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Zenobita edicions, per encàrrec de l’Ajuntament de Fonollosa, acaba de publicar el llibre Fals, les 
cases, l’autor del qual és Ernest Molins Roca, un dels membres fundadors de la revista Falchs. 

L’autor, amb la col·laboració d’un equip de persones entusiastes per recuperar la història de l’antic 
terme de Fals, ha recollit en aquest llibre l’evolució dels quinze masos d’origen medieval i les noranta-
tres cases aixecades, la majoria d’elles, durant l’expansió de la vinya dels segles XVIII i XIX. 
Seguint uns criteris històrics i geogràfics, les cases s’han agrupat en deu capítols encapçalats cada un 
amb una breu síntesi de la zona i un mapa amb la localització dels edificis analitzats. Les zones són: el 
pla de Montconill, la riera de Fontanet, l’altiplà de Sant Andreu, la vall del Bosc, el raval de la Creu, 
el Grau, el raval d’Oliveres, el torrent de Cantacorbs, el pla de Fals i la vall de Torreblanca. En 
moltíssimes ocasions es parla dels problemes econòmics que vivien els propietaris dels masos, 
sobretot pel que fa pagaments de llegítimes, dots, etc. que descapitalitzaven les cases i la majoria de 
les vegades abocaven les famílies a una venda no desitjada de la casa. 
La procedència de les dades sobre les quals s’ha basat la recerca és múltiple. En les cases de menys de 
dos cents anys d’antiguitat les principals fonts de documentació han estat el Registre de la Propietat i 
la Comptadoria d’Hipoteques, l’Arxiu Municipal i el Registre Civil de Fonollosa i la documentació 
familiar aportada per les mateixes cases. En el cas dels masos, el gruix de la informació s’ha obtingut 
dels arxius històrics. 
 
 
 
 

FALS, LES CASES 
  
Autor: Ernest Molins Roca 
336 pàgines interiors en color 
Format: DIN A4 
Coberta en color 
Preu: 28 euros  
       25 euros (socis ACR de Fals) 
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