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nucli de població del municipi.

l'únic , és d'altitudmetres 321 a Gratallops, de vila La 

de tossals de llicorella.

seguit un per trencat irregular, molt territori, el drenen 

Socarrats dels Vall la de el o Nova Font la de Vall 

la de l'Obaga, de Vall la de el com barrancs, Diversos 

. Km213.34 de extensió una té municipal terme El 

contraforts meridionals del massís del Montsant.

pels accidentat és qual el territori, del sud-oriental 

l'extrem a conflueixen que Siurana, riu el i Montsant 

riu el entre troba Es comarca. la de administratiu 

centre al situat Priorat del municipi un és Gratallops 

esforç i voluntat una vitalitat esperançadora.

amb mantenen Gratallops de homes els agrícola, crisi 

la i emigració forta la malgrat . Actualment, comarca

la de rics més pobles dels un estat havia Gratallops 

fil.loxera, la de flagell del , abans XIXsegle el Durant 

porcs i aviram.

sobretot bestiar, de cria ha hi familiars economies 

les de complement a Com ceràmica. de un i boter de 

taller tradicional un resta Hi vi. del comercialització 

la a dedica es que particular celler algun ha hi També 

rosat, ranci i dolç, d'unes qualitats immillorables.

negre, de tipus diferents seus els en Cooperativa, 

Agrària d'Unió comercial i tècnica direcció la 

sota Priorat, d'Origen denominació la de Cooperatives 

de l'Agrupació de vins els embotella Actualment 

d'Escaladei. Priorat Agrícola Sindicat de nom el amb 

1917 l'any fundada ser va Agrícola Cooperativa La 

i els avellaners gairebé han desaparegut.

hegemònic, seguida de l'ametller i l'olivera. Els cereals 

conreu a com manté és anys, darrers dels retrocés 

el malgrat vinya, La conreades. terres les de 2% al 

arriba no regadiu  El garriga.i bosc pasturatges, amb 

improductiva roman superfície la de meitat la Gairebé 

Civil Espanyola.

Guerra la a Republicà l'Exèrcit de metge a com servia 

mentre passà on per Gratallops, a Guerra" de diari 

meu "El de notes diverses escriu Tarrés Pere beat El 

Siurana situat entre els termes de Gratallops i Falset.

riu el sobre pont el volar varen republicanes tropes 

les retirar-se En població. la bombardejà franquista 

l'aviació 1938 de Nadal el cap i poble; al s'estavellà 

Me-109 Un polvorí. un s'instal·là Xicolí cal a i 

general) intendència la s'aposentà també (on Guiamet 

cal a s'allotjà Tito mariscal futur El poble. del llocs 

diversos per acampà Internacional Brigada XI la de 

gros el l'Ebre, de batalla la de imminència la Davant 

germà Josep, que impartia uns exercicis espirituals).

seu el i poble, del rector Baiges, Domènec Enric (Mn. 

preveres dos fugissin que tal per cotxe un proporcionà 

comitè mateix el que sinó assassinat; cap produí 

es no tot, Malgrat bèl·lic. material de construcció 

la a destinades tres, endur van se'n campanes quatre 

les De civil. registre el conservà es que i tot cremat, 

ser va també municipal L'arxiu particulars. cases 

les de culte de objectes i figures amb conjuntament 

foguera, una en cremats ser van l'església de imatges 

les i retaule El serraller. pel encunyada pròpia, 

moneda amb comprar a anar calia que la a consum 

de cooperativa una obrint-se conreu, de terres les de 

Comitè Revolucionari que decretà una col·lectivització 

un s'organitzà Espanyola Civil Guerra la esclatar En 

renaixentista.

al gòtic del transició de estil un en construïda 

XIV, segle del meitat segona la a cap afegida part 

altra una i XII segle del datar podria que romànica 

part una té L'edifici comarca. la tota a devoció 

i anomenada molta de Consolació, la de Déu de 

Dins del terme es troba l'ermita de la Mare Consolació. 

la de Déu de Mare la de l'Ermita també Destaca 

Renaixement. L'ermita va ser incendiada el 1936.

al Gòtic del transició de d'estil és Domènec, Pere per 

finançada ampliació, una realitzà es 1514 El romànica. 

original construcció seva la de part una encara 

Conserva Consolació. la de Déu de Mare la de l'ermita 

elements renaixentistes. Als afores de la població hi ha 

amb decorada portalada una té i d'Escaladei, 

monjos dels residència l'antiga Era Frares. dels 

Casa a com conegut el és destacat edifici altre Un 

tres naus amb cor i cimbori. El campanar és adossat.

Té XVIII. segle al construïda ser va i Neoclàssic d'estil 

 És Llorenç.Sant a dedicada està parroquial L'església 

de Gratallops. 

terme el i lloc el poblar a donà d'Escaladei Convent 

el qual la en 1258, l'any datada Població de Carta 

aquelles terres. La primera referència documental és la 

reocuparen cristians els què en 1153, al fins Siurana, 

de nom el sota figurà territori  El Pi.del Vilanova 

anomenat s'hauria població la tradició, la Segons 
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