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El cognom Piles fou present a la vila de la Selva del segle 
XVII (1630-1640) fins al XX (1934), Jaume Piles era un 
fuster i torner que visqué a l’Espluga Calba amb la seva 
muller  Àngela  a  inicis  del  segle  XVII.  El  1641  neix  en 
aquest  poble  de  Les  Garrigues  el  seu  fill  Felip  Piles, 
aquest  es  traslladarà  a  la  Selva  del  Camp en  una data 
entre 1640 i 1660, allà es casaria amb la selvatana Anna 
Maria  Morató  el  1663.  L’ofici  de  Felip  Piles  era 
espardenyer i vingué fugint dels estralls de la Guerra dels 
Segadors, concretament de la comarca de les Garrigues, 
per la violència de les tropes castellanes amb motiu de 
l’ofensiva  del  setge  de  Lleida  al  1644.  El  1643  tenim 
constància del pas de tropes a la comarca provinents de 
l’est per participar en l’ ocupació de Lleida. Els castellans 
i els francesos, van destruir en aquelles terres tot el que es 
trobaven  al  seu  pas  (collites  i  cases),  van  cometre 
assassinats i violacions, provocant gana i misèria, i alhora 
generant epidèmies. Com a referència sabem que Arbeca, 
fou  assetjada  diverses  vegades  per  part  de  les  tropes 
hispanes  fins  a  arribar  al  punt  que  els  seus  habitants 
anaren  a  viure  a  les  cabanes  i  el  poble  es  quedà 
deshabitat, acabada la guerra els habitants havien quedat 
reduïts  a  la  meitat.  És  en  aquestes  circumstàncies  que 
Jaume Piles va marxar.

Creiem que originàriament la  Família Piles  venia de la 
Conca  de  Barberà,  entre  Vimbodí  i  Montblanc  on  hi 
apareixen  diverses  nissagues  Piles.  En  un  treball  de 
recerca,  Josep  M.  Grau  i  Pujol  documenta  un  Jaume 
Piles,  d’ofici  fuster  en  el  capbreu  de  1590-1593  de 
Montblanc, que pensem podria ser el pare de l’esmentat 
Jaume  Piles  de  l’Espluga  Calba  que  també  era  fuster. 
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També  en  els  llibres  parroquials  de  Vimbodí,  els  Piles 
eren nombrosos al segle XVI.

A la  Selva,  el  Felip  Piles  va tenir  vuit  fills  amb l’Anna 
Maria  en  els  següents  catorze  anys,  segurament  la 
majoria  varen  morir  albats,  perquè  solament  tenim 
constància  que  tres  d’ells  s’haguessin  casat:  Maria 
Àngela, Ramon i Pau, i la filla Anna Maria.

Ramon  Piles,  es  va  casar  amb  una  dona  de  família 
benestant, els Rabassa del portal nou, de nom Maria, ella 
va viure més de 85 anys,  fet  remarcable  llavors.  El  fill 
gran,  Pere-Joan  Piles  i  Rabassa  el  1730  fou  jurat  de 
l’ajuntament de la Selva i propietari de terres, el  segon 
fill,  Josep Piles,  fou monjo de Poblet  i  va arribar a ser 
prior del monestir el  1760, amb l’abat Cuyàs. La Maria 
Piles  es  va  casar  a  la  Selva  amb  Fèlix  Casanoves  i 
Gertrudis  Piles  i  Rabassa,  ho  feu amb Andreu Fortuny 
Punyet,  d’una  família  benestant  de  la  Selva,  tal  com 
esmenta Joana Arnal Boada en el seu llibre,  Una casa,  
una  historia,  anteriorment  la  relació  dels  Piles  amb el 
Monestir de Poblet. Al segle XVII ja existia, trobem un 
Piles com a prior amb l’abat Jaume Pallarés. El 1711 Anna 
Maria Piles, de 41 anys filla de Felip Piles, és enterrada 
amb  hàbit  cistercenc.  Finalment  el  1760  com  hem 
esmentat  Josep  Piles  li  obté  el  càrrec  de  prior  durant 
quatre anys.

L’altra generació, Ramon Piles, fill del Pere-Joan, va tenir 
vuit  fills  a  la dècada de 1760-1770, dels  quals  s’en van 
casar tres a la Selva. En aquella època, tal com diu Josep 
M. Grau, calia tenir molts fills per a aconseguir mantenir 
la  descendència,  Ramon  Piles  Pellicer  i  la  seva  esposa 
Antònia  Cabrer  Batlle  van  casar  tres  fills:  Josepa  amb 
Gabriel  Rovira,  que  era  xocolater,  Ramon,  perxer  i 
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galoner, que habitava a Reus, es casaria al 1811 amb Paula 
Figarola. L’ofici de perxer era un teixidor de teler a mà, 
especialista en la fabricació de galons i passamans, d’aquí 
ve  el  nom del  Mas Passamaner  de  la  Selva.  Finalment 
Anton Piles es va casar el 1780 amb Josepa Agràs Pelegrí i 
tingueren  14  fills,  sols  ens  consta  que  un  dels  fills 
s’hagués casat a la Selva, Pau Piles Agràs amb Mariagna 
Llombart Aimemir, pare del meu rebesavi Andreu Pilas i 
Llombart1,  el  qual  vivia  al  carrer  Sensmudaina número 
13, el primer del qual en tinc testimoni oral, alguna cosa 
em van explicar els meus avis d’ell, havent viscut fins al 
1910, al voltant de vuitanta anys.

El seu fill, Andreu Pilas i Bové, es va casar amb la meva 
besàvia Tecla Gondolbeu i varen tenir dos fills, Maria i el 
meu avi Josep Pilas Gondolbeu que va ser conseller de 
l’ajuntament l’any 1931, emigrant a Tarragona al 1934 on 
moriria.

El meu avi Josep va marxar de la Selva enguany fa 80 
anys.  L’últim  Piles  nascut  a  la  Selva,  el  seu  fill  Angel, 
encara viu a Tarragona i té 82 anys, fa poc més d’un any 
morí el seu germà Andreu.

La casa pairal de cal Piles, amb tres segles d’història, al 
carrer  Sensmudaina  13,  va  desaparèixer  als  anys  1920, 
amb la seva venda per part de l’hereva, Maria Pilas, que 
va marxar a Barcelona.  Un fill  seu,  Josep M. Domingo 
Pilas, nascut a la Selva al any 1917, va morir fa cinc anys a 
Barcelona als 93 anys.

Possiblement  els  més  grans  del  poble  es  recordin  de 
Josep Pilas, o de la seva esposa, la Sioneta (Encarnació) 

1 A  partir  del  segle  XIX  els  registres  parroquial  i  civil   castellanitzen  el 
cognom  com  a  Pilas  en  lloc  de  Piles,  grafia  que  s’ha  mantingut   fins  
l’actualitat.

4



de “cal Ranu”. Tots dos tenien una botiga de queviures al 
carrer Castella,  número 1. Ell  va morir al 1976 amb 89 
anys, i ella el 1986 amb 93, després d’una vida de lluita i 
sacrifici,  havent  patit  la  guerra,  la  postguerra,  i  les 
represàlies del règim franquista.

Sense haver viscut mai a la Selva, he tingut sempre un 
afecte  especial  per  aquest  poble,  sens  dubte  per  la 
influència  dels  avis,  per  les  belles,  gracioses  algunes  i 
sempre  humanes  històries  i  anècdotes  que  ells  sempre 
m’explicaven i a mi em fascinava. En efecte la meva àvia 
era una experta coneixedora de tots els detalls i històries 
familiars, i em va transmetre aquest interès. Fins i tot del 
beat Pau Castella i Barberà, tiet de la meva àvia, del qual 
me  n’havien  parlat  molt,  i  del  seu  pare  Pau  Castellà  i 
Fortuny, que va néixer el 1836, fins i tot la lluita que va 
tenir amb el jove i futur beat per tal d’evitar que es fes 
religiós tenint en compte que tenien terres i ell era l’únic 
home. Al final fou tal la determinació del jove, que el seu 
pare es va veure obligat a cedir, començant aixi una vida 
de  missioner  a  Fernando  Po,  a  la  Guinea,  i  més  tard 
assassinat a Reus el 1936. 

Article publicat a la revista El Pont-Alt (La Selva 
del Camp), 121 (abril 2014), ps. 8-9.
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Encarnació Queralt i Castellà i Josep Pilas i Gondolbeu al 1918.
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Pau Castellà, pare del claretià beat Pau Castellà cap al 1895.
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El beat Pau Castellà l'any 1920.
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