, per exemple: Tronquet, Carmeleta, Gi-
ronet, Angelet, Gaiteret... A continuació, ja vindrien els noms d’oficis corresponents 
a la tasca que dueien a terme els components de la família; en aquest cas els hem cal-
culat en un 10%, per exemple: Ferrer, Moliner, Gaiter, Sastre, Resador... Amb aquesta 
mateixa proporció hi trobem els cognoms (Ràmia, Puig, Jordà, Mampel, Carbó...) i els 
noms de lloc (Castell, Cap de Barranc, Barraques, Maset de Baix, En Pina...) I ja en 
una menor proporció, hi veiem els noms d’animals (Canari, Llebres), els augmentatius 

Percentatges de la significació dels sobrenoms de Sorita
 Noms propis ................................... 30%
 Noms diminutius ............................ 20%
 Cognoms i noms de lloc ................. 10%
 Oficis .............................................. 10%
 Animals, augmentatius, ironia ....... 10%
 Inclassificables ............................... 20%
Conclusions sobre la significació dels sobrenoms de Sorita
 Noms de la Família ........................ 60%
 Noms de lloc i oficis ...................... 20%
 Inclassificables ............................... 20%
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(Miquelot, Marujo) i els que indiquen una certa ironia (Bruixeta, Legia, Sastrijo). A 
la vegada, observem una bona quantitat de sobrenoms, aproximadament un 20%, que 
ens és impossible classificar-los clarament, per exemple: Semet, Teassa, Oreja, Velilla, 
Regaló... En conclusió, podem dir que en un 60% hi veiem noms propis, cognoms o 
diminutius que es refereixen al nom mateix de la família; un 20% són dedicats a noms 
de lloc i a oficis, i un altre 20% de difícil classificació, ja siga per la seua antiguitat, di-
fícil localització o desconeguda procedència. Amb el descens de la població, és segur 
que bastants d’aquests sobrenoms es perdran definitivament.

Noms de llocs, masos i cases de camp
Es tracta dels noms d’alguns llocs geogràfics: muntanyes i valls fluvials (orònims) 

i sobretot noms de masos del terme municipal que generalment conserven la mateixa 
denominació de la família. En algunes ocasions es tractava de casetes de camp o ma-
sets que servien de refugi per a passar-hi la nit, per a guardar eines o per a tancar 
els animals, tractant-se de llocs de residència eventual per la llarga distància entre el 
mas i el poble (en algunes ocasions dues hores de camí). En temps de la Guerra Civil 
(1936-1939) aquests masos van servir de residència i refugi a diverses famílies en ser 
declarada Sorita població oberta amb possibilitats de ser assaltada o destruïda. Des de 
l’antiguitat fins a mitjans del segle XX, aquests noms i llocs eren coneguts per tothom 
perquè formaven part del seu hàbitat natural. Ara ja és més difícil reconèixer-los. Els 
únics senyals que trobem fora de la població són els peirons, que denominaven por-
cions o partides de territori; les nombroses parets construïdes amb pedra seca, que 
marcaven els bancals o els camins per transitar el bestiar transhumant; les sèquies, que 
conduïen  l’aigua fins als horts, els rius o barrancs, els camins i les pistes, així com al-
gunes fites i contrafites indicatives de les propietats, generalment gravades a les roques 
o fetes amb petits munts de pedres.

Cal dir que existeix un treball sobre els orònims (noms de formes de relleu) de la 
comarca dels Ports de Morella, en ell es pretén fer un estudi classificatori no exhaustiu 
dels principals accidents geogràfics: muntanyes i cims, barrancs, planures, etc. Tam-
bés s’observa la presència dels orònims en els topònims, és a dir, noms geogàfics en 
denominacions de lloc: mas de Cap de Barranc, Mas de Babessos, Mas de Planenc...1 

Dels camins, cal dir que Sorita va tenir una nombrosa xarxa d’antics camins que 
connectaven Catalunya, l’Aragó, València, la plana mediterrània i l’interior peninsu-
lar. Els pobles limítrofs són Palanques, Luco, les Parres, Aiguaviva, la Ginebrosa, To-
rredarques, la Pobleta i Morella. Es tractava de camins reials que anaven a poblacions: 
al Forcall i a Morella, el de les Parres, el d’Aiguaviva i el de Torredarques. Actualment 
s’han arreglat alguns d’aquests camins tot i que des dels anys setanta s’han construït 
pistes per als vehicles de motor com a mitjà de comunicació i per evitar incendis. 
L’única pista asfaltada és la que va al mas de Bernús. La carretera actual en direcció a 
Morella segueix l’antic camí, però des de la Balma segueix el curs del riu Bergantes. 
Cal dir que alguns d’aquests camins conserven una notable antiguitat i que recentment 
s’han fet algunes actuacions per arreglar-los i conservar-los com es mereixen.

Les pistes forestals serveixen com a sistema de comunicació amb vehicles per a 
facilitar la neteja del bosc i evitar els incendis, i la millora en el transport de la fusta 

1.- PASTOR, J. i QUEROL, E.: Oronímia dels Ports. La designació oronímica i la presència de l’oronímia en els 
topònims. Actes de la XLAssemblea Intercomarcal d’Estudiosos. Morella, Vol II. Ed Diputació de Castelló, Caste-
lló, 2001, pàgs 235-256.
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Croquis de les principals pistes o camins forestals del terme de Sorita (Castelló). Autor: Manuel Beser Jordà. 2020

i la llenya, havent suposat, en alguns casos, haver de malbaratar els antics camins 
per ampliar i modificar la calçada. En els moments actuals, aquests camins i pistes 
forestals són utilitzades per nombrosos excursionistes que gaudeixen amb l’esport de 
caminar, i gaudir amb la visió de diferents formacions geològiques i forestals de tipus 
mediterrani. Bàsicament, la vegetació està formada per pins roigs i negres, carrasques, 
romers i ginebres; i en determinats llocs es troben diferents plantes aromàtiques com 
el timó (farigola), la sadurija, l’espígol, el te de roca i el poliol. L’antiguitat d’aquests 
camins és difícil d’escatir, i es pot ben dir que de totes les èpoques de la història hi 
trobem elements indicatius de la seua antiguitat, perquè els camins havien d’arreglar-
se constantment. Sorita té i ha tingut una bona xarxa de camins, fins i tot després de la 
construcció de l’actual carretera que uneix Morella amb Alcanyís i els pobles del Baix 
Aragó.

En el croquis que presentem estan marcades les principals pistes que actualment hi 
ha en el terme municipal. Cal advertir que les pistes tenen la gran utilitat de poder fer 
arribar els tractors i la maquinària agrícola fins a les propietats que encara es treballen; 
l’inconvenient més gran és en temps de pluja. Algunes pistes cobreixen conduccions 
d’aigua que arriben fins a la població. Primerament, a l’est observem tres pistes impor-
tants que es dirigeixen cap al terme de Morella, una va cap a la Pobleta, l’altra cap a 
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Estret de Portes i l’altra la de la Beana que arriba fins a Torre Miró. També hi ha la pista 
que per la Piqueta va al riu i al Maset de Baix, i oposadament cap a les y Barraques, 
el barranc de Pardos, per acabar a Torredarques, i d’allà a Mont-roig, Vallde-roures… 
Més al nord hi ha la pista que des del Vilar puja al Monegrell (921 m.). En direcció 
oest observem la pista que va als masos de Silvestre, Agostí i Marçà, antic camí que 
arribava a les Parres i el camí reial que a la Venta de Ceprian es bifurca per anar per 
la Serra del Mollons a les Parres i l’altre ramal es dirigeix a Aiguaviva pel Mas d’en 
Pina. En direcció nord hi ha altres dues pistes que ixen de la carretera: la de Cabessos 
i la del mas de Sardina. A més a més, quasi al voltant de tot el terme municipal des 
de la Creu dels Espigolars, al terme de Palanques, fins al barranc de Pardos i la pista 

a Torredarques hi ha una altra pista forestal, que es-
tant a una alçada de quasi 1000 metres disposa d’unes 
fantàstiques vistes de tota la contrada. Tant si es va a 
peu, com en qualsevol vehicle, cal anar amb suficient 
advertiment i la màxima precaució possible ja que es 
tracta de llocs de difícil accés. He d’agrair l’ajut rebut 
pel Sr. Manuel Clemente Martí de Sorita en la confec-
ció d’aquest croquis.

Molí del Xorrador: Es tractava d’un dels tres molins fariners situat a la ratlla que 
parteix València amb l’Aragó, a prop del corrent del riu i de la carretera.

Les Contiendes: Terrenys comunals situats a banda i banda del riu i del molí del 
Xorrador.

Mas del Papeler: Al costat dret del riu i a prop del Xorrador, s’havien dedicat a la 
fabricació de paper d’escriure i tenien com a filigrana un peix.

El Vilar: Era una finca gran i important adquirida després de la conquesta a la Co-
munitat benedictina de Roda d’Ebre prop d’Escatró (Saragossa). Aquesta granja, amb 
dret d’aigua, estava formada pel molí, el mas i les casetes. Disposaven de boscos i 
grans finques a la vora del riu.

La creu del Vilar: Just al costat de la carretera de Morella a Alcorissa CS341, da-
vant del mas del Vilar, hi ha una creu sense canya que es va fer a causa que la Sra. 
Rosa Martí va morir el dia en què va començar la Guerra Civil el 18 de juliol de 1936.

La roca del Falcó: Mont situat a la dreta del Bergantes davant del mesurador del 
cabal del riu. Era travessat per l’antic camí que anava des del mas de Cabessos al Xo-
rrador.

El Tormassal: Conjunt de grans roques al mig del riu Bergantes properes al mas del 
Vilar.

L’assut de Baltassar: Es tracta d’un mesurador del cabal d’aigua del riu situat pas-
sat el trencall de la font de Cabessos per la carretera d’Aiguaviva.

La Roca de l’Alicant o el Cantal Badat: Es tracta d’una gran roca escarpada visible 
des de la carretera de Morella a Alcorisa situada al Vilar.

El Monegrell: Muntanya del davant del mas del Vilar que actualment té una caseta 
de vigilància dels Guàrdies Forestals. A les seues immediacions hi havia hagut un 
campament de maquis.

La Fàbrica Vella: És dins la finca del Vilar, i va ser llogada per a fer paper d’escriure 
en el segle XVIII i com a empresa tèxtil en els segles XIX i XX. Tenia una capella 
i estances per als treballadors. Per a moure la mola del molí s’aprofitava la força de 
l’aigua que venia de l’assut del Vilar, prop de les Fonts Calentes.

Sorita. Filigrana o marca d’aigua d’un llibret de paper segellat del 
notari de Sorita, Gabriel Sorribes. 1792.
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Mas de Planenc o de Rigores: Tenien casa als Carrerons i el seu cognom era Cle-
mente. Dins la propietat s’hi troba una font i una cova amb estalactites i estalagmites. 
Van ser visitats en algunes ocasions pels maquis. És a prop del barranc del mateix nom.

Barranc de Planenc o de Rigores: Naix als monts de Cabessos, passa a prop del 
mas del mateix nom i d’una font propera, arribant al Bergantes davant les Fonts Ca-
lentes i l’assut del Vilar.

Rota de Peret de Tamo: Es tracta d’un terreny travessat pel barranc del mateix nom, 
que naix a la Tossa, travessa la carretera i arriba al riu prop de la caseta de Jordanet. A 
prop hi ha un dels molts forns de calç que es dedicaven a la construcció quan encara 
no existia el ciment.

El pinaret de la Mare de Déu: És una de les propietats de l’Església destinada a 
tenir pins i rames, molt necessaris per a la construcció o per a fer llenya. Les fites eren 
tres creus marcades a la roca. És travessada pel camí que anava des de la Balma al mas 
de Sardina.

La Balma: Es tracta d’un antic santuari amb la seua ermita que està situada al mig 
de la roca de la muntanya de la Tossa. Anti-
gament va ser poblada per eremites que es-
taven sota la protecció de santa Maria Mag-
dalena, sant Blai i sant Joan Baptista. Durant 
la conquesta de València pel rei en Jaume 
d’Aragó (1232) un pastor va trobar la imat-
ge de la Mare de Déu de la Balma, i va ser 
venerada a partir de llavors per molts pobles 
d’Aragó, València i el sud de Catalunya que 
hi anaven en romeria.

La Creu Coberta: És una creu que in-
dica la proximitat del santuari. L’any 1687 
va ser construït el templet barroc pel mes-
tre d’obres Pau Simó de Traiguera per tal 
que el dia 8 de setembre es fera la missa 
de l’alba als pelegrins que hi havia per la 
muntanya. L’any 1936 va ser destruïda la 
creu i l’any 1940 se’n va posar una de pro-
visional, fins que l’any 1987 es va posar l’actual. Les pintures són del morellà Joan 
Francesc Cruella.

El riu Bergantes: Es considera que el nom té origen ibèric i que prové de la deno-
minació dels antics “brigants” o “beribraços”. Naix pels monts de Vallivana i és afluent 
del Guadalop que desguassa a l’Ebre. Dins del terme municipal travessa una fonda-
lada plana, formant diferents meandres on arriben els barrancs. En el seu llit i en les 
seues vores es poden trobar restes fòssils, baixant ple en comptades ocasions. En altres 
temps, sense tantes sequeres, s’hi podien pescar barbs, crancs i madrilles. En alguns 
tolls i assuts es van construir séquies per tal de regar els horts propers. Els del poble el 
solien anomenar “la riera”.

El toll de Montargull: Profunditat aquàtica al llit del riu produïda per la caiguda 
d’una pedra de considerables dimensions

Caseta de Ximet: A les hortes d’Artigues de davant la Balma hi ha aquesta construc-
ció que va servir per aixoplugar-se i guardar raberes de corders.

Sorita. Mas de Planenc. 1981. Dibuix a llàpis carbó del pintor sorità Miquel 
Bail Puig (1919-1995)
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Mas de Querol: Situat als Campets, davant la Balma, hi passava el camí que anava 
des de sant Marc al Santuari. Tenia una font i un terreny amb oliveres.

Barranc de la Mare de Déu: Naix al Mas d’En Pina i voreja el camí que va a les 
Parres, passa pels Pins Alts i fa cap a la Venta de Ceprian i arriba al riu a l’alçada de la 
Capelleta del Barranquet, just al costat de la Balma.

Capelleta del Barranquet: Situada a la desembocadura del barranc de la Mare de 
Déu, era lloc de descans per aquells que no anaven a la Balma i així poder fer la pre-
gària i l’almoina. Les pintures són del morellà Cruella.

Venta de Ceprian: Està al costat del camí (avui pista) que va a Aiguaviva i les Pa-
rres. Aquest mateix camí es divideix en un altre que va a les Coves Llongues i a la serra 
dels Mollons. Té vinya i a prop l’anomenada roca de les Lletres.

Els Pins Alts: Seguint pel camí d’Aiguaviva i del Mas de les Mates, es poden veure 
tres pins altíssims que pugen des del barranc de la Mare de Déu, que els aragonesos 
anomenen “los Buenos Mozos de la Balma”.

La Roca de les Lletres: Passada la Venta de Ceprian, entre el camí d’Aiguaviva i el 
barranc, hi ha una gran roca amb unes mar-
ques gravades que es consideren obra dels 
pastors.

Mas d’en Pina: Els seus propietaris te-
nien casa al carrer del Mig. Aquest mas està 
situat a la ratlla dels dos regnes molt a prop 
de la carrasca d’en Biballo (anomenada a les 
Cartes Pobles de Morella) i d’un dels molts 
camins que anaven de Sorita a Aiguaviva.

Mas de Gironet: Tenien casa al carrer de 
Baix. És proper a l’antic camí que anava del 
mas de Sardina a la Balma per darrera de la 
Tossa.

El Gentil: Terres pròximes al mas de Gi-
ronet i al barranc de Planenc o de Rigores.

Mas de Cabessos: Al poble tenien casa al 
carrer de la Plaça. És a prop de l’antic camí 
d’Aiguaviva a la Ginebrosa. Hi ha una font 
del mateix nom a prop del riu.

Mas de Sardina: És proper al límit de la província i del camí que anava pel mas de 
Gironet i el mas de Planenc a la Balma.

Mas de Perdigons: Vivien al carrer de Baix. Aquest mas, situat actualment dins la 
rota de Ximet, està al costat de la serra Gallineta i parteix amb el terme de les Parres.

Rota de Ximet o “Masico del Jabonero”: Tenen casa als Carrerons. Està situada 
entre la serra Gallineta i la serra de la Talaia. Limita amb el terme de les Parres. En el 
segle XIX s’havien dedicat a l’elaboració de sabó de rentar.

Rota de Gaiteret: Seguint per la pista que arriba al límit del terme de Sorita, es 
troben aquests terrenys.

Maset del Negre: Situat al camí que va a les Parres, abans d’arribar a la rota de 
Ximet.

Serra i barranc de la Talaia: El barranc és afluent del de la Mare de Déu. Es troba 
passant pel costat de la pista que va a la rota de Gaiteret.

Sorita. Pista que va al mas de Marçà i al Mas de Fuster. A l’esquerra, la caseta 
de Morera. Al fons, el poble amb la muntanya de la Talaiola i Sant Marc. 2019. 
Foto propietat de l’autor.
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Mas de Ferrer: Situat a la serra dels Mollons, hi passa el barranc del seu nom que 
s’ajunta amb el de les Coves Llongues i, més tard, amb el barranc de la Mare de Déu.

Maset de Bono: Seguint el camí de les Coves Llongues des de la Venta de Ceprian al 
cabeço Milian, es troba aquest mas on van estar amagats els capellans durant la Guerra 
Civil: Mn Ramon Milian i Mn. Francisco Pastor.

Camí de la Gronsa: Es tracta d’un antic camí que va des de la Venta de Ceprian al 
cabeço Milian i es troba entre el barranc de Malaentrà i el de les Coves Llongues a 809 
m. d’altitud.

Mas de Marçà: Anteriorment estava format per tres masos. Actualment només se 
n’ha habilitat un. Es troba en l’antic camí que anava de Sorita a les Parres pel cabeço 
Milian. Va ser un dels camins que van aprofitar els soldats que van lluitar en la guerra 
civil per arribar al poble.

Mas de Silvestre: Tenen casa al carrer de Dalt i el seu cognom és Milian. Està de 
costat amb el mas d’Agostí i a tocar del barranc de Malaentrà amb una font molt bona.

Mas d’Agostí: Tenen casa al carrer de Baix i el seu cognom és Gasulla. Just al costat 
del mas de Silvestre hi passava un camí que anava des d’aquest mas a les Parres ano-
menat el camí de la Creu.

Barranc de Malaentrà: Com ja indica el nom, es tractava d’un barranc amb uns 
desnivells molt pronunciats que arribava al barranc del Rossell.

Cantera de la Vall d’Aigua: Es troba a les profunditats del barranc de Malaentrà, 
on es diu que antigament hi havia unes mines de carbó lignit.

Font de Pena-roja: És al començament del barranc del Rossell o del mas de Fuster, 
on hi ha el camí i la pista que va a la Creu dels Espigolars al terme de Palanques.

Mas de Jordà: Tenen casa al carrer del Portal. És proper al peiró de sant Pere màrtir 
recentment restaurat, on es feia rogativa i es repartia el rotllet.

Mas de Fuster: Situat a prop del camí que va a Palanques i del barranquet que porte 
el mateix nom. Encara avui es conreen aquests camps.

Peiró de Sant Pere màrtir: A poca distància del camí que va al mas de Silvestre 
hi ha aquesta capelleta que va ser destruïda per un llampec l’any 1933 que va cremar 
l’indret on es troba. S’hi anava en rogativa el 29 d’abril per beneir els camps i entregar 
la rotlla. No fa gaires anys, va ser restaurat sent rector Mn. Joaquín Ariño Milian.

Caseta de Morera: Propera al camí de les Parres, avui pista forestal, està localitzada 
a les Planes, on s’hi fan cereals i ametlles.

Mas de Trinqueter: A prop de la divisió de camins que van a Palanques pel mas de 
Fuster i als masos de Silvestre, Agostí i Marçà. A peu del camí s’hi troba el peiró de 
santa Creu o santa Elena, on s’hi feien rogatives el 3 de maig..

Peiró de Santa Creu: Al camí que va al mas de Marcà i prop del mas de Trinqueter 
hi ha aquest peiró amb la imatge de Santa Elena i una creu de ferro al cap d’amunt. Ha 
sigut restaurat aquests darrers anys. La rogativa es feia el dia 1 de maig. 

Les Planes: Terrenys d’una certa altitud, situats entre el mas de Trinqueter i el riu, 
on s’hi cultiven cereals i ametllers. Havien sigut propietat de casa Puig.

Les Heretats: Terres situades entre les Planes i les Guimeranes.
Mas de Morelló: És proper al camí assagador que va fins a les Vegues travessant la 

sèquia.
Mas del Ros: Està al costat del barranc del Rossell i se li va adjudicar una llegenda 

en què una xica va ser encantada per una serp i no es va poder casar amb el xic que 
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volia. Per això quan algú està badant o distret se li diu que s’assembla a l’encant del 
mas del Ros.

Barranc del Rossell: Naix a la font de Pena-roja, a prop del terme de Palanques i 
passa entre les propietats dels masos de Fuster, Trinqueter i del Ros, d’on li ve el nom. 
Finalment travessa la carretera i arriba al Bergantes per la banda esquerra relativament 
a prop del barranc de la Mare de Déu.

Collet de la Salve: En el camí que va des de la Teuleria fins a la Fàbrica Vella s’hi 
troba una collada des d’on es veu la Balma al davant. Allà era on es cantava o es resava 
el Salve Regina a la Mare de Déu.

Les Vegues: Terreny cultivable a la banda esquerra del riu, davant del poble. Eren 
les millors hortes perquè podien ser regades per la séquia. Havien sigut propietat de 
ca Pifanio.

La creu de la casilla: Arribant per la carretera al poble, al costat de la caseta dels 
peons caminers, hi ha aquesta creu que n’indica l’entrada. Actualment hi ha la creu 
que va estar després de la guerra a la Creu Coberta de la Balma, obra del Sr. Manuel 
Beser Bail.

Horts de la Teuleria: Camps de cultiu al 
costat dret del riu, propers a la fàbrica de 
teules i quadrons que es van utilitzar en la 
construcció de l’església i de moltes cases 
del poble.

Els Izquierdos: Situats al costat de les Ve-
gues i al cantó esquerre del riu, disposaven 
d’una caseta i un motor per a pujar l’aigua 
del riu a la séquia i poder regar.

Les Guimeranes: Terres que estan per 
damunt dels Izquierdos. Els horts dels San-
tjoan: Pròxims al molí del poble, havien si-
gut propietat de Francesc Xavier Santjoan, 
cavaller infançó de Cinctorres, propietari 
dels forns del poble fins a finals del segle 
XVIII.

Les Fossetes: Terrenys situats al costat de 
la carretera, entre la Venta de Carpio i la Venta del Sabó.

Els horts de Morelló: Terres situades entre la carretera (Venta de Carpio) i el riu 
Bergantes.

Els Solans: Terrenys de cultiu cerealístic entre la serra de les Forques i el camí 
d’Estret de Portes.

Les Llobateres: Es tracta d’un barranquet que va des de la Teuleria fins a la Piqueta. 
Pel seu camí anava la rogativa dels Apòstols el dia 1 de maig des de la Balma per be-
neir els camps i repartir la rotlleta.

La font del Pont: Al començament del camí de Torredarques per la Piqueta i passat 
el pont, es troba una de les fonts que abans abastia el poble. El barranc de la Font del 
Pont envolta pel cantó dret la població. El pont es considera de factura romana.

La font de Dalt: Just al començament del camí, ara pista forestal, que va a Sant Gre-
gori i al mas de Bernús, hi ha aquesta font que abans de l’arribada de l’aigua corrent 
abastia la població.

Sorita. Mas de Sant Antoni durant la seua restauració des de la pista que va al 
mas de Bernús. 2018. Foto propietat de l’autor.
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Peiró de Sant Gregori: Anomenat Sant Gargori, està situat al davant del poble per 
l’antic camí que anava a la Pobleta i al mas de Bernús. L’any 1980 va ser restaurat el 
peiró i netejat el camí de vegetació.

Els Gustals: Terres situades darrere del peiró de Sant Gregori.
Mola de Palanques: Massís rocallós que s’alça a la banda esquerra del riu i limita 

amb el terme de Palanques.
Serra de les Forques: Elevació rocallosa del terreny que envolta la població des de 

la caseta dels Peons Caminers fins al camí del mas de Juncosa de Palanques.
Barranc de la Beana, de les Beates o del Cabrer: Naix a la font del mas de les 

Beates ja en terme de Morella, passa pel mas de Capdebarranc i travessa les propietats 
de diferents masos. Continua pel costat de la Serra de les Forques i desguassa al Ber-
gantes per la dreta, al costat de Sorita havent abastit d’aigua al poble, tant per beure 
com per llavar.

Mas de la Beana: És considerada una antiga masia per la seua torre de defensa. Ha-
via sigut propietat de la família Colomer-Zurita de Morella. Té una font, unes bones 
hortes i algunes restes arqueològiques.

Mas del Vale: Al trencall del camí de les Beates i el que va a Xiva per la Gallineta, 
es troba aquest mas. Durant la Guerra Civil va estar-hi amagat algun temps Mn. José 
Carceller.

Mas de Sant Antoni: Té aquest nom perquè durant molts anys va estar al costat de 
l’ermita de Sant Antoni de la Barrancada, on s’hi feien trobades el 13 de juny per fer la 
missa i beneir els camps. Actualment s’ha reformat completament.

Mas del Coixo: Es troba en el camí que segueix pel costat del barranc de laBeana en 
direcció al terme de Morella.

Mas dels Muts: És el següent mas que es troba en el camí que va al mas de Torre 
Miró dins del terme de Morella a la carretera nacional de Castelló a Saragossa.

Mas de Cap de Barranc: Com el nom indica, és un mas que es troba al comença-
ment del barranc d’on actualment es pren aigua cap el poble amb una canalització que 
va per sota la pista. Tenen un maset a les Vegues i una casa al Raval.

La Talaiola: Muntanya situada prop del mas de Cap de Barranc.
Mas d’Arlandes: Aquest nom suposem que és una deformació del cognom “Her-

nández”. És proper al camí (ara pista asfaltada) que va de Sorita (671 m.) a Estret de 
Portes (1.122 m.) en direcció a Torre Miró.

Mas d’Hernández: També situat al mateix camí del mas de Bernús que es diri-
geix al mas de Farinetes de Morella. Solien portar el pendó roig que representava 
l’Ajuntament i les cases nobles. Pel cognom, és de suposar que eren repobladors que 
pervindrien de l’Aragó. Un dels propietaris de l’any 1778 es deia Bartolomé Hernández.

Mas del Roquer: Seguidament en el camí d’Estret de Portes es troba aquest mas. A 
partir del Pi del Roquer començava el camí que anava a la Pobleta sense pujar a Sant 
Marc (1.003 m.).

Mas de Bernús: Es tracte d’un mas important situat en l’anterior camí que arriba 
fins al mas de Farinetes. Actualment es dediquen a l’agricultura i la ramaderia.

Barranc de la Canal: Afluent del barranc de la Beana, proper al mas d’aquest mateix nom.
El Solanar de Morelló: Es tracta d’unes terres situades entre el camí del mas de 

Bernús i el camí de la Beana.
Els Bassotins: Nom d’una partida de terreny on hi havia la rota de Caseta amb una 

font per abeurar el bestiar.
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Tossal Pedrissos: Límit on es troba la rota dels Bassotins.
Costa del Segué: En el camí a Sant Marc, passada l’ombria d’Arlandes, esta costa 

anava pujant per la solana de Sant Marc fins arribar a la rota de Beser tenint a l’envista 
el santuari de la Balma.

Ermita de Sant Marc: Capella i serralada situada a 1.003 metres d’altitud. Es con-
siderava lloc de vigilància i situació, enllaçant amb Sant Gregori i Sant Joaquín de la 
Menadella al terme del Forcall. El dia de Sant Marc (25 d’abril) es venia a l’ermita en 
rogativa des del poble amb matxos, es feia missa i benedicció del terme, i es tornava 
per la Balma.

L’Ombria de Sant Marc: Pinaret existent entre l’ermita i el camí de Torredarques.
Mas d’Antolí: Situat a la partida de les Barraques, és a prop del camí que anava des 

de Sant Marc a la Pobleta. De fet, aquest cognom era propi de la població d’Herbers.
Mas de les Barraques: Es troba a l’antic camí que venia de la Piqueta, per la Costa 

del Nofre i travessava el barranc de les Covetes i el barranc de Pardos.
Font de la Piqueta: Té aquest nom perquè hi havia una pedra picada on es guardava 

l’aigua de la font. A prop s’hi troba el peiró dels Apòstols, que va ser enderrocat durant 
la guerra civil. Allà es divideixen els camins que van a la Pobleta i a Torredarques.

Peiró dels Apòstols: Està situat a la Piqueta a dalt la lloma, on hi ha l’encreuament 
dels antics camins que van a Torredarques i a Estret de Portes. La festa i la rogativa 
ere el 3 de maig.

Mas de la Basseta: Pròxim al camí que va des de la Piqueta a Estret de Portes, havia 
sigut propietat dels Santjoan de Cinctorres i per això no pagaven dret de forn. Actual-
ment s’hi guarda bestiar.

Camí de la Talaiola: Es tracta d’una llarga pista que ve des de les hortes d’Artigues 
fins al camí de la Pobleta per davall de Sant Marc.

Costa del Nofre: Nom que es dona al camí (ara pista) des de la Piqueta fins al ba-
rranc de les Covetes.

Maset de Baix: És relativament a prop del camí antic que va a la Fàbrica Vella i al 
Vilar pel barranc de Pardos. Recentment s’hi ha trobat en el subsòl aigua suficient per 
abastir el poble.

Barranc de Pardos: És afluent del riu Bergantes per la dreta, rebent les aigües del 
barranc de les Covetes o del Cap de la Vall ja en el terme de Morella, i del de Sant 
Marc. Desemboca en el meandre anterior a les Fonts Calentes. És citat a la carta pobla 
d’en Balasc d’Alagó l’any 1232 com a la Vall de los Pardos.

Les Solanes de l’Orgui: Nom d’una partida situada entre el camí de Torredarques i 
el riu Bergantes amb molt poc terreny de cultiu.

La Serreta Mitjana: Situada prop del barranc de Pardos, camí cap a Torredarques.
Les Fonts Calentes: Es tracten d’uns ulls d’aigua que brollen en el mateix riu, i que 

per la seua profunditat conserven la mateixa temperatura, de manera que a l’estiu són 
fresques i a l’hivern desprenen vapor d’aigua.

Les Barraques: Nom d’una partida situada a l’est de Sorita entre el camí de Sant 
Marc a la Pobleta, i el de la Piqueta a Torredarques. En ella es troba el mas d’Antolí.

Les Toscanes: Partida de terreny que està entre els termes de Sorita i Torredarques 
d’uns nou-cents metres d’altitud en vistes al Vilar i la Fàbrica Vella. La denominació 
vindria de la pedra tosca o calcària que hi ha.
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Aquest és el recull de topònims de Sorita que hem pogut trobar. Possiblement 
n’existeixen molts més, car pels treballadors de camp tot estava marcat, assenyalat 
i anomenat. A més, en alguns cassos, s’ha donat el fet que un mateix lloc, camí o 
pista forestal tinga diferents denominacions segons la persona o el municipi d’on 
s’anomena, ja que el que es diu als pobles de l’Aragó no és el mateix que es diu a 
Sorita, per exemple: barranc de Planenc–barranco de Rigores, rota de Ximet–Masico 
del Jabonero, la Piqueta–els Apòstols, barranc de la Beana–barranc del Cabrer... En 
qualsevol cas, queda poca gent del poble que recorde els noms de tots els llocs de la 
geografia física, igualment com les particions dels terrenys de conreu, tot el qual sol 
donar maldecaps als advocats quan han de fer testaments i delimitar les particions de 
les finques. Terres que recentment han quedat modificades per la realització del nou 
cadastre, però els noms, com hem dit abans, encara perduren en la memòria d’algunes 
poques persones grans. Esperem que aquest treball servisca per a conservar en la me-
mòria algunes d’aquestes denominacions creades en moments en què l’espai físic tenia 
molt més valor que ara. Uns terrenys molt obidats, però molt plens de bellesa física i, 
potser, massa allunyats de les “civilitzacions” modernes.
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