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RESUMEN

El patrimonio histórico y cultural en el ámbito terri-
torial de la Torre Negra

El presente estudio es el resultado de un encargo efec-
tuado por el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento
de Sant Cugat, como parte del proyecto de convertir el
Sector urbanístico de Torre Negra en un Parque Rural. Se
entiende por patrimonio cultural el conjunto de elementos
que poseen la cualidad de servir de referentes históricos y
de identidad de una determinada colectividad humana. 

Para poder calificar adecuadamente de patrimonio se
analiza primero el contexto geográfico que sirve de marco
a la acción humana y su papel dentro de la comarca. La
descripción detallada del ámbito pone en evidencia su
naturaleza artificial delimitada por vías de comunicación
y no por cambios físicos en el relieve. Sigue un resumen
histórico del término en que se encuadra y se especifican
los acontecimientos más relevantes que han tenido el
ámbito como protagonista, en especial la formación de la
Cuadra de los Vilanova, jurisdicción feudal menor enfren-
tada al señorío del monasterio.

El concepto del paisaje entendido como patrimonio
histórico merece un capítulo propio donde se introduce la
noción y se relativiza la idea de tradicional, variable en el
tiempo y que ha de considerarse subjetiva de cada especta-
dor. En este caso, y en esencia, se reduce a la dicotomía
bosque-cultivos. Una de las grandes cuestiones es que se
ha perdido la biunivocidad del paisaje. Hoy aparece como
un decorado, un telón de fondo que se contempla des de la
ciudad, pero su visón inversa se ha destruido con el creci-
miento urbanístico. También se plantea la problemática de
su conservación dentro de la economía agraria globaliza-
da. ¿Puede mantenerse un paisaje agrícola sin campesinos
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SUMMARY

The historical and cultural patrimony of the area of
Torre Negre (Black Tower)

This study is the result of instructions from the
Environmental Department of the Council of Sant Cugat,
as part of a project for the conversion of the urban area of
Black Tower into a Rural Park. Cultural patrimony is here
understood to be the collection of elements belonging to
the city that serve as historical references to a particular
human collective. 

In order to adequately qualify the patrimony, a first
analysis is made of the geographical context which serves
as a framework for human actions and their role within
the county. The detailed description of the environs evi-
dences its artificial nature, delimited by a network of com-
munications, rather than physical changes in the landsca-
pe. There follows a summary of the history of the area,
where the most relevant events in which the area has had a
leading role are detailed, especially the formation of the
“Cuadra de los Vilanova”, a minor feudal jurisdiction
confronting the dominion of the Monastery. 

The concept of landscape as cultural patrimony
deserves its own chapter, in which the idea is introduced
and contrasted with the traditional view, variable over
time and which should be considered subjective to each
spectator. In this case, and in essence, the question is
reduced to the dichotomy of forests–cultivation. One of the
larger issues is that the biunivocity of the landscape has
been lost. Today it appears as scenery, a backcloth that can
be contemplated from the city, but the inverse vision has
been destroyed by urban growth. The problem of its con-
servation within the global agrarian economy is also dealt
with. Can an agricultural landscape be preserved without

* El present treball neix d’una iniciativa de l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Sant Cugat que va encarregar al
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profesionales? ¿O, se trata simplemente de jardinería
periurbana, realizada desde la administración pública,
para el placer visual de los habitantes de la ciudad?

El catálogo propiamente dicho se halla dividido en
tres grandes apartados. El primero se refiere al patrimonio
arquitectónico, que incluye 16 elementos, algunos de los
cuales ya figuran en el PEPPA local. En cuanto al resto,
se propone una especial protección para las seis casas que
forman la pequeña urbanización de la Rambla de Can
Bell, dada su coherencia formal y su valor testimonial de
cómo era concebido un cierto tipo de veraneo a principios
del siglo XX. Respecto al arqueológico se citan 9 yacimien-
tos, de los cuales solo hay uno parcialmente excavado,
mientras los otros se basan por indicios razonables.
Capítulo aparte constituyen los restos industriales y los
dos caminos que en las edades media y moderna merecie-
ron el calificativo de reales. 

En las consideraciones generales se plantea el proble-
ma del acceso a la propiedad privada, la posibilidad de nor-
mativas y convenios. Se exponen  unas recomendaciones
de protección, conservación y difusión de este patrimonio
y las conclusiones generales.

Palabras clave: patrimonio histórico y cultural;
arquitectónico, arqueológico, industrial, de caminos
y de paisaje. Protección, conservación y difusión del
patrimonio. 

Códigos UNESCO: 540103, 550301, 550501, 620101
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professional agriculturists? Or is it simply a semi urban
garden, maintained by the public administration for the
visual pleasure of the city’s inhabitants. 

The, strictly speaking, catalogue is divided into 3
main areas. The first refers to the architectural patrimony,
which includes 16 elements, some of which already figure
in the local PEPPA. With regard to the rest, there is a pro-
posal for special protection of the six houses that form the
tiny estate of the “Rambla de Can Bell”, given its coheren-
ce of form and its testimonial value to how a certain type
of summer residence existed the beginning of the 20th cen-
tury. With respect to patrimony, there are 9 sites, one of
which has been partially excavated, while the others are
based on reasonable (archaeological) indications. Another
chapter constitutes the industrial remains and the path-
ways, which in the mediaeval and modern eras deserved
the qualification of Royal pathways.

Under general considerations, the problem of access
to private land is considered, the possibility of regulation
and agreements. Some recommendations for the protec-
tion, conservation and diffusion of this patrimony are pro-
posed and general conclusions are made.

Keywords: historical and cultural patrimony: archi-
tectural; archaeological; industrial; pathways and
landscape. protection, conservation and diffusion of
patrimony. (patrimonio histórico y cultural; arquitec-
tónico, arqueológico, industrial, de caminos y de pai-
saje. Protección, conservación y difusión del patri-
monio). 

UNESCO Codes: 540103, 550301, 550501, 620101
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1 Introducció

L’objecte d’estudi és el patrimoni historicocul-
tural existent dins el Parc Rural de Torre Negra,
àmbit integrat per les parts baixes de les valls de
Llaceres, Cercedol i Gausac. Aquest projecte té el
seu precedent en el treball realitzat pel
Departament de Didàctica de les Ciències Socials de
la Universitat de Barcelona, on figura com l’Annex
IV del projecte Modificació del PGM per a la preserva-
ció integral del sector de la Torre Negra de Sant Cugat
del Vallès. Criteris, objectius i solucions generals de pla-
nejament. En l’annex s’examinaven uns pocs ele-
ments patrimonials de la zona, complementats amb
altres de la Vall de Gausac fins a Sant Medir, plante-
jant un eix cultural que, geogràficament, depassa
de molt el Parc Rural. El present treball se cenyeix
exclusivament al seu territori, d’acord amb l’encà-
rrec efectuat per l’àrea de Medi Ambient de
l’Ajuntament de Sant Cugat i cerca ser molt més
exhaustiu.

El patrimoni cultural està format per un conjunt
d’elements que tenen la qualitat de servir de refe-
rents històrics i d’identitat d’una determinada
col·lectivitat humana. En el cas del Sector de Torre
Negra, es consideren com a tals aquells que, per les
seves característiques, aporten un testimoni de l’es-
devenir humà en aquest àmbit i la seva contribució a
la formació del paisatge que ens ha arribat. La singu-
lar importància d’aquests béns fa que hagin de ser
protegits i conservats per tal que puguin ser trame-
sos correctament a les generacions futures, a fi que, a
través seu, també elles comprenguin quina ha estat
l’evolució que els ha precedit. Així doncs, el docu-
ment té com a primer objectiu presentar i estudiar
d’una manera més aprofundida els elements que ja
han estat incorporats al catàleg de patrimoni cultural
del municipi i, com a segon, avaluar quins altres
també mereixen justificadament ser-ho. Tots ells
seran tractats d’acord amb el que s’especifica en el
Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitec-
tònic de la ciutat, que serà l’instrument urbanístic
bàsic de la seva preservació i el que disposa la Llei
9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural
català. 

La dimensió de referents socials que tenen tots
ells fa que la seva conservació estigui encaminada a
una utilitat col·lectiva, genèricament qualificable de
culturització, la qual pot tenir diferents graus i inten-
sitats, des de l’estudi científic fins al mer gaudi estè-
tic. Així, el patrimoni només assoleix el seu vertader
sentit quan pot ser fruït per la comunitat implicada i
de manera extensiva per tots aquells que s’hi interes-
sin. Això significa que els elements que l’integren
han de ser accessibles al públic; no pas, però, de

qualsevol manera. En primer lloc, perquè cal garan-
tir la seva transmissibilitat a les generacions que ens
succeiran i això imposa unes limitacions que han de
fer sostenible el seu ús. Segon, perquè en aquest sec-
tor urbanístic són fonamentalment de propietat pri-
vada, en especial els habitatges, i no es troben en
contacte directe amb espais públics com succeeix al
nucli històric d’una ciutat, sinó en mig de jardins
particulars, de manera que cal compatibilitzar la
seva necessària visualització pública amb el dret a la
intimitat dels seus habitants. Cal tenir present que el
valor de testimoni d’un element no assoleix la
dimensió social que justifica la seva consideració de
patrimoni si li manca la possibilitat de ser contem-
plat.

La gestió correcta de tots ells, doncs, inclou esta-
blir corredors visuals amb la finalitat de poder divul-
gar els valors atribuïts. Els plafons informatius que
els acompanyin hauran d’adoptar formes didàcti-
ques i lúdiques a fi d’arribar als estrats més populars
de la població. Això no exclou la base científica del
discurs i el rigor de les dades de l’exposició, tot el
contrari. Una presentació acurada del patrimoni cul-
tural esdevé una eina bàsica en facilitar el reconeixe-
ment dels referents comuns d’una col·lectivitat, aju-
dant a la seva cohesió social, tasca especialment
important en una ciutat com Sant Cugat on la majo-
ria dels seus habitants fa molt pocs anys de que hi
resideixen. 

La voluntat de transformar el sector en un parc
rural parla per ella mateixa de l’artificiositat de la
mesura. Si els primers estiuejants vingueren a la
població atrets pel seu aire rural i pagesívol, el
model de creixement urbanístic adoptat de baixa
densitat, i fins i tot molt baixa, ha implicat un con-
sum desmesurat de territori que paradoxalment ha
destruït les grans àrees agrícoles, allò que inicial-
ment es considerava el seu valor més atractiu i que
d’alguna manera definia la vila. Sempre que es
dóna un fenomen d’aquest tipus acostuma a néixer
un moviment social que intenta salvar-ne les darre-
res expressions, encara que per fer-ho calgui fossi-
litzar-les al marge de la dinàmica econòmica que
regeix la societat del moment. El valor assignat de
testimoni, sigui històric, artístic, etnològic, paisat-
gístic o simplement cultural, atorga un nou rol
social a aquells elements protegits per evitar-ne la
desaparició. Però, alhora, els converteix en objecte
de consum massiu amb tot el que això ben sovint
comporta de contradicció respecte a les condicions
idònies de conservació. I és justament aquest nou
tipus de consum cultural, la seva difusió i gaudi
col·lectiu, el que acaba generant noves activitats
econòmiques al seu entorn, àdhuc nous llocs de tre-
ball. 
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La metodologia emprada per portar a terme el
present estudi es basa en l’anàlisi sistemàtica de tots
els seus elements a fi de determinar quins poden ser
considerats testimoni. Semblantment té en compte
totes les recerques prèvies portades a terme. En des-
taca la prospecció superficial ordenada del sector, en
la mesura que les seves condicions físiques ho per-
meteren, per tal d’identificar possibles restes arque-
ològiques (hi ha zones boscades i cobertes de
matolls o herbassars d’impossible observació).
Aquesta tasca va comptar amb el corresponent per-
mís d’intervenció arqueològica expedit per la
Direcció General del Patrimoni Cultural de la
Generalitat de Catalunya, en data 4 de gener de
1999. En segon lloc, la recerca documental per a un
coneixement històric més aprofundit dels elements
d’època medieval i moderna, especialment pel que
ateny la Torre Negra i la Domus de Llaceres i de les
llicències d’obres dels edificis del segle xx .
Finalment, la recollida de dades orals dels propieta-
ris i veïns de la zona, sobretot pel que fa a cases
indocumentades.

2 El context geogràfic com a marc de
l’activitat humana

2.1 El Parc Rural de Torre Negra dins l’àmbit vallesà

El territori anomenat Parc Rural de Torre Negra
es troba ubicat a la vora sud de la depressió vallesa-
na, gairebé en el límit occidental de la conca del riu
Besòs, i en contacte amb les parts baixes dels ves-
sants nord de la serra de Collserola. 

Des d’un punt de vista geogràfic, s’integra dins
l’anomenada depressió prelitoral formada per la
continuïtat Vallès-Penedès, malgrat la interrupció
transitòria que suposa el pas del riu Llobregat.
Aquesta estructura de corredor facilita la seva comu-
nicació amb les terres situades al nord i els colls més
accessibles per franquejar els Pirineus, alhora que
enllaça amb els territoris del sud peninsular. La seva
particular situació, doncs, ha fet que el Vallès hagi
estat l’indret principal per travessar l’espai que avui
conforma Catalunya, seguint de prop la línia de la
costa mediterrània. El millor exemple és la més anti-
ga de les grans vies romanes peninsulars, amb un iti-
nerari que va des de Roma fins a Cadis. La descrip-
ció del seu recorregut gravada als vasos apol·linars
trobats a Vicarelo permet veure com una vegada
superat l’obstacle pirenaic, creuava les comarques de
l’Empordà, el Gironès i la Selva abans d’entrar al
Vallès i prosseguia pel Penedès vers Tarragona i la
Bètica. Encara avui el traçat de les autopistes actuals
segueix un trajecte semblant.

L’historiador Pierre Vilar (1964) remarca emfàti-
cament aquesta condició de territori-passadís que, a
grans trets, caracteritza l’espai geogràfic català i que
fa que els seus habitants rebin influències constants
dels qui hi transiten. Si en un primer moment els
romans optaren per un recorregut que passava per la
serra de Galliners, a l’extrem nord de l’actual terme
municipal de Sant Cugat del Vallès, relativament
allunyada d’aquests paratges que conformen la vora
sud de la comarca, posteriorment i en prendre
importància la colònia-municipi de Barcelona, cons-
truïren una variant des de Reixac a Martorell passant
per Octavià, molt més planera i propera a l’espai del
Parc Rural, com proven els diferents mil·liaris tro-
bats.

Enfront d’aquest territori-passadís que consti-
tueix la plana central del Vallès, oberta al pas dels
transeünts i, per tant, també a les invasions armades,
les serralades de les vores esdevenen un territori-refu-
gi, on els habitants de la comarca troben un recer de
seguretat en els moments difícils, gràcies a la multi-
plicitat de les seves valls i la vegetació boscosa que
les cobreix. En aquest sentit, la serra de Collserola
actua com una barrera de contenció entre la gran
zona de pas que constitueix la continuïtat de la
depressió Vallès-Penedès i el Pla de Barcelona. El
Parc Rural de Torre Negra es troba justament a la
zona limítrofa entre ambdós espais i aquesta situació
singular justifica que s’hi erigís una fortalesa que
havia de controlar la circulació entre ells a través
d’una de les valls més accessibles, la de Gausac.

L’estructura de territori-refugi que es pot atorgar
a la serra de Collserola es posa especialment de
manifest en època medieval. Després de la conquesta
de Barcelona pels francs, la frontera acaba estabilit-
zant-se en les ribes del riu Llobregat. La continuïtat
del corredor Vallès-Penedès facilita les falconades
d’uns i altres sobre el territori enemic. La zona de
plana, oberta i sense elements naturals de defensa, és
la més fàcil de ser arrasada, de manera que una part
dels pobladors tendeix a establir-se a les valls de les
serralades laterals, on la seva presència passa més
desapercebuda. Cada una de les valls importants del
vessant nord del Collserola té la seva petita església,
que actua com a punt de trobada i element aglutina-
dor d’un hàbitat dispers: Sant Iscle de les Feixes,
Sant Martí de Cerdanyola, Sant Medir i Santa Maria
de Gausac, Sant Vicenç de Cercedol, Sant Cebrià
d’Aqualonga, Sant Vicenç de Valldoreix, Sant Martí
de Busquerons i, dalt la carena, Santa Eulàlia de la
Madrona. Amb el temps apareixeran els petits cas-
tells, símbols de l’autoritat civil, que a la pràctica es
mostraran ineficaços enfront de les grans ràtzies dels
almoràvits, a principis del segle xii. Més que verta-
ders elements de defensa i contenció, seran imatges
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visibles del poder feudal i centres administratius
encarregats de drenar l’excedent pagès del seu
entorn a favor de les classes nobles i l’església.

Una vegada el territori es va estabilitzar i van
disminuir les situacions de perill que motivaven l’o-
cupació de l’espai-refugi a les serralades laterals, el
poblament de la plana s’expandí sense abandonar
aquests espais, obrint-los, de manera que la pressió
antròpica expressada en la forma de camps de con-
reu va originar un fort retrocés del bosc primigeni
vers les parts elevades de la muntanya. La natura
rocosa del sòl de la serralada, molt prim i magre,
únicament va permetre la seva explotació agrària
quan la seva finalitat era essencialment l’autosub-
sistència, combinada amb ingressos derivats de l’ex-
plotació del bosc (recol·lecció de fruits, bolets, fusta,
llenya, carbó, gel) complementada amb la caça. En
els segles xviii i xix, l’expansió de la vinya que afectà
els vessants de la muntanya va ser possible gràcies a
causes exògenes que provocaren una gran alça en el
preu del vi, fent rendibles fins i tot els conreus
pobres i marginals. Finides aquestes circumstàncies
especials, les lògiques econòmiques del mercat pro-
vocaren l’abandonament dels masos més mal situats
i que hi restaren bàsicament els de fons de vall.

Contra el que algunes vegades s’ha afirmat
massa lleugerament, la pressió antròpica ha afectat
la serra de Collserola de manera continuada,
almenys pel que fa al darrer mil·lenni, si bé amb
diferents intensitats i diverses maneres. L’actual
cobertura vegetal és el resultat d’un llarg procés
històric en què la mà de l’home ha anat conformant
el paisatge segons les seves necessitats, desforestant
fons de valls i pendents suaus per convertir-los en
conreus, afavorint el creixement i el predomini de
determinats tipus d’arbres sobre uns altres. No és
estrany, doncs, que les restes d’alzinars primigenis
associats a roures es trobin en obagues poc accessi-
bles o en zones altes i abruptes. El topònim de
l’Arrabassada posa en evidència aquesta intervenció
humana, malgrat que avui sigui una zona boscosa
sense rastres dels antics conreus. L’actual paisatge
del sector i en termes més generals de tota la zona és
el producte d’una llarga confrontació de l’home amb
la natura. Però, sobretot, és conseqüència d’una
etapa immediata precedent, en què la caiguda dels
preus agrícoles va coincidir amb l’aparició d’altres
fonts de riquesa que proporcionaren alternatives de
treball als pagesos marginals, permetent-los abando-
nar les seves explotacions seculars.

Resta el tema de la pineda, que darrerament
alguns biòlegs gairebé consideren una formació
al·lòctona, com si no es tractés d’una vegetació típica
de la Mediterrània. És cert que en la documentació

medieval es troben mencions de rovires, com en la
venda del mas Cercedol, el 1272, però també ho és
que els arqueòlegs han trobat el pol·len i carbons de
pi blanc en jaciments neolítics propers a la costa cata-
lana, datats en el tercer o quart mil·lenni abans de la
nostra era. Cal pensar, doncs, que la pineda ha con-
viscut històricament amb alzinars i rouredes i no tot
és fruit de les alteracions introduïdes per l’home en
el segle xviii i finals del xix, com a voltes abusiva-
ment es pretén. Pierre Vilar (1964) explica com en el
segle xviii fou habitual plantar pi pinyoner en subs-
titució de vinyes velles, per afavorir la regeneració
del sòl.1 Hi ha contractes de rabassa morta del segle
xix que exigeixen aquesta alternança. Quan els mon-
jos de Sant Cugat, situats a la plana, construeixen el
claustre alt en la segona meitat del segle xvi, en el
contracte notarial que signen amb el mestre d’obres
especifiquen que les bigues de fusta s’obtindran de
les pinedes del baró de Palou, és a dir, d’aquelles
situades a la part baixa de Collserola properes al pre-
sent Parc Rural de Torre Negra. La seva antiguitat
documentada, doncs, no és inferior a quatre segles i
llavors ja estaven ben formades. És cert, també, que
la llavor alada del pi blanc transportada pel vent
colonitza més ràpidament les vores ermes dels bos-
cos que els feixucs glans d’alzina o roure. Fotografies
de 1910 mostren aquest fenomen incipient entorn del
passeig de Calado. La major part dels antics conreus
abandonats tindran aquesta dinàmica reconstructo-
ra. Un bon exemple n’és el terral de la bòbila
Guàrdia, que deixà de funcionar a inicis de la dècada
de 1980 i avui és ple de pins joves. 

Des de ja fa més de cent anys, però, ha aparegut
una nova forma d’ocupació humana, no pas lligada a
la necessitat de refugi físic o de subsistència, sinó a
l’oci. És la casa d’estiueig i de cap de setmana. En les
dues darreres dècades, gràcies a la popularització de
l’automòbil, a la millora de les infraestructures de cir-
culació rodada i a l’alça del preu de l’habitatge, molts
d’aquests edificis han esdevingut primeres residèn-
cies. La implantació humana continuada sobre el
territori ha incrementat la pressió antròpica existent
vers l’espai natural, o pseudonatural, ensems que ha
creat noves formes d’agressió. L’accessibilitat a molts
dels sectors de la serra ocupats com a zones d’habi-
tatge ha obligat a ampliar els camins existents i
també a asfaltar-los. La freqüentació s’ha multiplicat i
amb ella s’ha portat pol·lució al cor mateix del bosc,
cada vegada amb nivells més grans. Les àrees antro-
pitzades s’han hagut de dotar d’infraestructures i
serveis, alguns dels quals afecten les zones lliures del
seu entorn. Així, enfront de la densificació urbana de
la plana, la serra continua essent un territori-refugi on
uns quants intenten viure amb un contacte més
intens amb la natura, en aquest insòlit oxímoron que
és el concepte urbanístic de ciutat-bosc. 
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Succeeix, també, que el nombre de població no
sempre ha estat el mateix i la pressió antròpica és,
d’alguna manera, una funció demogràfica. Així, el
fogatge de 1370 avaluava la població de Catalunya
en uns 468.000 habitants, que la pesta s’encarregà de
reduir a 268.000, vers 1497. La recuperació fou molt
lenta i el 1719 s’assolien els 406.280 habitants, encara
per sota del seu màxim medieval. Des de llavors no
ha parat de créixer: 875.400 el 1787; 1.652.611 el
1857; 2.269.406 l’any 1900; 3.545.068 el 1950;
5.491.740 el 1970. Avui s’han superat els set milions i
mig de persones. A escala local, la població no va
sobrepassar mai la xifra de 1.250 habitants fins
entrat el segle xix i l’any 1900 tot just se situava
entorn dels 2.500. El 2007 s’ha assolit la xifra oficial
de 75.000. Pel que fa a Collserola això significa que,
on durant l’edat mitjana escassament hi havia una
dotzena d’habitatges, ara n’hi ha alguns centenars;
si abans la travessaven diàriament una desena de
persones, avui en són milers. I, el que és més impor-
tant, si abans només es penetrava en el bosc per
necessitat, avui es fa per oci i plaer. La freqüentació
en els darrers vint-i-cinc anys s’ha multiplicat de
manera exponencial, alhora que l’antiga cultura del
bosc s’ha perdut, de manera que l’antropització és
molt més profunda i més poc respectuosa que en
totes les èpoques anteriors.

2.2 Descripció geogràfica sintètica del Parc Rural de
Torre Negra

En observar el relleu de la zona estricta del Parc
Rural de Torre Negra es constata la presència de dife-
rents natures derivades dels successius processos de
formació geològica a què ha estat sotmesa. Entendre-
les, ajuda a comprendre millor perquè els conreus
segueixen radicats en una zona, perquè en una altra
hi ha una pedrera o en una tercera una bòbila. 

Durant l’era primària, fa uns 600 milions d’anys,
tot el territori de la Catalunya actual estava submer-
git en el mar paleozoic. L’erosió de les terres emergi-
des que l’envoltaven hi transportà quantitats impor-
tants de sediments argilosos que es dipositaren en el
fons. Amb el pas del temps, es produí una intrusió
inferior de magma que formarà el sòcol granitoide
de la serralada de Collserola, sotmetent dits sedi-
ments a grans pressions i altes temperatures que
activaren la seva transformació metamòrfica en llico-
relles. El conjunt de materials restarà subjecte a les
grans orogènies herciniana i alpina, que els plegaran.
En el període de l’eocè, el Vallès torna a trobar-se
submergit i els torrents que desguassen a les seves
ribes hi aboquen els al·luvions transportats, formant-
se els grans dipòsits de conglomerats que, en emer-
gir posteriorment, esdevindran els massissos de

Montserrat i de Sant Llorenç del Munt. També a la
banda sud, torrents molt menors crearan nuclis de
bretxes calcàries com el turó de la Torre Negra o el
de Can Domènech i el puig Pedrós de l’Obac.

Fa uns 25 milions d’anys, en el miocè, un movi-
ment de distensió provoca l’anomenada Depressió
Prelitoral, ràpidament envaïda pel mar, que pren la
forma d’un golf estret i llarg, convertint-se en una
excel·lent cubeta de sedimentació. En algunes zones,
les closques dels mol·luscs barrejades amb les sorres
es consolidaran formant els bancs de roca fossilífera
o lumaquel·les que afloren a la carena de Roquetes, a
la pedrera del Mas Stella, al turó de Can Mates i
sobretot a Campanyà, indrets tots ells dins el terme,
però fora de l’àmbit d’estudi. La seva facilitat d’ex-
tracció i talla farà que siguin aprofitades pels romans
a l’hora de construir el castrum i després pels monjos
per bastir el monestir. La resta de la plana serà rebli-
da amb argiles i llims.

El Parc Rural de Torre Negra presenta, des d’un
punt de vista geològic, la singularitat de ser un petit
fragment de la vora de la depressió vallesana que
entra en contacte amb la serralada prelitoral. Això fa
que tingui com a teló de fons les pissarres de la serra
de Collserola, els esbaldregalls de les quals es poden
observar fàcilment en els llits de rieres i torrents,
però també en la superfície d’alguns camps de con-
reu, com és l’entorn del Pi d’en Xandri. Les extrac-
cions de llims i argiles de la bòbila Guàrdia, popular-
ment més coneguda com a bòbila Pahissa, permeten
veure un interessant tall geològic d’uns 5 metres
d’alçada en què fàcilment s’observen les diferents
capes que integren l’actual cobertura quaternària, de
gran interès didàctic. Més a ponent destaca el nucli
de conglomerats del turó de la Torre Negra, de
matriu calcària. Aquesta roca fou aprofitada com a
pedra de construcció i, almenys en l’edat moderna,
per obtenir calç destinada a la construcció, malgrat el
seu baix rendiment. La resta del territori està format
essencialment per dipòsits argilosos i llims.

El Parc Rural no constitueix, per ell mateix, cap
unitat geogràfica definida, sinó que és el resultat del
planejament del PGM: un fragment de territori
emmarcat pel projecte de grans vies de comunicació.
Des d’un punt de vista físic es pot considerar que els
seus límits són, al nord, la carena de Llaceres, que
marca l’interfluvi del torrent del mateix nom amb la
riera de Sant Cugat. A l’est, una línia arbitrària sobre
el terreny, que està condicionada pel traçat previst de
dues infraestructures d’ordre superior: el túnel cen-
tral de Collserola i el vial de cornisa. Això fa que sols
entri dins el sector la part més baixa de la vall de
Gausac, quan aquesta abandona l’àmbit de la serra.
Al sud, el límit coincideix, en part, amb el torrent de
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la Torre Negra i en part amb la previsió aleatòria del
vial de cornisa esmentat. Com en el cas anterior, la
capçalera de la vall, així com els torrents de Sant
Vicenç i de l’Armatà que en són tributaris, resten
més enllà dels límits. A l’oest, per la carretera de
l’Arrabassada, que divideix transversalment en dues
parts la vall de Llaceres, restant fora del sector urba-
nístic tota la banda alta amb l’inici del torrent, d’ur-
banització recent. La delimitació del Parc, doncs, és
totalment discrecional i condicionada per les necessi-
tats del traçat de les vies de comunicació d’àmbit
supramunicipal, les quals prescindeixen absoluta-
ment de les actuals unitats de paisatge. Així, trobem
l’exemple paradigmàtic del camp gran de la finca
dita Can Carreres: part es localitza dins el Parc
Rural, part esdevindrà carretera i la resta s’integra
dins el Parc de Collserola. Res, però, que no hagi
succeït en molts altres indrets. Tanmateix, cal fer
notar que qui surt perdent en mig d’aquesta frag-
mentació arbitrària és, paradoxalment, el paisatge
que en teoria es pretén conservar.

Les variacions altimètriques no són gaire eleva-
des, entorn dels 75 m, però suficients per diferenciar
les distintes parts que integren el relleu. Aquest es
compon fonamentalment de dues valls paral·leles,
en direcció oest-est. Al nord, la vall de Llaceres, amb
el seu torrent i els petits afluents de la dreta. Al sud,
la vall del torrent de la Torre Negra, que recull les
aigües que baixen de Collserola a través de les valls
de Can Bell, Sant Vicenç i Armatà, les tres excloses
del sector urbanístic. Ambdós torrents són tributaris
de la riera de Sant Medir, que constitueix morfomè-
tricament el curs principal de la riera de Sant Cugat.
Aquest darrer còrrec flueix en direcció sud-nord fins
a l’aiguabarreig amb el torrent de Llaceres, on gira
sobtadament 90º, per adreçar-se vers llevant.

Sobre aquest territori de límits arbitraris, format
per la banda baixa de dues valls paral·leles tributà-
ries d’una de transversal principal, s’ha desenvolu-
pat l’acció humana des de la prehistòria, la qual ha
fet retrocedir o permès avançar el límit del bosc,
segons les seves necessitats en cada moment. El pai-
satge que ens ha arribat és fruit de totes aquestes
transformacions i especialment de les viscudes en el
darrer segle.

3 El context històric

3.1 Evolució històrica del terme de Sant Cugat

La revisió de la Carta Arqueològica de Sant
Cugat del Vallès, endegada l’any 1999, ha permès
tenir una visió diferent del que ha estat l’ocupació

humana al territori del terme actual. Fins aquell
moment, sempre es parlava de la cova de la Torre
Negra com el vestigi més reculat de l’home al muni-
cipi de Sant Cugat. Avui sabem que no és així. La
informació recollida insinua una presència humana
des de l’època paleolítica, tal com succeeix als termes
veïns de Rubí i de Cerdanyola, tot i que la cobertura
de la riera i la urbanització de les seves vores ha fet
impossible una prospecció sistemàtica de les seves
terrasses quaternàries. Dins l’àmbit del Parc Rural,
però, hi ha diferents zones inexplorades, en especial
a l’engorjat existent a l’alçada de Torre Negra - Pi
d’en Xandri, als talls dels terrals de la bòbila Guàrdia
i al torrent de Llaceres.

De la cultura neolítica es coneixia la notícia oral
d’un parell de possibles sepulcres de fossa apareguts
en terrals de bòbiles, un sota el turó de Campanyà,
l’altre prop de la Torreblanca, ambdues zones avui
urbanitzades. Son troballes fortuïtes que no van ser
degudament estudiades i no se sap si es tractava de
fets puntuals o formaven part de necròpolis més
extenses. La recent excavació de Can Fatjó dels
Aurons ha confirmat la presència d’aquesta cultura
al terme. Semblantment, en les excavacions de Can
Cabassa han aparegut petits fragments de ceràmica
cardial que ens parlen d’un primitiu establiment
neolític a l’aire lliure.

La cova sepulcral de la Torre Negra és la màxi-
ma representant de la cultura de l’eneolític, alhora
que l’única cavitat natural amb restes a la vora sud
del Vallès. Es desconeix on vivien els ocupants, pos-
siblement pagesos de la zona. Aquesta és una infor-
mació especialment rellevant per a l’àrea, ja que
constituirien els seus primers pobladors estables i,
en conseqüència, els iniciadors del seu paisatge,
talant claps en el bosc primigeni i convertint-los en
camps de conreu.

Les notícies sobre l’edat del bronze són espar-
ses. Una de les grans incògnites és l’ocupació ibèri-
ca del territori de Sant Cugat. A llevant, en el muni-
cipi veí de Cerdanyola, existeix el poblat del Turó
de ca n’Oliver, recentment condicionat per a la seva
visita pública, així com el conjunt proper a Can
Fatjó del Molí, a la plana immediata de Collserola.
A ponent, també Rubí compta amb destacades tro-
balles ibèriques d’un altre Can Fatjó, que fins i tot
proporcionaren una estela gravada. Per contra, el
territori entremig de Sant Cugat del Vallès apareix
com un desert difícil d’explicar. Les sitges del carrer
d’Elisenda, prop de la carena de Llaceres, ens indi-
quen que existia un cert grau de poblament a la
zona, ara mateix no localitzat o tal volta arrasat. En
el cas més evident de puig Madrona, la instal·lació
d’una torre de vigilància contra incendis i la cons-
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trucció de la pista que facilita l’accés rodat ha com-
portat la destrucció de bona part del poblat, on
s’havien recollit fragments de ceràmica i algunes
monedes.

L’arribada dels romans va significar una millora
dels eixos de comunicació del país. La gran via des-
crita en els vasos apol·linars, que resultava fonamen-
tal per enllaçar la capital provincial, Tarraco
(Tarragona), amb la gran urbs de Roma, travessava
el Vallès i creuava el terme actual de Sant Cugat pel
seu extrem nord. La fundació de la ciutat de
Barcelona, en el segle i, com a colònia romana per a
soldats veterans, provocà el desviament de certs flu-
xos de la via de l’interior vers la costa, on també s’u-
bicaven els municipis d’Iluro (Mataró) i Baetulo
(Badalona). Existiren almenys un parell de variants
de la via citada: una, que des de Girona cercava la
línia de la costa pel forat de la Tordera; l’altra, que
des de Semproniana (Granollers) seguia pel costat del
riu Besòs fins atènyer el Pla de Barcelona. Altres vies
secundàries les enllaçaven, com la que des de
Semproniana anava a Iluro, passant pel coll de
Parpers. És versemblant pensar que també Egara
estaria unida amb Barcino per una ruta que passaria
per Octavianum, seguint la vall de Gausac.

La profunda romanització de la plana del Vallès
es basà en la centuriació del territori i la presència de
vil·les aïllades. El millor exemple local és la vil·la de
Can Cabassa, de llarga pervivència. La principal via
transversal derivava de la del Besòs, prop de Reixac,
vorejava el turó de Montcada i seguia per la Beguda,
Canaletes, Can Coll i Can Codonyers, passava per
Octavià, actualment el Monestir, l’ermita de Sant
Domènec, Can Revella, Can Cabassa i la riera de
Rubí, des d’on s’adreçava al pont sobre el riu
Llobregat, al lloc conegut com Ad Fines (Martorell).
Les recents troballes de mil·liaris al monestir i a Can
Cabassa semblen confirmar-ho.

La tradició medieval deia que el Castrum
Octavianum s’havia construït en l’enforcadura de
dues vies. Una d’elles seria la que s’acaba de des-
criure. L’altra aniria en direcció nord-sud, comuni-
cant els municipis romans d’Egara (Terrassa) i
Barcino. És possible que part del tram que anava des
d’Egara fins a Octavià coincidís, si més no en part,
amb el que després serà conegut com a Camí dels
Monjos, que transcorre per l’interfluvi de les con-
ques hidrològiques dels rius Besos i Llobregat. A
partir d’Octavià, la llegenda de sant Medir pretén
que seguia la vall de Gausac, saltant el Collserola
per sota del turó de Santa Maria, baixava vers l’in-
dret on posteriorment es construí el monestir de
Sant Jeroni de la Vall d’Hebron i Sant Genís dels
Agudells, i s’adreçava a la vila de Gràcia i la ciutat

de Barcelona. Al lloc on ara hi ha Can Borrell, una
variant d’aquesta ruta permetia anar vers Horta pel
coll del Forat del Vent i, des d’allí, a Provençals i
Palomar.

Una segona ruta no menys important entre
Octavià i Barcelona fou el conegut camí reial o de la
Muntanya, que alguns autors també han volgut
veure d’arrel romana. A diferència de l’anterior,
aquesta via pujava suaument seguint la vall
d’Aiguallonga. Sortia dels Quatre Cantons vers l’er-
mita del Sant Crist de Llaceres, passant per darrere
de Can Bell i prop de Can Vilallonga, remuntava
vers Can Cortès, la Vinyasa i la Font de la
Salamandra, salvant el coll de l’Erola per la banda
alta d’aquest, sota el cim del Tibidabo. Ja en l’altra
vessant, seguia el traçat de la riera Malla, que avui
transcorre per sota del carrer de Balmes. Diversos
corriols i fins i tot camins ben definits enllaçaven
ambdues rutes en diferents punts, creant una verta-
dera xarxa que permetia comunicar les diferents
valls de la serra entre elles. 

Pel que fa al Castrum Octavianum, les excava-
cions recents han confirmat la seqüència ocupacional
establerta l’any 1971: hi hauria un primer establi-
ment romà datable entorn del segle i, del qual tan
sols es coneix amb certesa l’existència d’un cup o
dipòsit, sobre el qual es construí la torre SE de la for-
talesa, en el segle iv. Tanmateix, aquesta important
obra de defensa mai va ser acabada per la seva
banda nord, on ni tan sols va arribar-se a excavar la
rasa de fonamentació. Els resultats de l’arqueologia
datant la construcció de la fortificació en la segona
meitat del segle iv mostren el caràcter mític de les
llegendes referides a l’emperador Octavi August i la
falsedat de la passió de Sant Cugat, el qual no va
poder ser executat al castrum, quan encara faltava
mig segle per ser construït. Tant en un com en l’altre
cas es tracta d’anacronismes inventats segles després
amb la pretensió de magnificar-ne l’origen.

Es desconeix el motiu de la construcció de la
fortificació i del seu abandonament, quan ni tan sols
s’havia tancat el seu perímetre. La data de la seva
edificació és, almenys, mig segle anterior a la refec-
ció de les muralles de Barcelona i no sembla corres-
pondre a un moment d’especial perill. D’altra banda,
no se sap que el veí municipi d’Ègara, posteriorment
esdevingut seu episcopal, hagués bastit unes defen-
ses semblants per protegir-se d’alguna suposada
amenaça exterior. Per tant, la teoria respecte a una
línia defensiva formada per Barcino, Octavianum i
Egara no té cap mena de fonament històric. Tampoc
el castrum està situat en un indret especialment
estratègic quant a les comunicacions, ja que més
aviat sembla un nus de segon ordre. 
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És possible que fos la residència d’un ric terrati-
nent rural, que la fortifiqués per defensa i prestigi,
com existeixen altres exemples. Aquesta hipòtesi
explica millor tant la seva ubicació poc estratègica
respecte al conjunt comarcal, malgrat la lògica
poliorcètica de l’indret defensat per dues rieres, com
el fet que no s’acabés, ja fos per falta de capital, ja
per defunció del promotor. No s’ha de descartar que,
almenys en un moment tardà, hagués estat un encla-
vament militar, més de policia o de recaptació tri-
butària, l’annona, que pròpiament un element defen-
siu que hagués d’actuar coordinadament amb d’al-
tres. 

Molt interessant és l’aparició, en el segle v, d’un
temple paleocristià a l’indret. El seu caràcter marca-
dament funerari indueix a pensar que es tractaria
d’una construcció privada, el propietari de la qual
seria enterrat a la cambra annexa, situada a l’esque-
rra de l’altar, sota el qual hi haurien les relíquies del
màrtir Cugat. Aquesta disposició especial, coneguda
com ad sanctos, fou molt valorada en els primers
temps del cristianisme. Tanmateix, la llarga per-
vivència del temple permet suposar una evolució en
les seves funcions. Se sap que el bisbat d’Ègara, en el
segle vii, comptava amb algunes parròquies rurals,
una de les quals podria ser el temple de Sant Cugat.
El vast recinte funerari al costat sud de l’església fa
versemblant la presumpció. Però també podia haver
evolucionat de temple privat cap a monestir, encara
que res material sustenta aquesta hipòtesi, per més
que sigui intel·lectualment plausible. 

Les excavacions de la vil·la romana de Can
Cabassa han mostrat la seva llarga pervivència i com
fou coetània de l’intent d’erecció de la fortalesa i de
la primera església cristiana que es bastí al seu redós.
Caldria veure com perduren altres jaciments romans
del terme: Sant Francesc, Torreblanca, el polígon
Sant Joan. Poc a poc comencem a saber més del
poblament dels segles vi i vii, als quals també per-
tany l’església de Sant Feliu de Vilamilans, signe evi-
dent que el territori no estava tant despoblat com a
voltes se suposa.

A partir del segle ix, després de la conquesta
franca de Barcelona, aquesta àrea del Vallès, inesta-
ble a causa de la seva proximitat a la frontera del
Llobregat, esdevingué terra fiscal i es donaren fran-
queses per fomentar el seu poblament. Molt aviat es
crea un monestir entorn de l’antic temple paleocris-
tià. La documentació més antiga indica que el seu
alou primigeni fou aprisiat, no pas donat per
Carlemany, com van pretendre els monjos a l’edat
moderna. Entorn del monestir, que fins a la segona
meitat del segle x no es defineix clarament com a
benedictí, es deuria formar un petit nucli de població

pagesa encarregat de fornir-los d’aliments, conegut
pel topònim del lloc, Octavià. Vers la serra de
Collserola existien francs alous que formaven unitats
administratives independents: la vall de Gausac, el
terme i vila de Cercedol, centrada per l’esglesiola de
Sant Vicenç, amb funcions de parròquia d’un hàbitat
dispers. A ponent s’estenia l’extens terme
d’Aqualonga, que pren el nom del braç de riera que
neix al Rabassalet, però que també abastava les con-
ques d’altres torrents tributaris de la riera de Rubí.
Al seu interior hi ha diversos llocs secundaris, desta-
cant el de Valldoreix, nom que prendrà preeminència
gràcies al trasllat de la parròquia de Sant Cebrià, en
el segle xii. Sota el puig Madrona, el terme de Canals
Roges, topònim derivat de la realitat geogràfica d’u-
nes barrancades entre argiles vermelloses, on el
comte de Barcelona erigirà un castell que controli el
pas vers el Llobregat.

L’extraordinària quantitat de donacions i llegats
que rep el monestir, així com una hàbil política de
concentració parcel·lària realitzada en les darreries
del segle x, inicis del s. xi, el convertiran en un
important centre de cultura i de poder econòmic i
polític. L’any 1002 ja ha absorbit la Vall de Gausac i
Cercedol i s’estén per Aqualonga. Pagesos aloers o
lliures acaben posant-se sota la protecció del senyo-
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riu feudal monàstic amb la ficció de les donacions
pietoses, reconeixent ser-ne vassalls i tenint les seves
terres en feu si són grans propietaris o simplement
homes propis si són petits. El 1306 els monjos com-
pren el terme i el castell de Canals, que esdevé una
Quadra annexa a l’àmbit castral del Castell
d’Octavià. 

La pagesia experimentà una evolució semblant
a la resta del país. La implantació del feudalisme anà
convertint els pagesos lliures en vassalls i a finals del
segle xi se’ls comença a imposar l’obligació de
residència al mas, per tal de garantir el pagament de
les rentes en espècies que percebia al senyor.
Aquesta exigència derivà vers la remença, una forma
de servitud que els lligava a la terra concedida i sols
podien marxar-ne pagant la seva redempció. En
temps de la guerra civil del segle xv, el monestir es
posà de la banda de la noblesa i contra el rei Joan II.
El 1446, es forma el sindicat remença de la vila per
pagar al rei el preu de la seva llibertat. Aquesta,
però, va trigar a arribar i fou necessari esperar fins a
la Sentència Arbitral de Guadalupe, el 1485, i altra
volta la generositat del rei no fou pas gratuïta. En
l’àmbit de la Torre Negra, els Palou havien anat
adquirint finques i drets i se’n constituïren en autèn-
tics senyors menors, formant una Quadra pròpia,
dita de Vilanova, i nomenant batlle de sac, amb auto-
ritat limitada sobre els seus pagesos de remença.

El procés de feudalització portarà el Monestir a
erigir-se senyor de la vila i la història d’aquesta
darrera està plena de confrontacions en diferents
intents d’assolir graus més elevats de llibertat. La
pressió del domini és tan forta que acaba per per-
dre’s el topònim d’Octavià i esdevenir la vila de Sant
Cugat. El rei Jaume I així ho expressa l’any 1234: 

concedim i confirmem a l’abat del monestir ... a per-
petuïtat la vila de Sant Cugat amb els seus termes.

Per administrar millor les nombroses propietats
acumulades, durant el segle xii, els monjos les repar-
teixen en quatre conjunts o pabordies. La figura de
senyor feudal del terme del castell d’Octavià i de la
vila de Sant Cugat del Vallès recaigué en la persona
del paborde major o del Vallès, amb potestat equiva-
lent a la d’un baró laic: senyor jurisdiccional de la
vida civil, amb facultat per nomenar els batlles, pre-
sidir el Consell General dels veïns i resoldre conflic-
tes judicials menors. La jurisdicció criminal restà en
mans dels comtes de Barcelona, fins a l’any 1381, en
què, per necessitats econòmiques, el rei la vengué a
un noble, Joan de Togores, per 1000 florins d’or. 

La reial venda venia a complicar la situació
introduint un segon senyor, cosa que no fou accepta-

da ni pel monestir, ni pels homes de la vila. La solu-
ció fou recomprar a mitges l’esmentada jurisdicció
criminal, pagant cada part 1000 florins d’or, de
manera que Joan de Togores en menys d’un any
doblà la inversió feta. Monestir i vila signaren una
concòrdia per exercir la potestat compartida, que
durà fins al 1405. En aquest any, el rei Martí l’Humà
fa donació irrevocable als monjos de la jurisdicció
civil i criminal del terme del castell d’Octavià, amb
excepció de les penes de mort i de mutilació de
membres, agraït pel regal que li havien fet d’una relí-
quia de Sant Sever, i sense tenir en compte els drets
dels vilatans. Les protestes dels caps de casa, que
volien retornar a la jurisdicció reial, feren que, el
1428, la reina Maria, actuant com a lloctinent del
Principat i en nom del seu marit el rei Alfons el
Magnànim, absent de Catalunya, donés a la vila un
privilegi de remissió, sobre la base del qual el batlle
general de Catalunya considerà que la vila es troba-
va sota la seva autoritat. Com és fàcil suposar, el
Monestir va recórrer davant la Reial Audiència, que,
sense presses, el 1456, dictà la jurisdicció civil a favor
del Monestir i la criminal a favor del rei. Per tant, és
cert que, durant un quart de segle, entre 1428 i 1456,
la vila de Sant Cugat fou de jurisdicció reial i fins i
tot considerada braç i carrer de Barcelona. Però no és
menys veritat que fou una situació transitòria, men-
tre s’esperava una resolució judicial que resultà
adversa a la pretensió de la vila d’alliberar-se del jou
feudal que imposava el monestir.

La Concòrdia que va seguir a la sentència pre-
veia que hi hagués tres batlles. Un seria elegit entre
els naturals de la vila i terme, o forans amb més de
sis anys de residència. El segon, amb idèntiques con-
dicions per a la Quadra de Canals. Ambdós renun-
ciaven a privilegis especials i no podien entaular
plets contra el Monestir. El tercer seria nomenat
directament pel paborde major, senyor del terme. El
1596, el rei Felip II concedí un privilegi d’insaculació
per formar un Consell Ordinari, integrat per quatre
persones de la vila i tres del terme, més els tres jurats
vells i els tres nous. Aquesta certa autonomia de
regiment respecte al Monestir no significa que la vila
passés a tutela reial. Tot el contrari, el Monestir va
mantenir el privilegi de jurisdicció civil i el seu batlle
fins al 1812, any en què les Corts de Cadis derroga-
ren els drets feudals. 

El desig d’escapar al control senyorial monàstic
té diferents episodis amb diversa fortuna. Els sen-
yors de la Torre Negra deurien gaudir de batllia de
sac possiblement des del segle xii, sense disputes per
part dels monjos. L’any 1590, però, Miquel de
Peguera, llavors paborde major, manà empresonar
Miquel Balle, que portava 40 anys en l’exercici de
batlle de la Quadra de Vilanova, ja que entenia que
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sols ell tenia facultats de nomenar el càrrec dins el
terme. Després de la Guerra de Successió, el 1739,
Isidre Margenat, propietari de la masia de Can
Perbell, aconseguí de la Reial Audiència el nomena-
ment de batlle reial per a la jurisdicció criminal. En
la festa de Carnestoltes del mateix any, que
Margenat havia autoritzat contra el criteri del
Monestir, va ser pres per Josep Trabal, batlle civil del
paborde major, el qual no li reconeixia la potestat.
Format el corresponent plet, el 27 d’abril de 1741, el
rei Felip V disposà que:

“No se innove en la jurisdicción que exerce el
Monasterio por el Paborde Major”

En conseqüència, s’anul·là el càrrec de batlle de juris-
dicció criminal a Sant Cugat, restant únicament el
civil, derivat del senyoriu que el monestir tenia sobre
la vila. 

La vila s’organitzà entorn de la parròquia de
Sant Pere d’Octavià, que actualment encara conserva
l’antic topònim del lloc. A principis del segle xv, la
vella església preromànica els resultava petita i deci-
diren enderrocar-la per fer-ne una de nova, d’estil
gòtic, sota la direcció del mestre de cases barceloní
Gabriel Abiell, autor també de l’església del Pi i de
l’Hospital de la Santa Creu. En aquests anys, i a
manca d’un local més adient, el Consell General es
reunia sota els porxos del carrer Major, on cada set-
mana se celebrava mercat.

En el segle xvi, el monestir intentà un movi-
ment de refeudalització per consolidar la seva
influència sobre la vila, qüestionada pels nous
temps. La imposició als vilatans de refer una part de
la muralla que s’havia enfonsat motivà un llarg pro-
cés que acabà amb una solució salomònica. Els
pagesos, com a vassalls, tenien l’obligació de recons-
truir, però el monestir els havia de pagar el mateix
salari que als paletes de Barcelona. El segle fou favo-
rable econòmicament, els pagesos pogueren refer els
seus habitatges i ornar-los amb portals de pedra de
punt rodó. Molts fadristerns es dedicaren a l’ofici de
paraire i la població va créixer gràcies a la immigra-
ció francesa. La relativa riquesa els va permetre
construir un nou retaule major per a l’església
parroquial, encarregat als pintors Forner i Arissó, i
adquirir la nova pica baptismal, d’estil renaixentista
i pedra de Girona.

La pesta, en les seves diferents modalitats, fou el
gran flagell per a la demografia. Si en el segle xiv
s’havia assolit una població d’entorn dels 1250 habi-
tants, les epidèmies successives s’encarregaren de
fer-la minvar i no s’assolí el nivell anterior fins al
segle xix. La de 1590 fou qualificada pels monjos de

vertadera calamitat. Moltes famílies foren extermina-
des i altres perderen el seu mas en morir el cap de
casa. Alguns dels que restaren abandonats foren
absorbits per veïns que els sobrevisqueren, mentre
que d’altres, especialment els més propers a la vila,
es parcel·laren i establiren entre pagesos sense terres.
Les guerres de Separació i de Successió no foren
especialment perjudicials per als vilatans, malgrat
que patissin les contribucions generals i alguns ser-
veis extraordinaris. El monestir fou ocupat tant en
una com en l’altra contesa, i les tropes provocaren
desperfectes i estralls. La pitjor conseqüència fou la
pesta que portaren els soldats francesos, el 1652, que
provocà la mort de més de 250 persones, la tercera
part de la població.

La derrota de 1714 comportà la pèrdua de les
Constitucions i altres drets de Catalunya i la implan-
tació de la Nova Planta borbònica. Ara el rei ja no
sol·licitava donatius, sinó que imposava la contribu-
ció del cadastre proporcional al patrimoni immoble
de cada família. Fou necessari fer un cens de pobla-
ció, de manera que l’any 1717 sabem que el terme
tan sols tenia 405 habitants. Les guerres europees
van donar un gran impuls a la vinya catalana i la
vila multiplicà aquest conreu que exigeix molta més
mà d’obra. Gràcies a ella s’experimentà un gran
impuls demogràfic, en bona part per immigració, i el
1787 s’arribava a 1010 habitants. Més tard la crisi va
sumir la vila en la misèria, que l’abat Azara intentà
superar fomentant el filat domèstic de cotó per a les
empreses barcelonines d’indianes.

El 1808 es produí la batalla de l’ermita de Sant
Domènec, una de les primeres que l’exèrcit català va
guanyar als invasors napoleònics. Tanmateix, el
resultat final de la guerra fou força desastrós per a la
població, que experimentà una nova davallada
demogràfica. La recuperació va venir altra volta de
la mà del conreu de la vinya, que ocupà quasi tres
quartes parts de la superfície agrícola del terme. El
bosc de Collserola va retrocedir notablement a favor
de feixes marginals de ceps. La vila esdevingué defi-
citària en cereals a canvi de produir gran quantitat
de vi destinat al mercat. Com en el segle anterior, es
va viure un fenomen d’immigració i el nombre d’ha-
bitants s’estabilitzà entorn dels 2600, que sembla el
sostre que permetia el model. La desamortització del
monestir possibilità l’accés a la plena propietat de la
terra de tots aquells pagesos que eren antics emfiteu-
tes, mentre que els més pobres i sobretot molta part
dels nouvinguts s’hagueren de conformar a ser
arrendataris, rabassaires o parcers dels primers.

La marginalitat, la manca de força hidràulica i
de comunicacions aptes per a la circulació rodada
dificultaren la industrialització de Sant Cugat. La
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segregació d’una part del terme a favor de Rubí fa
perdre l’únic vapor existent el 1856. L’exportació de
vi era difícil ja que no existia una bona carretera
amb Barcelona. Apareixen les fassines de fabricació
d’aiguardent, un producte derivat del vi, de major
grau alcohòlic i menor volum i, per tant, de més
fàcil transport. La millora de les comunicacions es
planteja en diversos projectes de ferrocarrils i
sobretot de carreteres, ja que l’ús del carro resultava
més econòmic que el tradicional de tragí. Quan s’i-
naugura la de Gràcia, el 1877, els pagesos no sols
exporten vi, sinó també productes d’horta. La doble
direccionalitat va permetre l’arribada dels primers
estiuejants, atrets pel caire rural de la vila i la
manca d’indústria. La plaga de la fil·loxera i la pos-
terior caiguda de preus forçaren l’emigració dels
bracers, mancats de feina al camp i sense una
indústria local que els pogués ocupar. El resultat
fou una pèrdua poblacional d’un 17% en deu anys,
entre 1890 i 1900.

La conseqüència de la crisi fou l’abandonament
dels conreus amb rendiments més baixos. Això
afectà especialment els que es trobaven a la serra de
Collserola, amb sòls magres i prims. Grans zones
foren deixades ermes i són colonitzades espontània-
ment pel pi blanc, que es convertí en l’arbre
hegemònic de la serralada. Ensems, la sobreoferta
de terreny agrícola mantingué baixos els preus, cir-
cumstància que fou aprofitada per inversors barce-
lonins que els adquiriren per transformar-los en sòl
urbà. En la darrera dècada del segle xix comença el
fenomen de la urbanització que pretén crear zones
de ciutat-jardí, amb un contacte intens amb la natu-
ra. En el cas de l’Arrabassada, el nucli es veurà
potenciat per la presència d’un parell d’hotels, pri-
mer, i més tard pel Gran Casino, la construcció del
qual també comportà la creació d’un tramvia elèc-
tric que l’unia amb la ciutat de Barcelona. Poc des-
prés, a principis del segle xx, comença la urbanitza-
ció de Can Bell.

L’arribada del ferrocarril a Sant Cugat, el 1917,
va revolucionar la vila. En menys de deu anys va
doblar la població, ja que el nou mitjà de transport
permetia viure en un entorn rural i treballar en una
de les ciutats properes, fos Barcelona, Sabadell o
Terrassa. Semblantment, el que abans era un simple
estiueig, ara es convertia en fenomen de cap de set-
mana, i les urbanitzacions perifèriques van créixer
ràpidament. La vinya es va refer en bona part gràcies
a la creació del Celler Cooperatiu, que oferia unes
instal·lacions que pocs podien tenir a casa seva.
Passat el lapse de la Guerra Civil i sobretot la dura
postguerra autàrquica, el boom del creixement urba-
nístic de la dècada de 1960 es veié potenciat amb la
creació de les primeres grans indústries i de la

Universitat Autònoma de Barcelona, que va tenir el
seu primer estatge als edificis perimetrals del claus-
tre del monestir. Mentrestant, la Floresta esdevenia
un paradís hippy i underground.

La construcció de la B-30 i sobretot el posterior
túnel de Vallvidrera, amb la seva prolongació vers
Manresa, han convertit aquella vella població mar-
ginal en una ciutat de les més ben comunicades de
Catalunya. La seva accessibilitat ha generat una
forta atracció que, unida a una imatge de qualitat de
vida, ha suposat un gran increment demogràfic
basat en la contínua arribada de nouvinguts. El resi-
dencialisme s’ha imposat per davant dels processos
industrialitzadors que han tingut altres pobles veïns
i ha creat un nou model ciutat. En l’actualitat hi tro-
bem tres tipologies molt clares. La primera és el
nucli històric, d’aspecte compacte tradicional, dins
el qual s’ha intentat mantenir alçades baixes, mal-
grat les excepcions existents sorgides en la dècada
de 1970, sobre la base de la legalitat del Pla
Comarcal de 1953. La segona és la ciutat extensiva,
creada a partir de finals del segle xix, basada en la
casa aïllada i envoltada de jardí, destinada a l’es-
tiueig, ús ampliat als caps de setmana i finalment a
primera residència. Aquest és un model amb gran
consum de territori i alt cost de manteniment dels
serveis urbans. Finalment, a partir del que disposa
el planejament urbanístic del Pla General
Metropolità de 1976, les noves zones d’expansió
urbana presenten baixos aprofitaments i grans
zones verdes que intenten fer penetrar l’entorn
natural fins al cor de la ciutat. En els darrers anys ha
crescut el nombre d’implantacions industrials, netes
i d’alta tecnologia.

El sector del rodal de la Torre Negra sempre ha
estat considerat com una zona d’expansió natural de
la ciutat pels instruments de planejament urbanístic
(Pla Comarcal de 1953; Pla General Metropolità de
1976). La sensibilitat pels valors culturals del paisat-
ge tradicional és un fenomen molt recent, que neix
quan la destrucció de l’agricultura es troba en una
fase ja molt avançada. Tanmateix, la pressió popular
exercida a partir de 1995 ha portat a promoure una
modificació del PGM per a la seva preservació. Per
desgràcia, aquesta ha estat una actuació puntual, no
acompanyada d’altres que mostressin una política
general coherent envers les vores de Collserola, com
tampoc vers els seus espais interiors susceptibles de
ser urbanitzats o legalitzada la seva ocupació anò-
mala. Més aviat al contrari, sembla que el sector de
la Torre Negra hagi esdevingut la víctima expiatòria
de les malvestats urbanístiques de la resta del terme,
com si la seva no urbanització servís per crear una
cortina de fum que dissimuli i tapi els desastres
comesos en altres bandes.
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3.2 Antecedents històrics al rodal de la Torre Negra

La dada més antiga d’ocupació humana del sec-
tor és l’enterrament col·lectiu de la Cova de la Torre
Negra, que correspon a la cultura del vas campani-
forme, entre el 2100 i el 1800 abans de Crist. Per
desgràcia no sabem on habitaven, ni el seu règim de
vida, tot i que la presència de grans gerres de cerà-
mica fa sospitar que es tractava dels primers agri-
cultors de la zona. Si fos així, és possible que
haguessin utilitzat tècniques de tala i crema, desfo-
restant claps de bosc per dedicar-los a àrees de con-
reu, que podien abandonar quan la fertilitat de la
terra s’esgotés i passar a obrir una nova clariana. Es
pot considerar, doncs, que són els primers construc-
tors del paisatge agroforestal d’aquesta part baixa
de Collserola.

Els indicis següents són les veïnes restes ibèri-
ques situades a la part alta del mateix turó i ressen-
yades en la Carta Arqueològica de 1945, avui
impossibles de localitzar a causa del bosc que ha
crescut en l’àrea. Segons Serra i Ràfols, podria trac-
tar-se d’una necròpolis. Si això fos cert, no deixa de
resultar sorprenent la doble dedicació funerària
d’aquest pujol isolat al peu de la serra. Com en el
cas anterior, però, se’n desconeix on tenien el
poblat, tot i que s’han excavat unes sitges d’aquesta
època al carrer d’Elisenda, més o menys a un quilò-
metre de distància i a la part alta de la carena de
Llaceres, que forma la vessant oposada de la matei-
xa vall.

Pel que fa a l’època romana, únicament s’han
trobat restes esparses entorn de la Torre Negra,
sense la concentració necessària per poder aventu-
rar la hipòtesi de l’existència d’una vil·la romana en
cap lloc concret. És força versemblant que en
aquests segles el fons de la vall de Gausac es trobés
conreat. Altres restes entorn de Can Borrell i la
presència del forn proper a l’església de Santa Maria
del Bosc així semblen confirmar-ho. És possible que,
sense existir cap vil·la pròpiament dita, hi pogués
haver algunes cases-refugi per als colons que treba-
llessin les terres dependents d’un centre principal
situat a la plana. La presència de peces d’obra cuita
de tradició romana revestint l’interior de l’esglesiola
de Sant Vicenç de Cercedol és un altre indicador de
poblament dels primers segles de la nostra era. La
densitat actual del bosc i els herbassars impedeixen
la prospecció superficial sistemàtica de bona part de
la zona.

En el segle ix, el territori que forma l’actual
Parc Rural tenia caràcter fiscal, és a dir, formava
part de les terres atribuïdes al rei després de la con-
questa franca de l’any 801 i vinculades al seu repre-

sentant, el comte de Barcelona. Aquesta part de
territori proper a la frontera sarraïna situada al riu
Llobregat era susceptible de sofrir les ràtzies enemi-
gues que cremaven collites i s’emportaven les per-
sones per vendre-les com a esclaus. El risc que tenia
el seu poblament intentava ser compensat per les
franqueses concedides, de manera que pagesos
pobres sense terra podien accedir a la propietat pel
sistema de l’aprisió de parcel·les. És el que va fer el
monestir. El seu alou primigeni, tal com el va defi-
nir el comte Sunyer, acabava en la carena de
Llaceres, on més tard hi haurà una creu de terme
que servia de fita, posteriorment substituïda per
l’actual capella. Més enllà hi havia el difús terme
d’Aqualonga, integrat per diverses unitats indepen-
dents, entre les quals destaquen en aquesta zona
l’àmbit de Llaceres, de Cercedol i la vall de Gausac.
Sabem que Riquer, ja difunt l’any 946, rebia el trac-
tament de senyor de Cercedol i possiblement tenia
una petita fortificació al turó on després es cons-
truirà la Torre Negra.

En el procés de feudalització, el monestir de
Sant Cugat esdevingué el senyor únic i progressiva-
ment es va fer amb la propietat eminent de tota la
zona. Els Llaceres, per exemple, l’any 1161 s’han de
reconèixer feudataris del monestir, tot i mantenir el
control de la seva àrea i posseir una domus o casa-
forta, d’emplaçament desconegut. Més al sud existia
el terme o vila de Cercedol, independent en el segle
x, amb parròquia pròpia, Sant Vicenç del Bosc, que
en el segle xi també restarà sota jurisdicció monàsti-
ca, no pas sense disputa. El 1060, Bernat Amalric
reconeix davant el jutge que tenia el mas de Cercedol
en feu de l’abat. Més endavant fou assignat a la Pia
Almoina. Finalment, la vall de Gausac, la parròquia
de la qual era Sant Medir, el senyor de la qual serà la
sagristia monàstica.
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A l’inici del segle xii, la destrucció que comportà
l’atac dels almoràvits fou l’excusa perfecta per pas-
sar a una reorganització total del territori. Els antics
termes desapareixen i només resten en el record com
a topònims, però no com a jurisdiccions indepen-
dents. El monestir, convertit en castell termenat, ha
anat expansionant el seu domini senyorial vers la
carena del Collserola, absorbint les antigues divi-
sions territorials, que resten unificades. L’any 1145,
l’abat Ermengol, seguint els consells d’un concili de
prelats catalans que va tractar el problema dels atacs
sarraïns, decideix establir en feu les terres que
havien quedat ermes i deshabitades de la falda del
Collserola. Una de les obligacions dels nous pobla-
dors és la construcció d’una fortalesa per a la seva
defensa i control de l’antic camí de la vall de Gausac.
Aquest serà l’origen de la Torre Negra. Evidentment,
una fortificació tan rellevant no podia restar en mans
de simples pagesos, de manera que quasi tot seguit
ja hi trobem, com a detentors, una família de la petita
noblesa, els Vilanova. A finals del segle xiii, seran
substituïts pels Palou. Com en tants altres indrets de
Catalunya, la subjecció feudal d’uns nobles laics al
poder eclesiàstic serà una font de conflictes. 

A principis del segle xv apareixen les primeres
mencions documentades de la Quadra de Vilanova,
unitat jurisdiccional que pretén segregar-se de l’auto-
ritat del monestir, si no de dret, almenys de fet. És
molt possible que les pestes del segle xiv, i el despo-
blament que comportaren, ajudessin a aquesta inde-
pendització, en bona part derivada del fet que els
Palou eren senyors de pagesos de remença.
Tanmateix, les successives generacions de la família
no tingueren greus enfrontaments amb els monjos,
llevat del que es provocà quan reformaren i amplia-
ren la Torre Negra, vers 1432. En la documentació
monàstica del segle xvi s’hi refereixen de manera
indistinta com la Quadra de Vilanova, basant-se en la
tradició històrica, o la Quadra dels Palou, ajustant-se
a la realitat del seu present. El tractament de baró que
donen al seu possessor és un reconeixement explícit
de la seva autoritat sobre aquell territori. Però arriba
el moment en què l’única descendència és femenina i,
per enllaç matrimonial, el patrimoni passa als Erill,
un dels grans llinatges de la noblesa catalana. 

Les disputes jurisdiccionals entre els Erill i el
monestir de Sant Cugat van suposar més de 150
anys de plets i litigis dels quals únicament van sortir
beneficiats els advocats i procuradors d’ambdues
parts. Fou, en bona mesura, una política de grans
gests i prestigi, sense resultats econòmics palpables,
com també va ser-ho l’enfrontament amb la vila en el
plet de les muralles. A la fi, consellers assenyats
feren veure a uns i altres la inutilitat de tanta despe-
sa judicial i els monjos s’avingueren a comprar tots

els honors, jurisdiccions i altres drets annexos de la
Quadra de Vilanova. Tanmateix, a despit de la unifi-
cació del titular de la senyoria amb la del terme
d’Octavià, administrativament no es va produir
fusió. Els censos de població del segle xviii conti-
nuen reconeixent la Quadra com una unitat indepen-
dent i la seva integració en la vila de Sant Cugat del
Vallès no es materialitzarà fins a l’any 1845, com a
conseqüència de la nova Llei d’ajuntaments.

L’activitat agrícola va ser la predominant al llarg
de l’edat mitjana i la moderna. Les unitats d’explota-
ció se centraven en els diferents masos, molts d’ells
pobres a causa d’estar situats als vessants de
Collserola, amb sòls prims i poc fèrtils. Això explica
la seva desaparició i el fet que fins i tot s’hagi perdut
el record del seu emplaçament. Dels nou masos que
integraven la Quadra de Vilanova, no en resta cap
dempeus dins l’àmbit del Parc Rural, encara que no
es pot descartar la possibilitat de trobar les ruïnes de
la casa que construí Pere Giribert, posteriorment
esdevinguda mas Moragues, a l’actual paratge
Xandri. L’economia dels masos es basava en el con-
reu dels cereals de secà i algunes vinyes, un tros
d’hort per al consum propi prop de la casa i el con-
substancial aviram. En el segle xviii cal creure que la
vinya va prendre molt més impuls, sense arribar a
ser un monoconreu. Amb la crisi napoleònica,
alguns camps foren plantats de pi pinyoner per rege-
nerar la fertilitat del sòl, arbres que vers la meitat del
s. xix foren novament substituïts per vinya. Després
de la fil·loxera bona part es tornà a dedicar a cereals,
tot i que existí altra volta replantació de vinya i fins i
tot d’ametllers. A meitat de la dècada de 1970, una
combinació de pressió antròpica i caiguda dels preus
de mercat va fer que la majoria de conreus deixessin
de ser rendibles. També va fallar el relleu generacio-
nal pagès, temptat per les noves opcions de treball.
Una i altra cosa van portar a l’abandonament de la
majoria de camps.

La primera urbanització del sector apareix fruit
de dues iniciatives diferents, però simultànies. D’una
banda, la colònia de la Torre Negra, posteriorment
coneguda com a colònia Calado, va néixer l’any
1905, conseqüència del desig de contacte amb la
natura que sentia una part de la població barcelonina
que vivia als barris antics, excessivament atapeïts,
mancats de suficient llum i ventilació. De l’altra, i
per idèntiques raons, es forma un segon nucli a l’ini-
ci de la rambla de Can Bell i dins aquesta segona
propietat. L’indret oferia el doble avantatge de tro-
bar-se a poca distància de la capital, ben comunicat
per la carretera de l’Arrabassada, fàcilment accessi-
ble, primer amb tartana i després amb automòbil,
però prou allunyat del nucli urbà de Sant Cugat,
molt a prop de les zones boscades i de les fonts de
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les parts baixes de Collserola. Aquestes circumstàn-
cies especials facilitaven que les seves cases no sols
poguessin ser utilitzades per a l’estiueig, sinó també
els caps de setmana. La fotografia de la dècada de
1910 permet observar com els primers edificis es
construïren als ermots que van succeir a les antigues
vinyes abandonades, i com ja ha començat la colonit-
zació del pi blanc a la zona. 

Amb el Pla Comarcal de 1953, s’intenta crear-hi
un polígon industrial, projecte que per múltiples
raons no arribà a quallar. A finals de 1960, comença
la urbanització de les mal anomenades “cases del
fons”, amb carrers batejats amb topònims de
Collserola allunyats de la zona: Fumet, Can Flo, que
indueixen a confusió. És una proposta modesta, de
baixa qualitat estètica, que s’integra malament en
l’entorn natural. Vers 1974 es fa un nou pla parcial
que ja implica tot el sector, sota la direcció dels pres-
tigiosos arquitectes Correa i Milà. El Pla General
Metropolità de 1976 en recull les directrius bàsiques i
considera programat el sector. Però per diverses cau-
ses no fou possible la seva tramitació definitiva. El
1980, altres interessos veïns aconsegueixen progra-
mar el seu àmbit sobre la base de desprogramar tem-
poralment el de la Torre Negra. Finalment, un
important promotor barceloní adquireix més del
60% dels terrenys pensant en el seu futur desenvolu-
pament urbanístic. Abans que tingui l’oportunitat de
presentar la seva proposta, apareix un moviment
popular que propugna la seva preservació integral.
El consistori municipal, més pressionat pels plecs de
signatures que per raons objectives, no escolta els
consells de la Comissió d’Urbanisme de cercar un
pacte tendent a rebaixar l’aprofitament, tal com s’ha-
via fet en altres municipis propers en circumstàncies
semblants. Així, per unanimitat acordà endegar els
passos necessaris per desqualificar la totalitat del
sector i el 1997 inicia els procediments per frenar la
seva incorporació al procés d’ordenació i urbanitza-
ció. Semblantment refusarà tramitar els programes
d’actuació urbanística presentats els anys 1998 i
2001. Finalment, el 21 d’octubre de 2003, la
Generalitat aprova la modificació del PGM per a la
preservació del sector. Tanmateix, quatre sentències
del Tribunal Suprem favorables als propietaris mos-
tren com els seus drets no sempre han estat respec-
tats, ni tampoc que la bondat de les finalitats justifi-
qui els mitjans emprats.

3.3 Evolució històrica del paisatge

El paisatge del sector ha anat experimentant
transformacions derivades de les necessitats dels
seus ocupants humans en cada moment. El seu ori-
gen es pot situar ara fa uns 4000 anys, quan els pri-

mers pagesos començaren a aprofitar clarianes de
bosc i les ampliaren per dedicar-les a conreu. Amb
aquestes accions la mà de l’home comença a alterar
la situació natural i amb les modificacions que se’n
deriven s’inicia la creació del paisatge com a tal, que
adopta un escenari agroforestal.

A l’època romana les àrees agrícoles s’amplien i
s’estenen pels costats de la riera de Sant Medir i el
paratge de Llaceres. És molt possible que tot el fons
de la vall de Gausac es trobés conreada i fins i tot
que els camps també ocupessin les parts més suaus
dels vessants de la muntanya. L’aflorament de restes
de ceràmica d’aquesta època, amb les llaurades, així
sembla confirmar-ho. Després de la conquesta fran-
ca, les valls de Collserola esdevenen un territori-
refugi enfront de la indefensió de la plana oberta.
Pagesos lliures aprofiten les franqueses fiscals i arra-
bassen camps al bosc dominant. Els sòls prims i
magres només permeten una economia de sub-
sistència i una mala anyada els podia abocar al
desastre, com ho prova la documentació. S’ocupen
les petites valls de l’Armatà, Cercedol, Can Bell. El
paisatge continua essent de clarianes envoltades de
bosc que dissimula la presència humana. La colonit-
zació promoguda per l’abat Ermengol, a mitjan
segle xii, intensifica les àrees de conreu i fa retroce-
dir el bosc a les zones de més pendent. Les nou
masies de la Quadra de Vilanova parlen d’un
Collserola molt més habitat i sobretot conreat.
L’home intervé directament al bosc no sols per pro-
veir-se de recursos, sinó també per modificar-lo
fomentant la presència de certes espècies arbòries
per sobre d’altres. Un exemple en són les albes del
bosc de ribera, que esdevenen una fusta especial-
ment cercada per construir retaules, caixes de roba i
altre mobiliari del monestir.

Els límits del bosc, però, són oscil·lants: en les
crisis demogràfiques avancen sobre els erms i la
superpoblació els fa retrocedir de nou. Més gent vol
dir més necessitat d’aliments i també mans per tre-
ballar. Però el bosc també va ser un recurs per a la
regeneració de la terra esgotada i, després d’un llarg
període de vinya, plantar pinedes per un període
d’uns quaranta anys formava part de les alternances
agràries que avui anomenem biològiques o naturals.
L’expansió de la vinya, primer en el segle xviii i des-
prés en el segle xix, suposa la màxima extensió dels
conreus, igual que la crisi dels preus de vi implica
abandonaments. Durant més de mig segle, tot l’àm-
bit del Parc Rural esdevingué superfície agrícola i la
frontera del bosc es trobava reculada un quilòmetre
de mitjana respecte al que és avui. La presència de
feixes a la zona baixa del turó de la Torrefera n’és
una bona mostra. En altres bandes la vinya en conreà
en ple pendent, a l’estil d’algunes zones de França.
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El darrer avanç del bosc és un fenomen del
segle xx. Ja s’ha esmentat com la caiguda del preu
del vi provoca una notable emigració i els erms dei-
xats per les vinyes abandonades són colonitzats de
manera natural pels pins blancs que envolten els
camps de conreu que resten. La visió del paisatge
que ens ha arribat a inicis del segle xxi, doncs, no és
d’una “queixalada” sobre el bosc primigeni, sinó
una “abraçada” del secundari sobre els pocs espais
lliures que encara es conreen i que resisteixen l’em-
bat del pi blanc. Si els estudis preliminars de 1997
encara consideraven la zona occidental del Parc
Rural com un àmbit de prat, la modificació del PGM
de 2003 qualifica el mateix indret de zona forestal a
causa de la gran quantitat de pins que hi estan crei-
xent. Només sis anys han estat suficients per mos-
trar com l’”abraçada” forestal cada vegada es va
estrenyent més, en detriment dels espais lliures que
resten.

4 El paisatge com a patrimoni històric

4.1 Conceptualització cultural del paisatge

La noció de paisatge admet diferents tipus d’a-
proximació. Des de la geografia es pot definir com
una porció delimitada de l’espai i formada per tres
tipus bàsics d’elements: els abiòtics, els biòtics i els
antròpics, els quals interaccionen els uns amb els
altres i fan que el paisatge sigui un conjunt geogràfic
indissociable, que evoluciona tant per efecte de les
interaccions citades, com per la dinàmica pròpia de
cadascun dels elements concrets, considerats separa-
dament. Quan l’espai de referència no ha estat alte-
rat per l’home, parlarem de paisatge natural. Quan
l’acció humana ha modificat els altres elements, esta-
rem enfront d’un paisatge humanitzat que, segons
les seves característiques es podrà definir com a pai-
satge agrari, forestal, urbà, industrial, etc.2

No s’ha de confondre, doncs, l’espai geogràfic,
que té una realitat en ell mateix i constitueix el
suport físic del paisatge, amb el paisatge pròpiament
dit, el qual no existeix sense una perspectiva huma-
na que el reconegui.3 D’aquí que, des d’una òptica
filosòfica, mereixi la mateixa importància i atenció
l’objecte contemplat i el subjecte que el contempla,
per tal de determinar quins són els efectes produïts
per la seva percepció, sensacions i sentiments, tant si
l’observa des d’una posició externa com si el traves-
sa, internant-se dins seu.4

Històricament, el paisatge neix quan l’espai
geogràfic deixa de ser una zona hostil per a l’home.
La natura havia estat sempre el gran escenari on es

manifestaven les forces incontrolables, els poders
sobrehumans i, ensems, l’espai on es desenvolupava
l’activitat humana, des dels aspectes més plaents
d’estimar i engendrar, fins al dolor de parir i l’esforç
d’aconseguir l’aliment per sobreviure. Foren les èti-
ques religioses de l’orient, amb les seves actituds
contemplatives, les primeres que possibilitaren una
percepció diferent de la natura, una visió estètica
d’aquesta que transformarà el mer espai geogràfic en
quelcom nou, el que anomenem paisatge. A
Occident, el retard en aquesta apreciació és conside-
rable i, a grans trets, es pot considerar que és una
creació urbana, producte d’un nou tipus d’experièn-
cia, tan sols accessible a aquells que s’han alliberat
de les incerteses i les servituds que suposa el conreu
de la terra. L’home urbà pot permetre’s el luxe de
mirar desinteressadament l’espai geogràfic, sense les
pors i els ressentiments que sent l’home rural que
viu i en depèn. Fins i tot, gràcies a la protecció que li
proporciona la tecnologia moderna, li és possible
lamentar-se del divorci amb la natura, que ell mateix
ha creat, i sentir nostàlgia d’un temps idíl·lic perdut,
desitjant un retorn al contacte que van abandonar els
seus avantpassats.5 És per això que, en una cultura
profundament urbana com és la nostra, l’ecologisme
intenta establir un pacte que reconciliï l’home amb
l’espai geogràfic que l’envolta, salvant-ne petites
porcions.

Quan parlem de paisatge tradicional ens solem
referir a una determinada imatge mental del que ens
imaginem que ha estat sempre un territori. Tanmateix,
la realitat és que, al llarg dels anys, el seu aspecte ha
anat variant d’acord amb les necessitats que han tin-
gut els homes de cada moment. L’aproximació històri-
ca ens ha deixat ben clara aquesta transformació con-
tinuada. Això permet afirmar que:

“Els paisatges són el fruit d’una coevolució sociocul-
tural i representen el resultat d’una acumulació d’interac-
cions entre els éssers humans i la natura, i de les seves
interdependències a llarg termini”.6

Per tant, el paisatge amb llarga presència huma-
na s’ha entendre no com a quelcom immutable, sinó
com una construcció històrica en què es conjuguen
les forces de la natura amb la intervenció de l’home,
i el que ens ha arribat, la darrera versió de les dife-
rents transformacions esdevingudes.

En el cas del Parc Rural de Torre Negra, ens tro-
bem davant de la preocupació per mantenir una
determinada forma de paisatge, justament quan el
grup social que la manifesta es troba en ple procés
de creixement demogràfic i d’expansió urbanística,
devoradora inevitable de sòl agrari, i tem perdre,
ensems, els referents del seu passat rural i l’equilibri
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amb l’entorn natural. La situació actual del paisatge
tradicional que envolta la població de Sant Cugat del
Vallès es mostra dinàmica i evolutiva, com a resultat
de la pressió que hi exerceixen les forces econòmi-
ques que impulsen els creixements esmentats.
L’home continua actuant sobre el paisatge que l’en-
volta, ara d’una manera diferent de la de fa un segle
o fins i tot vint-i-cinc anys, però de forma continua-
da, contribuint a la seva transformació amb més o
menys intensitat. Qualsevol paisatge és fruit de les
decisions i les intervencions que es van prendre en el
passat, les quals sempre constitueixen el punt de
partença per al present.7 I és evident que les deci-
sions que es prenguin ara condicionaran la seva evo-
lució futura. Se’n pot veure un exemple molt clar en
l’àmbit lateral a la carretera de l’Arrabassada i el
camí de l’Avenç. En ser adquirit el terreny per un
inversor barceloní, aquest adopta la resolució de no
continuar conreant. La seva passivitat no provoca la
congelació de la darrera imatge, sinó que permet que
les forces de la natura hi actuïn lliurement. Comença,
doncs, la transformació del paisatge: els camps que
resten erms esdevenen herbassars. L’any 1997 són
qualificats de prats per l’estudi preliminar, que
també anota com comencen a créixer pins esparsos.
Els arquitectes que signen el projecte de 2003 ja qua-
lifiquen l’àrea com a forestal. En deu anys s’ha pas-
sat d’espai agrícola al de prat, per acabar en bosc
secundari. La decisió legítima de l’home de deixar
d’actuar en aquest tros de paisatge ha comportat que

la natura evolucionés pel seu propi compte i la con-
seqüència és la pèrdua d’un fragment d’escenari
agroforestal i d’un bocí dels tan reclamats espais lliu-
res a la vora del bosc, per estrictes raons ecològiques
de caràcter general de tota la serra.

4.2 Relativisme del paisatge tradicional

El concepte tradicional aplicat al paisatge
mereix alguns aclariments. A primer cop d’ull sem-
bla que ens referim a un fet de llarga pervivència en
la dimensió temporal. El que succeeix, però, és que
l’atribució normalment no està fonamentada sobre
un estudi històric, sinó en una percepció personal o
col·lectiva que té a veure amb els records propis, en
especial amb els més reculats. Així, quan s’afirma
que és una cosa de tota la vida, és evident que no
s’està parlant d’un fet etern, sinó de la pròpia expe-
riència: tota la vida de qui parla i, com a màxim, del
que ha sentit explicar a la generació dels seus avis.
O, fins i tot en un població d’al·luvió com és Sant
Cugat, tota la vida vol dir el temps que jo hi porto vivint.
Per tant, no és el mateix que l’afirmació la faci una
persona de 18 anys, que una de 80; que sigui una
persona nouvinguda de poc temps, o una amb arrels
de generacions.8 Mentre que els primers tenen la
tendència d’adoptar la realitat actual d’un paisatge i
transportar-la enrere, com si es tractés d’un fet inva-
riable, els segons, que han pogut contemplar una
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successió de petits o grans canvis, relativitzen les
formes i es queden molt més amb l’essència. No
importa si cereals o vinya, la tradició és el paisatge
agrari amb un fons de bosc, d’altra banda ben comu-
na al Vallès i bona part de Catalunya.

L’aproximació històrica ens mostra les diferents
experiències viscudes per diverses persones en
moments successius. Per a una nascuda entorn de
1860, el seu paisatge tradicional del rodal de Torre
Negra, el que havia conegut en la seva infantesa i
podia creure d’origen remot, era tota la superfície
recoberta per vinyes, fins i tot estenent-se per les
parts baixes de Collserola. Per a una altra nascuda 40
anys després, eren els ermots, algunes cases d’es-
tiueig, els pins esparsos que tot just iniciaven la for-
mació d’un nou bosc secundari, camps de cereals i
hortes a la vora de la riera de Sant Medir. Una terce-
ra nascuda vers 1970 ja interpreta que el bosc secun-
dari és quelcom secular, que les cases de les rambles
de Can Bell o de Calado es construïren al mig del
bosc, encara que la realitat sigui a l’inrevés. La pri-
mera percepció d’aquesta darrera persona, sense una
anàlisi històrica que sustenti la seva tesi, és que els
conreus i ermots claven una “queixalada” que es
menja una part del bosc de sempre, malgrat que
aquest “sempre”, històricament, es redueixi a un
parell de generacions precedents, a tot estirar. La
imatge de paisatge tradicional, doncs, no és absoluta,
sinó quelcom totalment relatiu en referència a la per-
cepció de l’observador, al moment i al punt de vista
que adopta.

L’essència de l’evolució que en els darrers mil
anys ha experimentat l’espai que avui ocupa el Parc
Rural és la confrontació continuada entre boscos i
conreus, de manera que el límit entre ambdós ha
avançat o retrocedit, segons ha convingut als homes
de cada moment. La desaparició de la major part
dels masos que integraven la Quadra de Vilanova
ens parla de la seva poca rendibilitat, de les seves
produccions d’autosubsistència i un xic més per
poder pagar les exaccions feudals, d’uns homes que
en la seva lluita diària no eren conscients de la seva
tasca en la formació del paisatge, perquè on l’espec-
tador contemporani veu bellesa, ells només veien
treball i temor que un accident meteorològic malme-
tés l’esforç d’un any. Dins aquest marc genèric, les
formes concretes de cada època han anat canviant
d’acord amb les necessitats. D’un escenari medieval
variat, amb cereal, vinya, farratgeres i claps d’horta,
es va passar al monoconreu de la vinya, a les pine-
des de pinyoners per regenerar la terra, altra volta la
vinya i, després de l’enfonsament del preu del vi, al
cereal, ametllerars, hortes de ribera, novament peti-
tes vinyes. Cada una d’aquestes imatges, ha durat el
temps suficient per ser considerada tradicional per

una o més generacions i, malgrat la seva diversitat,
totes ho són plenament en el seu context històric.9

La relativització de les imatges, però, només és
possible si existeix un fons comú que permeti identi-
ficar-les com a expressions diferents dins un mateix
escenari. Busquets explica que mentre es va mante-
nir la vila rural, el paisatge local s’estructurava en
tres anelles: a l’interior, el nucli urbà; envoltant-lo, la
corona de conreus; al fons, el bosc.10 L’essència tradi-
cional, doncs, es limita a la presència dels tres factors
esmentats, els quals poden adoptar formes molt
diverses i variants en la dimensió temps. Cal veure,
també, que l’enunciat que fa l’autor citat començant
pel nucli urbà correspon essencialment a una visió
antropocèntrica moderna, de l’home que s’ha des-
lliurat de la dependència de la natura. Des de la vila,
des de la pròpia casa, es mira vers l’exterior. No és la
visió del pagès, en primer lloc perquè l’anada al
camp es feia quan encara era negra nit i havia molt
poc per contemplar; en segon, perquè la tornada s’e-
fectuava físicament massa cansat, després de la llar-
ga jornada de treball, per tenir l’ànim del gaudi estè-
tic. Cal, doncs, relativitzar també la dimensió temps
del que es considera paisatge tradicional, ja que
durant segles l’home només ha vist camp i bosc, el
que ara, des d’una òptica diferent, s’interpreta com a
paisatge. Això no exclou que sempre hagin existit
individualitats que han sabut mirar-lo amb altres
ulls.

La perduració del model descrit ha estat possi-
ble mentre les forces econòmiques que regeixen la
societat han donat un valor important de creació de
riquesa a l’anella intermèdia. Amb una població
minsa al llarg dels segles, el nucli urbà no canvia la
seva dimensió de manera substancial fins a la segona
meitat segle xix. L’exigència de major dedicació de
mà d’obra en el conreu de la vinya fa créixer el nom-
bre d’habitants i el nucli comença a devorar les hor-
tes properes. L’obertura de la carretera de Gràcia,
que ha de facilitar l’exportació dels excedents de vi,
protagonitza la paradoxa de suscitar la urbanització
de les seves vores en detriment de les vinyes allí
plantades. Si fins aquell moment la confrontació
s’havia mantingut en el límit conreu-bosc, a finals
del segle xix es crea un nou front urbà-conreu que no
pararà d’avançar, alhora que, insòlitament i prenent
com a base espais agrícoles abandonats per la crisi
fil·loxèrica, l’urbà salta per sobre de la corona
intermèdia i estableix un front directe amb el bosc.
La rambla de Can Bell n’és un bon exemple.

La davallada del paisatge històric s’inicia de
manera simultània al seu reconeixement com a tradi-
cional. Possiblement perquè es contraposa al nou
paisatge urbà que poc a poc es menja el seu territori i
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redueix la seva presència. Massa sovint la invocació
tradicional no és altra cosa que un crit de por enfront
d’una situació de canvi accelerat, que costa d’assimi-
lar. Fins i tot els seus màxims defensors pertanyen a
una generació que no ha viscut la vida de pagès, ni
té cap intenció de fer-ne l’experiència. Però la realitat
és que la globalització ha ferit de mort aquest paisat-
ge agrícola en les seves formes seculars, les quals
només poden ser mantingudes des de l’artificiositat,
o des d’unes noves perspectives que ja no tenen a
veure amb les lògiques econòmiques i de mercat que
l’havien fet possible fins ara.

La problemàtica actual gira a l’entorn de l’aca-
bament d’aquest cicle. Busquets defineix el present
com una fase metropolitana en què l’anella del mig
desapareix engolida per la urbanització i el nucli de
població entra en contacte directe amb el bosc. El
que ha succeït en districtes com Valldoreix o la
Floresta és paradigmàtic. A les Planes, Sol i Aire o
Can Barata, el sòl urbà s’implanta al cor mateix del
bosc. Caldria afegir que també el bosc ha guanyat
terreny colonitzant les àrees deixades ermes a l’ane-
lla intermèdia citada. Dins aquest fenomen simultani
d’apropament entre el centre i la corona externa, el
tradicional paisatge agroforestal de Torre Negra
esdevé un fet residual, com ho són altres fragments
de Valldoreix o de la serra de Galliners, ja que la
dinàmica del mercat força la seva desaparició. No
deixa de resultar irònic que sigui l’home urbà, aquell
que té capacitat per reconèixer el paisatge tradicional
i, ensems, amb la seva acció contribueix a destruir-lo,
el que a la fi reclami la salvaguarda d’un únic bocí,
no pas perquè vol que perduri el model que el feia
possible, sinó sobretot com a simple plaer estètic i
testimoni històric que li recordi unes arrels comunes
amb la terra. També, i des de l’àmbit de l’inconscient,
per la seva mala consciència d’haver deixat i fins i
tot contribuït a perdre’n la resta. La demanda de pre-
servació d’un sector aïllat i sense una visió de con-
junt, doncs, respon molt més a la recerca d’un benefi-
ci humà que a una voluntat de respecte envers la
natura i desig de viure-hi amb equilibri.

Això no exclou que es pugui justificar la conser-
vació d’un fragment sobre la base d’estudis científics
sobre la necessitat que existeixi un espai de transició
entre la zona urbana i el bosc, que és una de les fun-
cions clàssiques que ha complert l’àmbit de l’anella
intermèdia. El cert és que tal coixí ha desaparegut en
la major part de frontera urbana-bosc del municipi,
sobretot a Valldoreix, la Floresta i les Planes. El 1996,
Busquets qualificava el sector de Torre Negra com a
darrer reducte rural i paisatge obert al terme de Sant
Cugat i instava a la seva preservació des de l’àmbit
públic, oblidant l’existència d’altres que semblant-
ment són mereixedors d’iniciatives semblants.11

Sense dubtar del benefici que aquesta acció pot
representar per al sistema natural, alhora el sector
esdevé la víctima immolada en l’altar del sacrifici
per tal d’esborrar els desastres urbanístics comesos
en altres bandes del mateix municipi. Però,molt més
que la perpetuació d’un paisatge tradicional, d’altra
banda impossible sense la pagesia que l’ha creat i
mantingut, es tindrà una jardineria periurbana que
pot adoptar formes agràries seculars amb la condició
que no importin els costos i la població estigui dis-
posada a sufragar-los. D’una o altra manera i en
definitiva, la seva fossilització o, per dir-ho amb més
correcció política, la seva museïtzació.

Finalment, fer notar que el problema de la pre-
servació d’aquest paisatge no apareix únicament en
el procés de la seva salvaguarda integral, sinó també
en el cas d’una hipotètica urbanització, la qual mai
seria total i caldria plantejar com es tractaria i con-
servaria l’espai de frontera. El Pla presentat, l’any
1998, pel promotor del seu aprofitament urbanístic
únicament preveu ocupar entre el 20 i el 30% del
territori, de manera que la problemàtica descrita
afecta entre el 70 i el 80% restant, la qual hauria de
passar automàticament i de forma gratuïta al muni-
cipi, si l’opció s’arriba a materialitzar.12

4.3 El paisatge al Rodal de Torre Negra

No existeix un paisatge uniforme en la present
situació de l’anomenat Rodal de Torre Negra, on tro-
bem tres àrees diferenciades. Al límit sud, el més
proper al Parc de Collserola, hi ha una implantació
dispersa d’habitatges sobre una zona agrícolament
abandonada en el tombant del segle xix al xx.13 El
resultat actual són tres nuclis d’habitatges avui
envoltats per una pineda secundària i units per una
pista de terra batuda que forma un cul-de-sac per a
la circulació rodada, amb el perill que això pot signi-
ficar en cas d’una evacuació d’urgència, si es produís
un incendi forestal. Malgrat la consideració legal de
sòl urbà, estan mancats de serveis tan elementals
com l’encintat dels carrers, la construcció de voreres
o el clavegueram, amb els problemes de contamina-
ció que els pous morts poden crear.

En segon terme, la dialèctica proximitat del bosc
i proximitat de la ciutat, sense estar en cap dels dos
àmbits, així com la permissivitat municipal mostrada
en certs períodes històrics, va facilitar la implantació
d’algunes construccions aïllades, com és el cas de l’e-
difici del Cristo Trabajador, posteriorment reconvertit
i ampliat en l’Escola Avenç, o el del Club Natació, que
compta amb nombroses pistes de tennis i fins i tot
d’un parell d’habitatges privats que han aprofitat les
infraestructures d’accés construïdes pels equipa-
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ments citats. En termes generals, tota aquesta zona,
que es pot denominar occidental del sector, presenta
diferents fases de transformació natural, posteriors a
l’abandonament dels conreus. Els més antics es tro-
ben recoberts per pinedes consolidades; els interme-
dis per herbassars on ha començat la colonització del
pi blanc; els més recents, sols entorn de vint anys,
encara es mostren com a ermots, on creixen olivar-
des i despunten alguns pins esparsos.

A l’extrem oriental, més pla, trobem les úniques
restes de camps de conreu. Tanmateix, la pressió
antròpica ha obligat a un parell de propietaris a tancar
les seves finques, per tal de poder mantenir-les agrí-
colament actives, defensant-les de les agressions con-
tinuades dels qui passen a cavall, amb bicicleta o a
peu pel mig dels camps, o fins i tot dels que, confo-
nent un sembrat que despunta amb una gespa, hi
entraven amb vehicles automòbils abans del tanca-
ment del camí de Sant Medir. Malgrat la bona volun-
tat de quatre o cinc propietaris per servar els conreus,
la dura realitat és que l’explotació agrària actual d’a-
questes parcel·les fa anys que ha deixat de ser rendi-
ble. El preu del cereal ha caigut a un terç del seu valor
en els darrers vint-i-cinc anys, malgrat la petita
remuntada de 2007, mentre que el preu de la
maquinària, combustible, fertilitzant i salaris no ha
deixat d’augmentar. Fins i tot per als qui conreen per
a autoconsum, com és el farratge destinat a una hípica
annexa, els resulta econòmicament més avantatjós
comprar-ne d’importat que cultivar-ne de propi.
L’evolució dels preus agrícoles mundials ha tocat de
mort aquest paisatge, que, en termes estrictes de
racionalitat econòmica, ja hauria d’haver desaparegut.
La seva persistència es deu d’una banda a raons d’ín-
dole sentimental dels propietaris, que de cap manera
garanteixen la seva continuïtat, i de l’altra al compàs
d’espera d’una alternativa vàlida que permeti extreu-
re un rendiment al capital-terra, ara immobilitzat.

La imatge actual del paisatge, doncs, és el resul-
tat d’una evolució que, fent una síntesi, té com a
punt de partença recent la gran expansió de la vinya
en el segle xix, la posterior plaga fil·loxèrica, seguida
per la crisi econòmica provocada per la caiguda dels
preus del vi, en què el municipi de Sant Cugat va
perdre el 17% de la seva població i grans quantitats
de terres deixaren de ser conreades pel seu baix ren-
diment o llunyania. Les que es mantingueren, s’ha-
gueren d’adaptar a les noves demandes del mercat,
dins les possibilitats de la seva realitat física concre-
ta. Així, algunes esdevingueren camps de secà, pre-
ferentment dedicats als cereals o a les farratgeres. En
d’altres es provaren, sense gaire èxit, els ametllerars.
Finalment, les més properes a les rieres foren trans-
formades en hortes, pensant tant en el mercat local
com en el barceloní. La pressió antròpica derivada

del creixement demogràfic començà per destruir
aquestes darreres, d’equilibri més fràgil, les quals,
sense alternatives i abandonades a la seva pròpia
evolució natural, han originat una nova imatge d’er-
mots i herbassars colonitzats pel pi, que no té rés a
veure amb l’existent a principis de la dècada, no tan
llunyana, de 1970.14

La desaparició del paisatge agrícola tradicional,
en les seves múltiples variants, doncs, no ha estat un
caprici dels seus propietaris, ni respon a raons d’es-
peculació immobiliària, sinó que és el final d’una
fase de la història, que també va tenir un inici dese-
quilibrador respecte a una altra etapa anterior. Es pot
considerar que les causes bàsiques d’aquesta extin-
ció són dues. La primera, l’evolució específica d’una
població situada a la conurbació urbana d’una gran
ciutat. La millora de les comunicacions locals i la
centrifugació demogràfica que experimenta
Barcelona fan créixer Sant Cugat del Vallès de mane-
ra accelerada, forçant la seva expansió urbanística.
La planificació vigent del PGM preveu que les noves
àrees urbanes han de ser de baixa densitat, fet que
implica un gran consum de territori i la consegüent
desaparició dels paisatges agraris més propers al
nucli de la població. Tal és el cas de les hortes de
Torreblanca o de la terra campa de Coll Favar i ara
de Can Bellet, Can Canyameres, Can Vulpalleres,
Can Revella, el turó de Can Mates, Can Cabassa, etc.
La conquesta urbana dels terrenys immediats com-
porta una amenaça seriosa per als que vénen a conti-
nuació, a causa del fort augment de la pressió antrò-
pica sobre ells. El tancament del Celler Cooperatiu i
la seva transformació en una societat explotadora de
béns patrimonials no fou una acció oportunista, sinó
la conseqüència més evident de la pèrdua del paisat-
ge agrari que el feia possible.

La segona causa és també exògena, però d’un
àmbit superior. La dinàmica de la globalització
econòmica mundial, que controla els preus agrícoles,
ha destruït la rendibilitat de les formes de conreu tra-
dicional tant al nostre país com en d’altres. Les úni-
ques opcions viables són mecanització intensiva, sols
possible en grans superfícies molt fèrtils, i aquest no
és el cas del sector de Torre Negra, o bé canviar a
conreus molt especialitzats, amb productes de valor
elevat. Tanmateix, aquesta darrera alternativa pot
significar, per exemple, l’ús intensiu d’hivernacles
que alterarien profundament la imatge tradicional
del paisatge obert, i que és rebutjada des de l’àmbit
urbà de la contemplació estètica. D’altra banda, la
zona que ens ocupa es debat en una difícil contradic-
ció entre el manteniment de l’explotació agrària ren-
dible i l’ús lúdic col·lectiu de l’espai, cosa que presen-
ta evidents incompatibilitats, ben reconegudes en el
citat estudi de Modificació del PGM. Aquest fet ha

26 Gausac 30-31 2007 Domènec Miquel i Serra

2 ESTUDIS 30-31.qxd  2/7/08  11:10  Página 26



portat a alguns propietaris a tancar legítimament les
seves finques, com ja s’ha explicat, per defensar-les
de les agressions humanes que estaven sofrint, mal-
grat la considerable inversió que això els suposa i el
baixíssim o nul rendiment econòmic que treuen dels
conreus. També aquí es presenta una greu alteració
del paisatge, no perceptible des d’una visió llunyana,
però evident per a qui abans passejava pel costat
d’un camp obert i ara ho fa vorejant una tanca.

La imatge mental que normalment es té de pai-
satge tradicional, parcel·les de conreu amb el bosc
de teló de fons, ha desaparegut en la realitat física
de la major part del Rodal de Torre Negra. Els antics
camps resten a mercè de la seva pròpia dinàmica
natural, alterada per les intervencions humanes,
incontrolades i contradictòries, dels qui hi passegen,
a peu, a cavall, amb bicicleta i també amb vehicles
motoritzats. Les zones més orientals, on encara es
poden trobar retalls d’aquesta imatge, estan greu-
ment amenaçades pels efectes esmentats de la glo-
balització de l’economia, imparables a escala local i
fins i tot estatal. Però també ha desaparegut la imat-
ge inversa, la que es tenia de la població vista des
d’aquests camps. La preeminència del monestir,
sobresortint sobre la resta d’edificis que l’envolta-
ven, s’ha eclipsat per la construcció de múltiples
blocs d’habitatges que actuen a manera de barrera
visual. El caire encara rural que es podia observar
quaranta anys enrere ha quedat substituït per una
nova imatge urbana, en què la primera fila d’edifi-
cis, en general de molt baixa qualitat arquitectònica,
dóna una aparença més suburbial que de ciutat resi-
dencial de qualitat.

4.4 La biunivocitat del paisatge

Poques vegades pensem que cada punt de vista
d’un paisatge també té el seu oposat, de manera que
si sols mantenim un dels dos, estem alterant el
mateix paisatge, creant un mer teló de fons, un deco-
rat de teatre. Tot funcionarà si ens limitem a gaudir-
ne contemplant-lo des de l’exterior, com si ho fessin
des d’una butaca de la sala, però si penetrem en ell i
caminem vers el fons de l’escenari, quan ens girem
ens trobarem amb la foscor de la platea, perquè la
vista inversa ha desaparegut. L’esforç social i econò-
mic que suposa la preservació d’un paisatge tradi-
cional com a testimoni històric hauria d’estar com-
pensat pel manteniment dels paisatges inversos, o
almenys assolir que la seva transformació urbana
mantingui un nivell estètic que s’adigui amb el que
es vol salvaguardar. Altrament, el retorn a la ciutat
pot ser molt decebedor.

En el cas concret del sector de Torre Negra i pen-
sant sobretot en les vistes urbanes que es tenen des
d’aquesta fortalesa o des dels camps conreats de la
plana de Can Calders o des del mateix Pi d’en
Xandri, és prou evident que el paisatge que es podia
contemplar, fins i tot a principis dels anys 1980, és a
dir, ara fa vint-i-cinc anys, ha estat malmès seriosa-
ment. El creixement urbà, a desgrat de les zones ver-
des que l’espongen, no ha sabut salvaguardar les
grans perspectives ciutadanes que tenien el monestir
com a element central. Des d’un punt de vista histò-
ric, sempre havia existit una connectivitat visual
entre el Monestir de Sant Cugat i la Torre Negra.
Bona mostra d’aquest fet és el quadre La degollació de

El patrimoni històric i cultural en l’àmbit territorial de la Torre Negra Gausac 30-31 2007 27

Biunivocitat del paisatge vers 1910. La visió de la vila des dels límits del Parc actual permet contemplar sencer el monestir.

2 ESTUDIS 30-31.qxd  2/7/08  11:10  Página 27



Sant Cugat, del pintor flamenc Ayne Bru, on l’escena
es desenvolupa davant de l’església, i en el fons apa-
reix un petit edifici que representa la fortificació,
envoltada parcialment de bosc. Per desgràcia, aques-
ta visió que fins fa pocs anys podia ser observada
des del mur de tanca del monestir, per la banda del
carrer de la Torre, va ser mutilada brutalment pel
planejament del sector Torreblanca. La vialitat del
nou sector urbà no ha tingut en compte les antigues
perspectives, ni el traçat dels camins que conduïen
vers la serra de Collserola. Cap avinguda o simple
carrer ha mantingut la relació entre el monestir i l’i-
nici de la vall de Gausac, entre el monestir i la Torre
Negra. Únicament l’excepció de l’avinguda de
Gaudí permet, encara, fruir de la visió tradicional
del cenobi des de la carena de Llaceres.

La pèrdua de patrimoni visual també comporta
una disminució dels naturals recursos didàctics per
entendre els rols històrics dels monuments. Una sim-
ple ullada, des de la Torre Negra o des del Pi d’en
Xandri, a l’indret on està situat el monestir, permetia
entendre, sense necessitat de grans explicacions, la
seva posició estratègica i el doble paper de cenobi i
castell que va jugar al llarg de la seva existència. La
visió del gran triangle espiritual que formava la
imatge del monestir de Sant Cugat, amb els corres-
ponents de la muntanya de Montserrat a l’esquerra i
la de Sant Llorenç del Munt a la dreta, ha desapare-
gut en el moment en què el cenobi ha deixat de ser
un element singular i ha esdevingut un edifici més,
entre molts altres.

És prou evident que aquestes visuals ja no
poden ser recuperades. No es pot canviar una plani-
ficació executada i construïda, per més insensible i
mesella que sigui vers el patrimoni històric i cultural.
Malgrat això, encara ens queden unes restes que
haurien de ser salvades. L’entorn de la Torre Negra
continua essent verge d’urbanització i cal agrair a la
propietat l’esforç que ha fer per millorar la seva
visió, enderrocant les construccions afegides en el
tombant del segle xix al xx. Per tant, i a despit que a
la zona urbana del nucli de Sant Cugat el planifica-
dor no ha tingut sensibilitat envers les connectivitats
visuals entre els grans monuments-testimonis de la
història local, però també del país, qualsevol actuació
urbanística que s’hi faci hauria de respectar al màxim
les petites restes que s’han pogut salvar, i fins i tot
intentar potenciar-les amb mètodes no agressius.

4.5 Mantenir paisatge com a testimoni històric

El manteniment del testimoni històric del pai-
satge rural tradicional, en aquest sector concret, tan
sols és possible si es planteja al marge de les rendibi-

litats econòmiques de la seva explotació agrària i si
prevalen uns nous valors socioculturals que justifi-
quin les necessàries inversions per poder gaudir-los.
Tanmateix, i com s’ha apuntat, malgrat la preserva-
ció que es pugui portar a terme, aquest paisatge no
gaudirà de la seva visió inversa, ja que la planificació
urbanística del sector de Torreblanca no ha tingut en
compte la bellesa de les antigues vistes, i ni tan sols
ha sabut cuidar la renovada imatge general que ha
creat, com a nou front de la ciutat. Per tant, el paisat-
ge de conreus tradicionals que encara resta, ha estat
mutilat d’una de les seves propietats essencials, que
era la biunivocitat. De moment, la reivindicació
popular només ha reclamat un dels dos punts de
vista, el que es fa des de la ciutat i que pretén conser-
var el seu aire agroforestal. El perill, doncs, és esde-
venir un romàntic i teatral teló de fons, per a la con-
templació i gaudi dels ciutadans. Serà com aquella
pintura de paisatge que hom penja sobre el sofà del
saló, purament amb finalitats decoratives i sabent
que no és una finestra al món real, però que inves-
teix al propietari de la casa amb una aura de dubtosa
sensibilitat artística. 

El darrer parany en què es pot caure és la con-
gelació artificial d’aquest bocí de paisatge, conser-
var-lo en la seva darrera versió tenint en contra les
racionalitats econòmiques que l’han regit des que
esdevingué espai agrari. Essencialment es tractaria
de canviar un paisatge viu per un altre de museït-
zat. Però el que obtindríem seria quelcom fals, amb
una certa ferum de naftalina. Peter van Mensch ho
exemplifica molt bé en la seva frase: “un tigre disse-
cat en un museu no és un tigre, és simplement la despulla
farcida de palla d’un tigre en un museu”. És a dir, quel-
com que ha perdut la seva qualitat essencial que era
la vida. En aquest darrer cas, qui té la clau de la
seva supervivència és l’administració pública, repre-
sentant de la comunitat que vol gaudir d’un paisat-
ge que, ensems, agredeix. A la pràctica, aquests
camps de conreu només tenen opcions reals de
sobreviure si esdevenen de propietat pública i el seu
conreu es converteix en un apèndix de la jardineria
municipal, com qualsevol altre parc urbà. Única-
ment així es pot servar l’aparença d’una forma de
vida, d’un paisatge que ha quedat superat pels
esdeveniments històrics. Però sense la vida real que
l’animava, sense els seus protagonistes humans que
eren els pagesos, el que obtindrem serà una cosa
buida i sense encant, com la trista imatge del tigre
dissecat del museu, immòbil, amb una falsa llengua
de cera i la mirada de vidre. Té alguna cosa a veure
amb un tigre real? 

La conservació del patrimoni exigeix sempre
una adequació al present. Ningú viu en una masia o
en un castell en les mateixes condicions higièniques,
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d’il·luminació i de confort del segle xvi. Ningú es
posa una cotilla de barnilles de balena perquè hagi
heretat la calaixera de la besàvia. Quelcom semblant
passa amb el patrimoni del paisatge agroforestal. El
que importa és el manteniment del concepte, no la
manera com aquest s’expressa en cada època en res-
posta a necessitats contemporànies. El que no ens
hagi perviscut la vinya, per exemple, no significa
que no pugui tornar a ser plantada si aquesta ofe-
reix una opció viable. El que mai s’hagi sembrat un
camp de lavanda no vol dir que en el futur no pugui
existir. La gestió del paisatge com a patrimoni ha de
ser imaginativa i adaptable per tal de garantir-ne la
perdurabilitat. Fins i tot caldria plantejar si certes
zones de bosc jove no han de ser arrabassades en
funció de valors ecològics d’espais lliures i del man-
teniment de la imatge tradicional. Tampoc no s’ha
de caure en prejudicis radicals. Hem vist que hi ha
ecòlegs que interpreten la presència de la canya com
una planta estranya i invasora, que cal eradicar,
sense tenir en compte que, en aquests verals, ja era
conreada i utilitzada en el segle xi, com molt bé pro-
ven les marques deixades a les voltes interiors del
campanar monàstic, on eren utilitzades per fer els
encofrats. La seva presència es troba associada
sobretot a l’horta, ja que les plantes enfiladisses
necessiten suports artificials per al seu bon desenvo-
lupament, però també els monjos les empraven ver-
des i amb fulles en certs actes litúrgics, com el
monument de Setmana Santa o en certes processons.
Hi ha diverses mencions del fet en el llibre de reso-
lucions capitulars del monestir. Els canyars salvat-
ges que resten avui no tenen res a veure amb els que
mantenien ordenadament els pagesos, però són un
testimoni històric que, en part, cal salvaguardar,
com les avui desaparegudes cabanes còniques basti-
des amb feixos de canya tallada, que també definien
aquest paisatge tradicional. 

El problema de la desaparició de la pagesia no
és un afer de menor importància. Fins ara el pagès
havia estat el vertader gestor del paisatge prenent la
iniciativa del tipus de plantació, portant a terme el
conreu de la terra, mantenint els camins que porta-
ven als seus camps i les rieres per evitar els perjudi-
cis del seu desbordament. Però el lliure exercici de
l’ofici de pagès, com tots els altres, sols és possible si
l’esforç aplicat permet guanyar-se la vida amb digni-
tat, almenys amb un nivell igual que altres opcions
fàcilment a l’abast. És evident que la problemàtica
dels conreus tradicionals no afecta únicament el sec-
tor geogràfic, el terme o fins i tot el país, com també
ho és que el ventall de possibilitats de treball remu-
nerat fa que aquesta sigui una alternativa poc desit-
jada. També és prou clar que cap norma pot tornar a
lligar el propietari a l’obligació de conrear la terra,
com si fos un remença. L’època de la servitud feudal

fa segles que es va deixar enrere. La gran superfície
erma del sector davant la petita de conreada parla de
la claudicació de l’explotació agrària que la majoria
ha fet. El problema és que, amb la seva lliure i legíti-
ma elecció d’una altra manera de guanyar-se la vida,
han deixat de gestionar el paisatge, sense que ningú,
ni ecologistes, ni administració pública, n’hagi pres
el relleu.

La voluntat de conservació del paisatge agrofo-
restal, doncs, té el gran repte de trobar qui el gestioni
i porti a terme les tasques de manteniment. Quan
aquest adquireix les dimensions de patrimoni
col·lectiu, i sobretot se segmenta i desvincula de la
resta que es troben en una situació semblant, conver-
tint-lo en una peça de museu, deixa de ser una res-
ponsabilitat individual dels propietaris. Ningú pot
demanar-los el manteniment a ultrança d’un element
que la dinàmica socioeconòmica ha bandejat. Només
que el conservin endreçat, com la façana del seu
habitatge, sempre, però, que es garanteixi que tercers
no l’embrollin. Aquest és un problema general
enfront del qual comencen a sortir algunes respostes.
Hi ha fundacions privades que adquireixen i cuiden
bocins més o menys extensos de territori.
L’experiència nord-americana compta amb algunes
dècades molt positives, però continua tenint proble-
mes. Al nostre país tot és molt més recent, aprofitant
l’obligació d’obra social que tenen les caixes d’estal-
vi. El concepte de custòdia s’està iniciant, i determi-
nades entitats es fan càrrec de la gestió i manteni-
ment d’un àmbit, sense necessitat d’esdevenir-ne
propietàries, o hi donen el suport adequat, perquè
qui ho està fent no l’abandoni. És evident, però, que
aquestes opcions només són possibles si existeix un
vertader compromís social i econòmic al seu darrere.
Gestionar és molt més que fer declaracions de bona
voluntat, visites de conscienciació, recollida de sig-
natures. El paisatge sols es manté quan els camps
continuen essent llaurats, sembrats, recol·lectats, un
any rere l’altre i algú s’ha d’ocupar d’aquesta tasca i
ser retribuït per ella.15

Arribem a la gran qüestió: els diners. Queda
sobradament demostrat que els conreus tradicionals
han deixat de ser rendibles en termes estrictament
econòmics. El pagès ja no viu dels fruits de la terra,
sinó de les subvencions agràries que vénen de la
Comunitat Europea. A voltes ni tan sols importa les
quantitats que pugui recol·lectar a final de tempora-
da o que el camp presenti un aspecte cuidat i espo-
nerós. Fins i tot en anys de sequera ha estat suficient
amb llaurar, sense sembrar, per rebre l’ajuda
monetària. El que únicament interessava era mante-
nir la ficció que els conreus seguien actius per al
gaudi visual d’uns ciutadans que així creuen tenir
un nivell de vida més elevat i ser responsables
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envers la natura. Per tant, la funció agrícola deixa de
tenir importància per ella mateixa –la lògica obten-
ció d’uns fruits– i s’atribueixen als camps uns nous
valors intangibles de molt difícil quantificació.16 En
el fons, hi ha una transmutació conceptual impor-
tant. A l’espectador no l’importa la collita, ni el preu
dels cereals, ni el marge de benefici pagès. El que
vol és gaudir de la contemplació estètica del can-
viant cicle anual: a la tardor els tons marrons dels
camps llaurats, a final d’hivern els verds dels sem-
brats que despunten, a frec d’estiu el ros madur i
acabar amb els rostolls, si pot ser pasturats per un
idíl·lic ramat. Això és mantenir el paisatge no com a
activitat econòmica, sinó com a espectacle de la
natura i, si cal, justificar-ho amb raons ecològiques
de complementarietat d’espais lliures i boscos, i el
veïnatge amb el Parc de Collserola. Però algú ha de
pagar la despesa.

La problemàtica actual del paisatge, doncs, gira
entorn d’una sèrie de fortes contradiccions.

1. Hi ha l’aparent pressió social que pugna per la
seva preservació tradicional, però sense tenir-ne
una idea clara de com era (molta gent fa massa
poc temps que ha arribat per tenir records histò-
rics o són massa joves), ni de com pot ser (manca
d’experiència o almenys de coneixements rurals) i
sobretot sense un compromís pel que fa a assumir
la despesa del seu manteniment (si ells no fan el
treball físic, l’ha de fer un altre que ha de ser retri-
buït), ni una valoració real del seu cost d’oportuni-
tat (les alternatives en què podrien ser invertits els
diners públics que s’hi dediquin).

2. Estem davant d’un sistema agrari obsolet, depas-
sat per esdeveniments d’ordre mundial, que en
estricta lògica econòmica ja s’hauria d’haver aban-
donat. Però, alhora, per raons de plaer visual, es
neguen algunes de les poques alternatives rendi-
bles, com pot ser l’horticultura en hivernacle. Tal
vegada la nova demanda de biocombustibles obri
altres possibilitats.

3. La mateixa societat que reclama l’espai rural, des-
prés no el respecta i trepitja un sembrat que des-
punta com la gespa d’un jardí públic o, per fer
drecera, no dubta a travessar un camp pel mig,
malmetent la seva plantació. 

4. La necessitat de gestionar el paisatge agrari euro-
peu ha trobat la solució general de prolongar arti-
ficialment l’activitat pagesa sobre la base del paga-
ment de subvencions, sense voler entendre que
amb tal acció es perjudica greument el desenvolu-
pament dels països del tercer món i es contribueix
a provocar les onades immigratòries que estem
patint. 

5. Vinculat a l’anterior, hi ha la paradoxa de la manca
de relleu generacional, la pràctica inexistència de

pagesos joves, no pas de joves titulats universitaris
en agricultura. Bona part de la tasca agrícola en
termes físics acaba essent executada per immi-
grants que fugen de la misèria que les subvencions
agràries provoquen als seus països i amb les quals
ells mateixos seran retribuïts, ajudant paradoxal-
ment a perpetuar el problema.17

6. Cal tenir present el desig públic i la condició pri-
vada de la terra, la llibertat del propietari de con-
rear-la o no, especialment si aquesta activitat
econòmica no li reporta una retribució digna.
Tothom reconeix la necessitat d’arribar a acords de
col·laboració i cooperació entre l’administració
local i la propietat privada, però la realitat és que
ara com ara l’actitud municipal només ha deixat a
la segona part la via judicial. 

7. La problemàtica de la conservació del paisatge és
independent d’una hipotètica urbanització par-
cial, ja que continuaria afectant la resta d’espai
lliure, que, segons la proposta presentada al seu
dia, es xifra entre el 70 i el 80%. Aquest percentat-
ge podria ser encara més elevat si el municipi ofe-
rís drets urbanístics a la propietat en altres sectors
alternatius. La llei disposa que l’espai que resti
lliure ha de passar gratuïtament a mans públi-
ques.

Tot aquest conjunt de raons, i d’altres que s’hi
podrien afegir, va fer que els autors de la Modificació
del PGM reconeguessin explícitament que la millor
garantia per a la conservació d’aquest paisatge és la
transformació del Parc Rural en sòl públic, a través
dels mecanismes d’adquisició que es considerin més
oportuns. Només així serà possible actuar coherent-
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ment sobre el 100%, sense haver de dependre de la
lliure voluntat dels diferents propietaris, els quals
sempre poden preferir deixar els camps erms a ser
recompensats teòricament pel seu conreu.

La poca activitat agrària dels darrers anys ha
sobreviscut gràcies a les subvencions europees, sense
que costés directament un cèntim ni al municipi, ni
al ciutadà-espectador, que ha fruït gratuïtament de la
seva contemplació. Tanmateix, aquestes ajudes
només es concedeixen a una petita part del territori,
la que encara es troba en conreu, no als erms ni a les
pinedes. També sabem que no seran eternes. Tampoc
són la solució: si bé possibiliten que la mà d’obra
sigui lògicament retribuïda amb independència dels
resultats, el sistema no permet que la propietat n’ob-
tingui cap benefici, mentre se li mantenen les obliga-
cions fiscals. El resultat és que la tributació li ocasio-
na les mateixes pèrdues tant si conrea com si ho
deixa erm, amb la diferència que la segona opció li
comporta menys feina. Per tant, i mentre continuï el
present esquema de propietat privada, si des de
l’àmbit públic es volen conservar els pocs conreus
que resten, àdhuc ampliar-los, caldrà trobar propos-
tes imaginatives que resultin estimulants als propie-
taris, pels avantatges que continguin. El gaudi
col·lectiu d’un paisatge no es pot basar en expenses
privades a fons perdut.

Anteriorment s’ha plantejat el dilema de paisat-
ge agrari o jardinera periurbana. La primera fórmula,
que seria continuista amb el que s’ha vingut fent, pre-
senta l’inconvenient d’estar sotmesa a directrius de
política general. Si bàsicament es depèn de la subven-
ció europea i cal assolir un mínim de rendiment
econòmic, serà la planificació global la que indicarà si
cal plantar cereal o bé olioses per produir biogasoli,
per posar-ne un exemple. És a dir, no es tindrà el pai-

satge que es vulgui des de la ciutat, sinó el que es
marqui des d’àmbits superiors. Al contrari, si es
desitja decidir en funció de plaers estètics, ambien-
tals, ecològics, el que es farà serà, essencialment, jar-
dineria periurbana. En un moment en què Europa es
planteja que hi ha excés de vinya, per exemple, el
propòsit de la seva plantació no pot respondre a
objectius de productivitat, però sí d’educació i presti-
gi. L’Ajuntament pot tenir els seus ceps i elaborar el
seu propi vi “Torre Negra”, com fa el de Barcelona
amb la finca de Can Calopa, a condició que no impor-
ti el preu, ja que en aquest s’han d’incloure beneficis
socials i educatius intangibles de difícil quantificació
i, evidentment, no esperar rebre subvencions.

Quant a les subvencions europees aplicades a la
conservació dels nostres paisatges agraris, plante-
gen el problema ètic ja apuntat. La producció sub-
vencionada dificulta la importació de productes
agraris de països en vies de desenvolupament i con-
tribueix a enfonsar-los en la misèria. Per sortir-ne,
els seus habitants emigren a Europa i als europeus
els comença a envair la por de perdre els privilegis.
Massa sovint només volem veure els efectes perni-
ciosos que la globalització té sobre nosaltres, igno-
rant voluntàriament els danys que les mesures
pal·liatives que ens apliquem causen en tercers. En
tot aquest afer de mantenir el paisatge no deixa
d’haver-hi subjacent el dilema ètic de trobar un
equilibri just entre l’obligació d’un grup social
determinat de conservar el patrimoni natural i cul-
tural que els és més proper, fins i tot en nom de la
humanitat sencera, i els deures de solidaritat huma-
na que no haurien de defugir. Ja fa temps que cal-
dria entendre que els beneficis intangibles tenen
costos materials molt concrets, els quals han de ser
assumits pels qui els gaudeixen i no externalitzats
en perjudici d’altres.
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Molt més que agricultura, doncs, el que tenim
és un futur de jardineria periurbana. El mateix nom
de Parc Rural és un reconeixement explícit a la seva
excepcionalitat dins el paisatge local i a l’artificiosi-
tat del seu manteniment. Agradi o no, amb la pèr-
dua de la seva espontaneïtat, esdevé un parc temàtic
com tants altres.18 Si la seva és una funció social que
té com a primers beneficiaris els habitants de la
població, també ha de ser aquesta la que financi
fonamentalment la seva existència, sense negar que
es puguin rebre ajudes exteriors. La creació d’un
organisme de gestió basat en el funcionariat munici-
pal és una altra mostra del seu caràcter factici, alho-
ra que un primer pas vers el finançament públic, ja
que els sous dels seus treballadors formen part del
pressupost municipal. Però si la propietat continua
essent privada, l’única gestió que podran portar a
terme serà merament normativa i de control, més
enllà d’encarregar-se del manteniment de camins
públics i rieres. Si vertaderament el que es vol és la
pervivència del paisatge agrícola, entès com un
patrimoni cultural comú que cal preservar, molt més
que la inspecció el que cal és una tasca d’animació
que promogui la iniciativa privada i sobretot la
recompensi amb una remuneració adequada pel seu
treball. Llavors, si persisteix la situació actual,
caldrà distingir entre l’organisme gestor que pren
les decisions i que hauria d’adoptar una forma
mixta amb participació de l’administració pública i
de la propietat implicada, sense la qual res d’això
serà possible, i el que estrictament serà l’òrgan exe-
cutiu, encarregat d’orientar, fomentar els conreus,
cercar i tramitar subvencions, controlar l’afluència
de visitants, etc., format per professionals proce-
dents de l’àmbit públic o privat. Dins el model
econòmic del neoliberalisme imperant, la gestió del
paisatge també pot ser portada a terme des de l’àm-
bit privat, fins i tot amb més efectivitat.

5 Patrimoni arquitectònic

5.1 La Torre Negra o del baró de Palou

Situació

Fortificació d’origen medieval situada dalt d’un
petit turonet, a la riba esquerra de la riera de Sant
Medir, davant del camí reial de la Vall de Gausac. De
propietat privada, el seu accés rodat es fa actualment
per la rambla de Can Bell, mentre que un camí carre-
ter, ara força degradat, l’unia directament amb la vila
pel gual del torrent de Llaceres, a l’indret del Forat
d’en Bocàs. L’entorn de la finca es troba tancat i
només és accessible comptant amb la benevolència
dels seus propietaris. Des del camí de Sant Medir,
però, es tenen vistes magnífiques sobre l’edifici.

Descripció

Es tracta d’un edifici de planta quadrangular, en
origen possiblement format per quatre torres canto-
neres sobresortints, però actualment unides per
panys de parets que les enrasen formant un volum
únic. L’entrada principal, orientada a llevant, dóna
accés a un petit pati central, rectangular, d’on arren-
ca l’escala descoberta que porta al primer pis, a l’estil
de les construccions del gòtic civil català. L’edifici
consta de planta baixa, dedicada a tasques agrícoles i
habitatge dels masovers; planta noble, on resideixen
els propietaris; planta superior, antigament destina-
da al servei, magatzem, etc. La torre principal, a l’es-
querra de la façana, té un pis més alt que complia les
funcions de talaia. Els paraments exteriors són de
carreus ben treballats i units entre si amb morter de
calç. Procedeixen de la pedrera veïna. La pàtina
fosca que amb els segles ha anat adquirint la pedra
és l’origen del nom popular. Moltes de les actuals
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obertures exteriors són conseqüència de les reformes
fetes durant els segles xviii i xix. Cal recordar que
Felip V manà destruir les fortificacions catalanes i
una manera de restar valor militar sense malmetre la
construcció era practicant finestres i balcons a les
façanes, de manera que perdessin el seu valor defen-
siu. També l’adaptació de l’edifici com a centre d’una
explotació agrària comportà modificacions. Una res-
tauració recent portada a terme per la propietat ha
permès recuperar l’antic pati interior, cobert pels
monjos en el segle xviii, i una terrassa superior
emmerletada a la façana de ponent.

Just traspassat el portal d’entrada hi ha un ampli
espai sustentat per dos arcs de maó perpendiculars a
la façana i un altre paral·lel de pedra, que dóna accés
al pati i a l’escala que puja a la planta noble. Sembla
que els monjos desmuntaren els graons originals,
d’una sola peça, per aprofitar-los en alguna
dependència del monestir. Els actuals estan formats
per carreus. L’escala, d’un sol tram recte, entrega a la
planta alta a través d’un portal que ostenta, a banda i
banda, l’escut dels Palou, idèntic al que es troba a les
seves tombes de la catedral de Barcelona, però amb
una bordura denticulada.19 Des del portal s’accedeix
a una llotja oberta formada per tres arcs apuntats,
dels quals actualment només resten dos. A les parets
de dita llotja hi ha diversos grafits del segle xv; en
destaca el dibuix d’una caravel·la, el d’una galera i
algunes inscripcions en caràcters gòtics. A l’extrem
nord es troba l’antiga capella dedicada a Sant Joan,
que havia ostentat un benefici. Va ser destruïda
durant la guerra civil de 1936 i avui és un espai buit.

L’ala de ponent és la més interessant de l’edifici,
ja que conserva un conjunt d’estances de finals del
segle xv, comunicades entre elles i cobertes amb entei-
xinats de fusta policromada, per desgràcia malmesos
durant l’ocupació de l’any 1938, però que una restau-
ració recent ha recobrat. El primer d’ells està ornat
amb la “Y” de la reina Isabel la Catòlica, sense cap
referència al seu marit Ferran, tant a les bigues com
als cassetons. El segon està decorat amb branquetes
plenes de fulles. El tercer, extraordinàriament motllu-
rat, és un petit quadrat que cobreix un espai de distri-
bució entre dues sales i una escala de cargol que mena
a la planta superior. Els portals interiors que comuni-
quen les diferents habitacions són molt baixos i estan
ornats amb motllures i altres elements de guix obrats
segurament per moriscos. El de la sala amb l’enteixi-
nat de la “Y” presenta bases d’estil gòtic, un cap d’ho-
me i un altre de dona a nivell de capitells, que tradi-
cionalment es diu que són les efígies del Reis Catòlics,
i llaceries d’estil àrab a la part superior. El conjunt
constitueix una raresa dins l’arquitectura catalana i
mostra com a finals del segle xv, inicis del xvi, la for-
talesa havia deixat pas a la residència senyorial.

Història

La butlla de Calixte II, l’any 1120, parla d’un
castrum Ricanli vel de Cercitulo que s’interpreta com
el “castell de Riquer (de Ricard) o de Cercedol”.20
Aquesta antiga fortificació s’identifica amb un prece-
dent de l’actual Torre Negra. El personatge que li
donaria el nom és molt antic, de la primera meitat
del segle x. La seva única menció es troba en un per-
gamí de l’arxiu monàstic, no transcrit en el Cartoral i
que data del 31 d’agost de 942. En ell s’explica que
Escolàstica afirma posseir una vinya a la vil·la de
Cercedol per cessió del seu senyor Riquer (Rikario),
en aquell moment ja difunt, i que Guistrimir li dis-
puta.21 Queda clar que, en aquests anys, la vila
esmentada de Cercedol és una unitat jurisdiccional
independent del monestir, que es troba sota l’autori-
tat d’un potentat, el qual rep el qualificatiu de sen-
yor i viu en una casa-forta o potser una torre, a fi de
defensar-se de les possibles ràtzies sarraïnes. Sota
d’ell, hi havia els pagesos que conreaven les terres.
La seva presència s’explica perquè, després de la
conquesta de Barcelona pels francs, l’any 801, i una
vegada la frontera amb els sarraïns s’estabilitzà en el
riu Llobregat, aquest sector del Vallès esdevingué un
confí poc segur, amenaçat constantment pel perill de
les incursions amb afany de rapinya. Les seves terres
restaren franquesa fiscal i oferien una oportunitat als
agosarats que volguessin colonitzar-les. La llei
visigòtica permetia la seva lliure aprisió i els qui
assolien retenir-les durant trenta anys eren recom-
pensats amb la seva conversió en franc alou. Riquer
deuria ser un d’ells, com ho foren altres del terme
d’Aqualonga que al llarg del segle xi es convertiren
en feudataris del poderós monestir de Sant Cugat. Al
cap i a la fi era el mateix que havien fet els monjos.
El document de la catedral de Barcelona de l’any 878
diu que també l’abat Ostofred posseïa l’alou del
cenobi per aprisió i no per donació reial, com anys
més tard falsament pretengueren.
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Martí de Riquer (1979)22 considera que el nom
de Ricario, Richario o Rikario és d’origen germànic,
Rik-hari, que significa “poderós senyor”.23 Això no
vol dir que el personatge citat fos necessàriament
d’aquest poble, ja que en els segles ix i x els noms
germànics van estar de moda entre les famílies
d’ascendència hispanoromana. El primer individu
que troba documentat amb tal nom va actuar de bon
home,24 entre d’altres, en el judici celebrat a la vila
d’Estoer, al Conflent, el 29 de gener de l’any 879.
L’acte intentava reconstruir la documentació perdu-
da pel monestir d’Eixalada en la riuada del Tet, el
setembre de l’any 878. És evident que es tractava
d’un personatge important, tant per la tasca que se
li encomana, com pel fet de ser un laic que sabia lle-
gir i escriure, cosa poc comuna en aquell temps.
Possiblement sigui excessivament aventurat preten-
dre situar-lo en l’inici de les diverses línies de
Riquer que apareixen a Catalunya, sobretot perquè
caldria explicar la vinculació entre tal personatge
del Conflent i el que l’any 942 ja havia mort a
Cercedol. Així i tot, Martí de Riquer (1979) sugge-
reix que la ciutat de Barcelona podia actuar com un
poderós atractiu i que membres d’aquesta nissaga
haurien pogut seguir la tendència d’anar vers el
sud, a la recerca de noves terres. Com a exemple,
cita un Riquer casat amb Guisiula a Sant Martí de
Provençals, documentat entre els anys 989 i 1002.25

En realitat el nom, sense ser excessivament comú,
tampoc s’ha de considerar rar. En el Cartoral del
monestir apareixen diversos Riquer en el segle x,

que ell no menciona. L’any 963, els marmessors
d’un Riquer difunt donen als monjos el seu molí
situat a la vall de Cervelló, a ponent del de Santa
Maria.26 El 992, un Ricario és propietari de terres a
Vallmoll, terme d’Olèrdola.27 Encara, el 1011,
Geribert, fill del difunt Astuald, empenyora a
Riquer l’alou que el seu pare havia llegat al mones-
tir, a Sant Boi de Llobregat, sense consentiment dels
monjos. Com sigui, avui per avui, Riquer de
Cercedol apareix com una figura aïllada que no
podem vincular amb d’altres.

L’escomesa dels almoràvits a la ciutat de
Barcelona, vers 1116, també comportà l’assalt i la
profanació del monestir de Sant Cugat, versem-
blantment atrets per les seves riqueses i amb el pen-
sament d’obtenir un botí valuós i fàcil. Se sap que
s’internaren pel territori-refugi que constituïa la
serra de Collserola enfront de la plana oberta del
Vallès i destruïren l’església parroquial de Sant
Cebrià d’Aqualonga. També arrasaren les cases que
hi trobaren, mataren els seus habitants o se’ls
emportaren com a esclaus, fet que deixà despobla-
da la zona. És força creïble, doncs, que en aquesta
acció resultés derruïda i abandonada la petita forta-
lesa de Riquer, malgrat la menció posterior de la
butlla papal de 1120. L’expansió del domini senyo-
rial del monestir de Sant Cugat havia assolit la care-
na de Collserola des de feia un segle, de manera
que el petit àmbit lliure de Cercedol estava sota la
jurisdicció dels monjos.
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La repoblació del territori no resultaria fàcil i,
pel que sembla, restà erm i abandonat una trentena
d’anys. El monestir en sortia perjudicat, ja que sense
pagesos que conreessin la terra no obtenia ingressos
provinents de la renda agrària. El 1145 es va celebrar
un concili català en què participaren els bisbes de
Vic, Girona i Barcelona i un cert nombre d’abats,
entre ells l’abat Ermengol de Sant Cugat del Vallès.
Un dels temes centrals que es tractaren en la reunió
foren les conseqüències de les darreres falconades
sarraïnes i els problemes de la repoblació de les
zones abandonades, especialment en les que eren de
domini eclesiàstic.

El mateix any, l’abat Ermengol va endegar una
operació de repoblament a la citada àrea baixa del
Collserola, en concret part de la vall de Gausac i part
de l’antic terme de Cercedol. Els seus límits, molt
inconcrets, eren: a orient amb la dominicatura de
Sant Medir, que estava adscrita al senyoriu de la
sagristia monàstica; a migdia amb l’alou de Sant
Pere de les Puelles; a ponent amb l’antic terme
d’Aqualonga; a tramuntana amb el coll de Forns. Un
dels problemes és que no sabem per on passava el
límit des de la finca actual de Can Borrell fins a la
vall de Can Bova, que és la que ens marca una major
o menor inclusió de l’antiga vila de Cercedol. Les
terres foren lliurades a un grup de deu persones per
tal que les repoblessin. El document se signà el dia
28 de gener de 1145, moment en què el clergue Pere,
Pere Bord, Pere Giribert, el cellerer Bernat, Bernat
Gotmar, Raimon Gerald, Bernat Gaufred, Arnau
Gotmar, Arnau Bernat de Puig i Arbert de
Campanyà accepten la missió repobladora per
remissió dels seus pecats.28 Es tracta d’una cessió a
perpetuïtat:

ús donem a vosaltres i la vostra descendència i poste-
ritat, un darrera l’altre, i tots als homes que vosaltres
hi envieu i a la seva descendència...

Al final del document hi afegiran que la donació es
fa condicionada:

...al servei de Sant Cugat i nostre, que sempre us hi
mantingueu vosaltres i els vostres per nosaltres, a no
ser que una greu invasió dels pagans (musulmans)
us en expulses.

Queda clar, doncs, que no és una transmissió
absoluta i lliure, sinó subordinada als interessos
monàstics que impliquen una sèrie de pagaments
que es descriuran, però sobretot que el monestir no
renuncia de cap manera al seu dret de primer senyor
aloer. També que el lloc no podrà ser abandonat i els
beneficiaris hauran de procurar la continuïtat de la
seva explotació, ja sigui amb seu propi treball, ja

col·locant-hi altres pagesos que el facin. Únicament
es preveu que l’obligació restaria sense efecte en el
cas que una nova invasió sarraïna els expulsés per la
força. No fou així.

Pel que fa a la naturalesa de la cessió, resta evi-
dent que no es tracta d’una carta precària, com s’a-
costumava a atorgar als simples pagesos, ni tampoc
és un establiment emfitèutic, com es farà més enda-
vant. El fet que sigui una donació conjunta, que el
grup receptor repartirà entre els seus membres com
ells vulguin, s’ha d’interpretar que es tracta d’una
concessió d’alou en feu, amb l’habitual condició vas-
sallàtica de donar i fer jurament de fidelitat al
monestir, sempre que els fos requerit a ells o als seus
successors. D’altra banda, queda molt clar que no
calia que els beneficiaris hi anessin personalment a
viure, sinó que hi podien col·locar els homes que ells
volguessin, esdevenint un graó intermedi en l’obten-
ció de rendes procedents de la terra. Els estudis de
Benito (2003) indiquen que en situacions semblants
la canònica de Barcelona obligava que els masos que
s’edifiquessin fossin habitats per fills dels beneficiats.
Així, el senyor encarregaria la missió de fundar o res-
taurar un mas abandonat o destruït per la precedent
ràtzia almoràvit a pagesos de solvència acreditada,
els quals tindrien l’oportunitat de col·locar-hi els fills
fadristerns. Hi ha múltiples exemples, especialment
per al període un xic posterior de 1170 a 1190.

La concessió, tot i ser aparentment gratuïta,
sense pagar cap quantitat com a entrada, tenia con-
trapartides. La més remarcable era l’obligació conjun-
ta d’edificar una fortalesa de tretze tàpies d’alt,
envoltada per unes muralles de no menys de cinc
tàpies, situada al puig de Riquer. Això significa que
estava totalment destruït i era més fàcil bastir-ne un
de nou. És molt interessant notar que la proposta és
una fortificació de terra premsada, no pas de pedra
com és l’actual Torre Negra. Havia de substituir l’es-
mentada construcció precedent del segle x, l’antic cas-
tro Ricanli vel de Cercitulo de què parla la butlla de
1120, desaparegut en l’embat sarraí, al qual potser
pertanyen les restes d’un mur amb opus spicatum que
hi ha actualment prop de dita torre.29 Per ajudar a la
seva construcció, els monjos els donaren dos parells
de tapieres i el treball dels homes del lloc que necessi-
tessin per ajudar-los. El termini de construcció era de
quatre anys, que finien la festivitat de la Mare de Déu
d’agost. Al llarg d’aquest temps, cada any els dona-
rien un cafici de vi i tot allò que poguessin treure de
l’honor cedit, llevat de la caça i la fusta que els mon-
jos haguessin de menester. La funció principal de la
fortalesa, doncs, seria la defensa d’aquell territori i
del camí que des del Pla de Barcelona s’adreçava al
monestir de Sant Cugat, seguint la vall de Gausac, i el
pagesos els encarregats de portar-la a terme.
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Passats els primers quatre anys francs necessaris
per posar en explotació la terra, pagarien tasca30 de
tots els fruits que obtinguessin en dita zona, amb
l’excepció de 10 ferregenals,31 de cabuda cada un
d’ells una quartera de sembradura d’ordi, els quals
cal associar a la casa que hauria de construir-hi cada
membre del grup beneficiari. També donarien el
delme32 i les primícies,33 com a contribució al sosteni-
ment de l’església. En altres paraules, el vertader
interès del monestir en aquesta cessió estava en el fet
que una vegada la terra es trobés en explotació, ell
s’emportaria gairebé una quarta part de la collita
dels pagesos.

La fortificació i els habitatges que pogués haver-
hi al seu interior restarien lliures de cens i només tin-
drien l’obligació de fer i donar fidelitat al monestir,
que seria el seu senyor:

De la fortificació i de les cases que siguin dins el seu
àmbit, així com dels mencionats ferregenals, no ens
pagareu cap cens, però sempre que vulguem nosaltres
i els nostres successors, ens donareu i fareu fidelitat.

Quant a les masies que s’hi edifiquessin, haurien de
pagar un cens anual de 2 gallines.

Però, si dintre l’espai de dit honor edifiquen, siguin
qui siguin els homes que ho fessin, ens donareu per
cada mas un parell de gallines.

És interessant remarcar l’expressió “siguin qui
siguin els homes que ho fessin” perquè reconeix oberta-
ment que els beneficiaris cediran l’ús de la seva part
a terceres persones, els que vertaderament poblaran
la zona, l’habitaran i la conrearan. El monestir,
doncs, descarrega la tasca colonitzadora sobre les
espatlles d’uns seglars intermediaris, encara que
això li suposi obtenir unes rendes menors. Alhora, i
això és molt important, els delega la facultat de
resoldre i corregir els conflictes i violències que sor-
gissin eventualment entre els pagesos instal·lats pels
beneficiaris o fins i tot els danys que poguessin cau-
sar als monjos. D’altra banda, el monestir es compro-
met a no imposar forcias i qüesties, ni rebre herba,
civada o palla,34 ni cap altre tipus d’imposició banal,
ni multar cap persona, sigui dels esmentats, sigui un
dels seus camperols.

La donació, doncs, tenia dues parts ben diferen-
ciades: una en franc alou, que es reduïa a la fortalesa
i a l’habitatge que lògicament hi hauria al seu inte-
rior, i l’altra en alou a cens, que comprenia la resta
del territori i les masies que edifiquessin. En
paral·lel hi ha un reconeixement del paper interme-
di que jugaran en el futur els beneficiaris, situats
entre el monestir, senyor major, i els pagesos, rol

que es reforça amb la potestat de resoldre els con-
flictes interns:

Però, si els treballadors que vosaltres envieu ens fes-
sin algun mal o dany o se’l fessin entre ells, acceptem
per sempre que vosaltres directament redreceu totes
les malifetes.

És evident que el text pot ser interpretat com
una transferència de jurisdicció menor: la facultat de
retornar les coses a l’estat inicial, determinant si ha
existit delicte i d’aplicar una correcció o càstig.
Aquesta delegació de funcions seria la base legal per
constituir la quadra. Però, com es veurà, molt aviat
sembla que els successors dels beneficiaris extravia-
ren la seva còpia del document i n’ignoraren el con-
tingut, ja que mai serà presentat com a fonament del
seu dret en els plets posteriors amb el monestir.

Els membres del grup beneficiat, doncs, no eren
pagesos pròpiament dits, en el sentit que conreessin
la terra ells mateixos, sinó que més aviat pertanyien
a la classe d’homes benestants, amb possessions en
diversos termes que necessitaven mà d’obra subor-
dinada per tenir-les en producció. Sense pertànyer
necessàriament a la petita noblesa no titulada,
tenien altres homes sota d’ells i gaudien de suficient
capacitat econòmica per realitzar la inversió que
suposa poder portar a terme l’edificació de nous
masos i la restauració corresponent de conreus
abandonats, fent novament productiva la terra i
sobretot generadora de rendes.35 De Pere Giribert,
per exemple, sabem que el 1136 va estar present,
juntament amb Raimon de Canals, en la definició i
evacuació que Bernat Giribert de Riu Sec va fer a
favor del monestir d’un camp pertanyent al mas
anomenat Palau de Serpens.36 Més enllà de la coin-
cidència dels cognoms, desconeixem quina mena de
parentiu els unia. Tanmateix, tenia un germà, ano-
menat Raimon i un nebot que es deia Pere com ell,
ja que tots tres figuren en el testament de Berenguer
de Vallvidrera, publicat el 1150, del qual fou mar-
messor. Aquest document també ens informa que
aquesta no fou l’única experiència colonitzadora
que portà a terme, ja que amb dit Berenguer havia
plantat vinyes al terme de Sarrià.37 És possible que
també sigui el mateix Pere Giribert que actua de
principal marmessor de Pere Bernat, aloer de Parets,
el 1143. En qualsevol cas era un home afecte al
monestir que, el 1169, decideix fer-se monjo, amb
consentiment de la seva esposa Gialme.38 Uns anys
més tard, el 1182, Gerald de Montcalb, fill de Pere
Giribert, ven al monestir el seu alou de Villa, que
termenejava amb el torrent de Bohigues, el camí que
passant per Font Calçada anava a Terrassa i els
honors de Raimon de Figamar. El fill de Gerald s’a-
nomenava Pere, com l’avi.39
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Quant a Pere Bord i Bernat Gaufred, els trobem
actuant de testimonis en la donació al monestir que
Guillem Mir i la seva muller Sanxa fan dels seus
alous en els termes d’Olorda, Sant Just Desvern,
Santa Eulàlia de Provençana, Santiga i Mollet, l’any
1147. Es dóna la circumstància que un dels altres
signant és Pere, sacerdot, tal volta el clergue sense
cognom del grup de beneficiaris, ja que un quart
testimoni també és veí de la zona, en Dalmau de
Cercedol.40 El nom de Pere Bord també apareix
associat al de Pere Giribert en un altre document de
l’arxiu capitular de la catedral de Barcelona, segons
el qual el bisbe Bernat els cedí un honor al terme de
Font-rubí, al lloc de Pinells, on havien d’edificar un
mas, construint cases, habitant-les i posant les
terres en conreu. La data més tardana, 1178, fa dub-
tar si en realitat es tracta dels mateixos personatges,
cosa cronològicament possible, o d’uns descendents
homònims.41 Pere Bord també tenia un honor a Vall
de Lloberes, tot i que la referència és indirecta com
a afrontació d’un altre mas, en una data molt més
moderna, 1215.42

De la resta de beneficiaris sabem que Ramon
Gerald és present en la donació que Bernat Pere de
Casesbessones fa, el 1133, del seu alou i del mas
Mancget, situats a la parròquia de Sant Cebrià
d’Aqualonga.43 Bernat Gotmar i la seva muller
Guília van rebre de l’abat Guillem de Sant Cugat un
mas dit dels Arenys, situat al terme de Badalona,
amb la condició de col·locar-hi un dels seus fills i la
seva descendència.44 Pel que fa a Arnau Bernat de
Puig, és possible que sigui aquell Bernat de Puig a
qui, vers 1160, els monjos reclamaven un alou dins
el terme del castell de Masquefa, que el monestir
posseïa per permutació amb Ennec Bonfill de
Gelida. L’esmentat Bernat al·legava que era descen-
dent d’un dels pagesos exceptuats i l’havia posseït
pacíficament durant molt de temps.45 Semblant-
ment apareix com a possessor d’una sort de terra de
la canònica barcelonesa, situada prop de Cardedeu,
vers l’any 1153.46 Anys més tard, el 1180, un grup de
persones li cedeixen els seus alous de Sant Just
Desvern perquè, reunint-los, hi edifiqui un mas, al
front del qual col·locarà un dels seus fills.47 No s’ha
trobat més informació respecte a Arnau Gotmar,
possible germà de Bernat, ni d’Arbert de
Campanyà. Quant al clergue Pere, tal volta sigui el
capellà de Sant Esteve de Ripollet que cedeix el seu
alou a Bernat Gotmar a canvi de rendes. Benito
(2003) suposa que el cellerer Pere seria un monjo
del monestir. Els membres del grup beneficiari,
doncs, són gent del país, potent i emprenedora,
capaç de tenir en explotació més d’un mas, ja fos a
la recerca d’un major benefici o de reservar-lo per
establir-hi fills fadristerns i, sobretot, de confiança
del monestir.

En aquesta època, els llinatges familiars encara
no estan associats a un únic cognom, sinó que els
fills poden adoptar el nom patern o el de les terres
que posseïen, fet que dificulta el coneixement exacte
de les nissagues i de les transmissions de les terres
per herència. El testament de Subirana, l’any 1176,
ens permet saber que els seus fills s’anomenaven
Guillem Bernat de Sales, Pere de Xercavins, Raimon
de Cercedol i Berenguer. Sabem que Sales correspon
a l’actual masia de Can Bellet, mentre que la de
Xercavins es troba al terme de Rubí. Només Raimon,
que cal suposar l’hereu del mas, pren com a cognom
propi el de la casa, tot i que té a Berenguer, presumi-
blement el germà petit, com a associat. Els Cercedol
eren la família més important de la zona i tenien el
domini eminent de la major part del territori, com es
veurà. D’altra banda, Subirana posseïa honors a les
parròquies de Campanyà i Octavià, a Ferrussons i a
Galliners, indrets prou allunyats entre ells perquè
fossin conreats per pagesos subordinats. Tal volta
seria descendent d’aquell Riquer primigeni o dels
nebots del monjo Mir. En qualsevol cas, deixa la mei-
tat dels seus alous de Cercedol al seu fill Pere de
Xercavins i l’altra meitat la divideix en parts iguals
entre els germans Raimon de Cercedol i Berenguer.
Subirana mana ser enterrada en el monestir, al qual
fa un llegat. També aquí apareix com a testimoni el ja
citat Pere, sacerdot.48 És interessant veure com, 30
anys després de la donació conjunta de l’abat
Ermengol, s’està produint una fragmentació de les
possessions per la via de l’herència. Per evitar-ho,
més endavant apareixeran les clàusules d’indivisibi-
litat i la figura de l’hereu contraposada a la dels
fadristerns.

La fortalesa edificada passà molt aviat a mans
dels Vilanova, tot i que aquest cognom no figura
entre els primers establerts. La relació d’aquesta
família amb el monestir resta constatada per alguns
documents del cartoral. El 1151, sis anys després de
la cessió de terres esmentada, Arnau de Vilanova
apareix en el paper d’home bo en un plet entre ger-
manastres a Torres Besses, al Penedès, en què signa
al costat de Pere Berenguer, batlle comtal, i de
Ramon de Sentmenat, abat del monestir de sant
Cugat.49 No sabem si es tracta del mateix Arnau de
Vilanova que, 36 anys més tard, el 1187, actua de
testimoni en el testament de Berenguer de Guàrdia,
juntament amb Gerald de Vilanova i Raimon de
Vilanova, o si és un homònim d’una generació pos-
terior. Els lligams d’aquesta família amb el monestir
i les seves possessions al Penedès també es palesen
en la donació que Puculul de Vilanova i el seu nebot
Berenguer fan del seu alou de Cabanals o Prunera,
situat a la parròquia de Sant Benet d’Espiells, el
1188, retenint-lo de per vida i pagant de cens una
gallina.

El patrimoni històric i cultural en l’àmbit territorial de la Torre Negra Gausac 30-31 2007 37

2 ESTUDIS 30-31.qxd  2/7/08  11:10  Página 37



El primer Vilanova documentalment vinculat a
la fortalesa de la Torre Negra és Bernat de Vilanova.
D’ell coneixem que l’any 1185 va vendre al monestir
els seus alous de Cervelló, Sant Vicenç dels Horts i
Pallejà pel preu global de 1.350 sous, en presència
del bisbe Bernat de Barcelona i de Pere, sagristà de la
catedral.50 Es tractava, doncs, d’un personatge desta-
cat i ben relacionat en la societat del moment. El 1191
comprava al ja mencionat Pere de Xercavins tot el
que tenia en franc alou a les parròquies d’Octavià i
Cerdanyola, entre les quals coses es trobava el que
havia heretat a Cercedol de la seva mare, la difunta
Subirana.51 La menció és molt genèrica i no parla que
adquirís una part o la totalitat de la torre. Aguelo
(1998) pensa que ja la podia posseir d’abans per una
altra via ara mateix desconeguda. Quatre anys més
tard, el 1195, Bernat de Vilanova reconeixia a l’abat
Guillem d’Avinyó que tenia aquella domus en alou
pel monestir, motiu pel qual confessava haver-li de
pagar, a perpetuïtat, un cens de dues gallines a l’any
i feia promesa de fidelitat besant-li la mà.52 Si real-
ment la citada domus és la fortificació bastida el 1145,
s’ha produït una alteració de les condicions establer-
tes mig segle abans per l’abat Ermengol, ja que el
cens de les dues gallines només gravava les masies
que poguessin edificar-se al territori concedit, però
no, i específicament, l’habitatge que es trobés dins la
fortalesa. Cal trobar, doncs, una explicació plausible
que justifiqui la modificació jurídica introduïda pels
monjos i acceptada per Vilanova.

La primera qüestió que es planteja és la titulari-
tat de la fortalesa. El document de 1145 parla de l’o-
bligació col·lectiva de bastir-la, però no diu qui havia
de fer-se càrrec de la seva guàrdia i conservació.
Com que forma part d’una donació col·lectiva a per-
petuïtat, lògicament la seva possessió va recaure en
el conjunt del grup beneficiari que la construí, el
qual la tindria en comú i franc alou. És evident que
la seva gestió posterior de vigilància podia ser porta-
da a terme en torns rotatoris dels seus membres,
però si es té en compte que cadascú tenia el seu
propi habitatge i terres en un altre indret, el més
lògic és que haguessin cedit els seus drets, o almenys
la seva castlania, a un d’ells, o a un tercer, ja fos a
títol gratuït, a canvi de rendes o per alienació onero-
sa. Malgrat el que s’ha apuntat dels Cercedol com a
família més important de l’àrea, de moment no s’ha
trobat cap menció explícita que permeti vincular-los
a la fortificació de tapial i la seva custòdia. Per
desgràcia, la notícia de la venda efectuada per Pere
de Xercavins pertany a un resum històric que no
detalla les finques alienades i si entre aquestes hi
havia la torre i el clos murat. Però si tenim en compte
que dita ressenya tampoc parla de cap altra compra
de Bernat de Vilanova, és versemblant creure que el
seu domini li va arribar a través d’aquesta. Sempre

dins el terreny de la hipòtesi, tampoc resultaria tan
estrany que els beneficiaris de la donació de l’abat
Ermengol l’haguessin venut a un veí poderós com
eren els Cercedol. Al cap i a la fi el seu fou un rol de
promotors-inversors. En qualsevol cas, el canvi de
titularitat col·lectiva a individual no sembla causa
suficient per alterar les clàusules de l’acord previ. La
modificació jurídica de 1195 ha de tenir una altra
explicació. És possible que, passat un temps, els
Vilanova renunciessin a viure en la torre de tapial i
construïssin una nova domus de pedra, més o menys
propera, amb la intenció de substituir-la. Caldria
estudiar l’edifici actual de la Torre Negra per saber si
conserva parts atribuïbles a l’obra de 1145, o bé fou
bastida de nova planta.53 Llavors, si la nova fortifica-
ció no coincideix amb l’emplaçament de l’anterior,
l’abat Ramon podia considerar que estava sotmesa
efectivament al cens de dues gallines, com qualsevol
altre habitatge que es construís al territori. I, justa-
ment perquè la reemplaçava, els Vilanova podien
entendre que la tenien en franc alou.

De les possessions dels Vilanova només conei-
xem la domus i les terres comprades a Pere de
Xercavins,54 on en aparença hi havia almenys una
masia on viuria la família pagesa que les conrearia.
Així, el 1218, Geraua rep d’Adelaida de Vilanova i la
seva filla Agnès un camp anomenat Penyora com a
manedia55 complementària als ferregenals del mas
Moragues, camp que cal suposar propietat anterior
de l’esmentat Pere.56 El més versemblant, doncs, és
que la compra es refereixi únicament a drets emi-
nents i que el domini útil de la terra es trobés repartit
entre les diferents famílies pageses establertes amb
posterioritat al 1145. Els Vilanova, doncs, hagueren
de compartir la seva preeminència a la zona amb els
Cercedol, que continuaren posseint bona part de la
vall de Gausac. La dualitat de poder dificultaria la
formació d’una quadra, com apuntava Aguelo (1998).

Val la pena entretenir-se un moment en la famí-
lia dels Cercedol. Si s’observa l’evolució del seu
patrimoni, es constata que el 1058 Udalger Guifred,
fill de Berta, va tenir una forta topada amb el mones-
tir que es resolgué en presència del comte Ramon, l’a-
bat de Santa Cecília i múltiples testimonis. El mencio-
nat Udalger va reconèixer que tenia els seus alous en
feu pel monestir, incloses les mansions de Cercedol i
la seva rovira, així com aquells altres alous que foren
del seu oncle Miró, clergue, el qual li n’havia cedit el
dia en què es va fer monjo. El mot mansió –el plural
aquí no és significatiu– implica que no era una casa
qualsevol, sinó quelcom més notable, l’habitatge
d’un personatge socialment destacat, tal volta hereu
d’antics propietaris aloers, els avantpassats dels
quals podien haver aprisiat la terra dins l’antic àmbit
de franquesa anteriorment esmentat o fins i tot ser
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descendents de Riquer. És versemblant que la parau-
la mansio equivalgués a domus, la casa més gran, més
confortable, amb alguns elements de defensa, d’un
propietari amb prou terres per tenir altres pagesos
sota seu. En el cas dels seus veïns, els Llaceres, el mot
mansió evolucionarà en domus. Els Valldoreix i els
Vallseca posseiran una domus. La casa on viuran els
Vilanova també serà qualificada de domus. Per tant, i
tenint en compte que la butlla de Calixte II parla del
castell de Riquer o de Cercedol, és possible identifi-
car-lo amb dita mansió. Si el plet requerí una cerimò-
nia pública, fins i tot la presència del comte, vol dir
que Udalger era alguna cosa més que un simple
pagès i el fet de tenir la terra en feu, no pas per carta
precària, reforça la idea que pertanyia a una família
d’antics aloers, com també deurien ser-ho la resta de
possessors de domus veïnes, totes elles situades fora
de l’alou monàstic definit pel comte Sunyer, però a la
vora dels límits. Seria, doncs, un bon exemple de com
el monestir es va anar expansionant en les franqueses
circumdants, de com dins el procés de feudalització
uns homes lliures se sotmeten a la jurisdicció monàs-
tica, voluntàriament o forçats per les circumstàncies,
però també de com intenten escapar-ne. Anys més
tard seran els Valldoreix i els Vallseca els qui tinguin
les seves particulars confrontacions.

Dos anys després, el 1060, es formalitza un altre
conveni amb l’abat en termes semblants. En són pro-
tagonistes Bernat Amalric i els seus germans Mir i
Ramon, tots ells també nebots i hereus del monjo
Mir i, per tant, germans o cosins del citat Udalger. En
aquest document, però, no es parla de mansió, sinó
simplement del mas de Cercedol amb terres, horts,
pou, trilea, rovira, bótes i cup, que també tenen en
feu pel monestir.57 Tot i que la reiteració de la rovira
pugui fer pensar que es tractava de la finca anterior,
cosa que implicaria la desaparició d’escena
d’Udalger, és molt més probable que aquí es faci

referència a la casa que existia al costat mateix de
l’esglesiola de Sant Vicenç de Cercedol o del Bosc, les
runes de la qual encara són visibles. Uns mesos més
tard, Ramon i el seu germà Berenguer donen al
monestir una terra a Campanyà, terme de Cercedol.
És evident que el lloc de Campanyà no té res a veure
amb l’antiga vila. L’error ve del fet que els citats
Ramon i Berenguer són de la família possessora del
mas Cercedol i l’escrivà ho resumeix malament,
quan la seva intenció seria indicar una vinculació
patrimonial. Encara, el 1075, Miró Amalric i el seu
germà Berenguer compren una terra veïna a la seva
pel preu de vuit monedes d’or. El silenci posterior
sobre aquestes finques permet interpretar que conti-
nuaren en mans dels seus successors, sense altera-
cions que haguessin de ser ressenyades, mantenint-
se aquesta divisió hipotètica entre la branca familiar
possessora del castell i la del mas. També sabem que
la veïna esglesiola tenia la consideració de parròquia
l’any 1065, i que dins el terme de l’antiga vila havien
existit altres propietaris aloers que igualment esde-
vingueren vassalls del monestir. Tal volta el mas va
resultar afectat per l’envestida almoràvit, però si fou
així els danys no serien molt greus i subsistí, com
també ho féu l’església esmentada de Sant Vicenç,58

encara que Aguelo (1998) pensi que va perdre la
seva qualitat parroquial. Diferent sort li deuria tocar
a la fortalesa de Riquer, situada en un lloc molt més
visible. La seva destrucció, com també ho fou l’esglé-
sia parroquial de Sant Cebrià d’Aqualonga, faria que
la seva titularitat revertís en el senyor eminent, el
monestir, i que aquest, al cap d’uns anys, decidís
entregar-la novament en feu amb la condició de bastir
una nova torre envoltada per una muralla de tapial.

Malgrat que la descripció dels confins de la
donació de 1145 sigui molt imprecisa –a migdia l’a-
lou de Sant Pere de les Puelles i a ponent el terme
d’Aqualonga– i que no es parli de Cercedol, les
extenses propietats que tindrà la família que adopti
el topònim com a cognom fan pensar que el mas
esmentat no es trobava dins els seus límits. D’altra
banda, en la venda de l’any 1272 es fa constar que el
tenien per la Pia Almoina del monestir, no pas pel
paborde com ho era la futura Torre Negra i la seva
quadra. Ara com ara resulta impossible saber si els
Cercedol eren descendents de Bernat Amalric i els
seus germans, tot i que el fet que la seva possessió
fos en franc alou és un bon indicador de continuïtat
familiar. La primera menció documentada del cog-
nom és de 1162, quan Bernat i Dalmau de Cercedol,
que es poden suposar germans, signen com a testi-
monis en la donació que Guillem de Gallifa fa a
favor del monestir.59 Possiblement un dels dos seria
el marit de la citada Subirana i pare de Raimon de
Cercedol, que l’heretaria. Com succeïa amb altres
famílies vassalles del monestir, també tindran un fill
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membre de la comunitat monàstica, estratègia que
els permetia col·locar un fadristern i alhora disposar
d’un bon mitjancer en cas de conflicte amb el senyor.
Així, el 1189, Gerald de Cercedol exercia el càrrec de
monjo infermer.60

En el segle xiii, els Palou començaren a mostrar
interès per aquesta zona baixa de Collserola, on ani-
ran comprant diferents finques i acabaran substituint
els Vilanova i els Cercedol, reunificant el que les
diferents herències havien dividit. La primera adqui-
sició coneguda data de l’any 1229, quan Arnaldeta,
muller de Joan de Palou, compra tota la propietat de
Miquel de Cercedol.61 Posteriorment, el 1266 i el
1267, Bernat de Palou adquireix altres finques a
Saura de Vilanova i al seu marit Bernat de Llacera.62

Aparentment, els Vilanova no van tenir descendèn-
cia masculina en la primera meitat del segle xiii i
l’herència de Bernat de Vilanova anà a parar a mans
de dones, a Adelaida primer i a Agnès i a Saura des-
prés, que per cronologia semblen ser la seva vídua,
filla i néta respectivament.63 Aquesta circumstància
motivaria una aliança matrimonial amb la família
possessora d’una domus veïna, els Llacera, casant
l’hereva amb un fadristern, ja que mai s’arribaren a
ajuntar ambdós patrimonis com hauria succeït si
ambdós haguessin estat hereus. El nou matrimoni
tampoc va tenir més sort i l’herència tornà a passar a

una pubilla, Berenguera de Soler, que en casar-se
adoptà el cognom del seu marit. 

Uns anys més tard, el 1272, Berenguera de
Cercedol i el seu espòs, Bertran d’Esplugues, venen
a Bernat de Palou la vall de Gausac i també el mas
de Cercedol. Tampoc aquesta família havia tingut
descendència masculina. És possible que
Berenguera s’hagués traslladat a viure a la localitat
del marit i, sense poder atendre directament l’explo-
tació agrària, opten per vendre-la. El fet que la finca
es descrigui com la vall de Gausac, “[...] que aleshores
se anomena de Santa Maria del Bosc ab lo de Pere
Martorell y altres coses”, ni que en sigui sols una part,
ens indica la rellevància que els Cercedol havien tin-
gut al lloc.64 El mas Martorell correspon a l’actual
Can Borrell. Aquestes vendes no afectaven els page-
sos possessors de masies, que únicament canvien de
senyor mitjà.

Bernat de Palou arrodoní la compra de la vall de
Gausac amb una altra efectuada cinc anys més tard,
el 1277, quan adquireix el mas Verdaguer (actual-
ment Can Gener), situat prop de l’església de Sant
Medir, a Estruc de Vall, batlle del monestir,65 que el
tenia en franc alou.66 Finalment, el 1303, el citat
Bernat de Palou compra a Berenguera de Soler, filla i
hereva de Saura de Vilanova, la casa dels Vilanova
amb els seus predis i altres honors.67 Com en el cas
dels Cercedol, el casament de l’hereva amb un noble
forà pogué comportar un canvi de residència i un
allunyament del terme. El fet que en la documenta-
ció no empri el cognom de Vilanova, com havien fet
les seves predecessores, i en canvi opti pel del seu
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marit, així sembla indicar-ho. En aquest cas, la forti-
ficació i les seves propietats haurien de ser adminis-
trades per un home de confiança, tal volta un batlle
de sac. Més endavant veurem la rellevància d’aques-
ta hipòtesi. Amb aquesta darrera compra, Bernat de
Palou havia tornat a reunificar l’herència de
Subirana i esdevenia l’únic senyor mitjà del territori
(vegeu quadre annex).

Enfront de la crisi biològica de manca de des-
cendència masculina en les velles famílies preemi-
nents de la zona, els Cercedol, els Vilanova i els
Llacera, emergeix la figura de Bernat de Palou que
poc a poc es va quedant amb el seu patrimoni, així
com el d’altres petits possessors, esdevenint el gran
propietari eminent de la vall i senyor menor d’a-
questa. El seu interès per constituir un petit senyo-
riu, malgrat que estigui supeditat al vassallatge feu-
dal que deu al monestir, resta en evidència en les
fórmules d’establiment dels masos adquirits. En l’e-
xemple del cas del Mas Codina, el 1288, el tinent
Llorenç Costa reconeix ser home propi de Bernat de
Palou. És molt interessant aquesta declaració, ja que
entre el senyor del terme, que era el paborde major,
i els pagesos de la zona s’interposa clarament la
figura dels Palou, que progressivament unifiquen
en la seva persona els drets col·lectius dels deu
colonitzadors inicials. Així, Llorenç Costa no es deu
directament al paborde, sinó a Bernat, el qual és el
vassall del Monestir. És evident, però, que les obli-
gacions vassallàtiques dels Palou són extensibles a
tots els pagesos que tenen sota seu. Els nous pos-
sessors de la Torre Negra comencen a actuar com a
vertaders senyors de les seves terres i d’aquí que
exigeixin la solidaritat dels camperols que hi esta-
bleixin. Bernat de Palou fou succeït per Guerau I,
llicenciat en dret i membre del consell reial de Pere
III, que va ser ambaixador a la cort de Castella, el
1363, i emissari del rei a Sardenya el 1370. Morí el
1387. El seu fill, Guerau II, ciutadà primer i cavaller
després, també ocupà càrrecs al Consell de
Barcelona i en el consell reial de Joan I, i més tard
en el de la reina Maria. Aquest segon personatge és

el que manarà realitzar un capbreu dels seus page-
sos, l’any 1395, en què els tinents dels masos
Codina, Cercedol, Llobet, Verdaguer, Aiguarisses,
Moragues i Martorell confessen ser homes propis,
sòlids i afocats de Guerau de Palou. Com en molts
altres indrets de la Catalunya vella, s’ha produït un
canvi substancial en les relacions del noble propie-
tari de la Torre Negra amb els descendents o suc-
cessors dels pagesos que van establir els beneficiats
de la donació de l’abat Ermengol l’any 1145, ara
reduïts a la condició de remences.68 El citat capbreu
permet tenir una idea de conjunt de l’abast de la
seva Quadra creada a partir de les compres efectua-
des a diferents membres de la família Cercedol, als
Vilanova i a veïns com Astruc de Vall, àmbit que
desborda el marc territorial estricte de la donació
citada.

L’any 1411 apareix documentada, per primera
vegada, la Quadra de Vilanova (pròpiament la
Quadra dels Vilanova), amb un batlle, Pere
Verdaguer, nomenat per Guerau de Palou,69 que
morirà poc després, el 1415. És evident que, amb els
Palou, es donen les circumstàncies necessàries per a
l’existència d’una quadra o unitat jurisdiccional
menor: possessió d’un territori relativament extens,
poblat amb diferents masos que en depenen, autori-
tat per solucionar els conflictes entre els seus page-
sos, presència d’una casa fortificada que els aporta
prestigi. És cert, també, que això no hauria d’estran-
yar, ja que és possible interpretar que la donació de
1145 portava implícita la constitució en quadra de
l’àmbit atorgat, atesa la cessió en feu, l’obligació de
bastir-hi una torre de defensa, la delegació de la
tasca colonitzadora amb reconeixement explícit que
els beneficiaris podien col·locar altres homes sota ells
i la facultat concedida per resoldre les qüestions
internes que es poguessin presentar, fins i tot els
greuges que poguessin provocar als monjos. A mit-
jan segle xii, el monestir estava utilitzant aquesta
fórmula en altres senyorius seus per mantenir una
certa independència respecte als senyors superiors
del terme. Per exemple, Pere Folch d’Oló, l’any 1144,
reconeixia posseir la Quadra d’Avinyó del Penedès
en feu monàstic, dins el terme del castell
d’Olèrdola.70 Els monjos, doncs, circumstancialment
podien considerar més beneficiós despreocupar-se
de l’administració directa d’un àmbit conflictiu, tot i
que fos proper al cenobi, com feien amb altres de
més llunyans, limitant-se a rebre’n les rendes deri-
vades. Tanmateix, el 1145, la formació d’una quadra
era simplement difícil perquè el poder estava dis-
pers en el conjunt dels 10 beneficiaris, que, o bé
havien d’actuar assembleàriament, o delegar en una
única persona. Però, fins i tot en el cas que ho fessin
en els Vilanova, el seu àmbit geogràfic continuava
essent molt més petit del que després posseirà
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Guerau II de Palou, ja que bona part del territori
que integrarà la futura Quadra encara estava en
mans dels Cercedol.

La presència d’un batlle també pot indicar la
necessitat per part d’un propietari absent, que vivia
a Barcelona i amb càrrecs a la Cort reial, de tenir un
representant oficial sobre el territori, el qual s’ocupa-
ria dels seus afers, en particular dels econòmics com
eren la recaptació dels censos i altres pagaments que
havien d’efectuar-li els pagesos. És a dir, es tractaria
d’un batlle de sac, no jurisdiccional. Per tant, el
paborde major del Monestir, senyor superior del
terme, no tindria cap raó per oposar-se a tal nomena-
ment, atès que el càrrec tenia caràcter intern dins
l’organització d’administració econòmica de les pos-
sessions dels Palou i no interferia en el senyoriu
monàstic. D’altra banda, el seu vassall era el senyor
menor de la torre i possessor del territori, no pas els
pagesos que aquest hi hagués establert. De fet, en
aquesta etapa no es té constància de l’existència de
conflictes jurisdiccionals i Hug Joan Fiveller de
Palou,71 que fou conseller en cap de la ciutat de
Barcelona en temps del rei Ferran d’Antequera, reco-
neixerà al Monestir com a senyor i li pagarà 27 sous
anuals en raó de cens de les diferents terres i masos
que posseeix.72

L’aparició de batlles particulars dins el terme
castral d’Octavià no fou cap raresa i responia a la
necessitat d’optimitzar les rendes monàstiques. El
representant del senyor havia de ser present en el
moment de la collita i sobretot en el de fer-ne les
parts per evitar la defraudació pagesa. Com que el
terme era gran i no podia ser arreu alhora, la solució
fou que alguns grans possessors que tenien les terres
en feu i controlaven el treball d’altres homes, actues-
sin com a batlles dins el seu àmbit. Deixant de banda
la Quadra de Canals, que té una història i caracterís-
tiques pròpies, existiren diversos personatges que
exerciren batllies de manera simultània en territoris
específics. Els dos casos més ben documentats foren
el de Valldoreix i el de Vallseca. 

Els Valldoreix són una família que adopta com a
cognom el topònim de l’indret de la seva possessió
principal. Es tractava d’una casa amb torre situada a
la vila de Sant Vicenç de Valldoreix, parròquia de
Sant Cebrià d’Aqualonga, al costat de l’església
esmentada. Benito (2003) considera que es trobava
dins la sagrera, però una simple visita al lloc permet
comprovar que l’edifici es troba més enllà de les
trenta passes de consuetud.73 La casa en qüestió avui
és coneguda com a Can Cadena i en aquell temps
com a mas Serra, abans Calabuig. L’any 1192, l’abat
Guillem renova la concessió del feu i batllia a
Saurina de Valldoreix, al seu fill Bernat i la seva des-

cendència de manera indivisible, pagant la tasca del
pa i el sisè del vi, tal com ho havien tingut Oliver, el
seu sogre, i Bertran, el seu marit.74 És possible,
doncs, que aquesta batllia es remuntés a més de 50
anys enrere75 i la seva funció, ben especificada en la
documentació, era cobrar les rendes dels diferents
pagesos de l’àmbit i tenir-ho tot a punt quan el
monestir li ho reclamés. És cert, també, que el seu
exercici va comportar algunes confrontacions i amb
els anys els monjos manifestaren la seva voluntat de
reabsorbir aquestes facultats delegades. En el cas
dels Valldoreix, la disputa va arribar a tribunals i, el
1220, el jutge Berenguer Dalmau dictaminà que la
renovació de batllia de 1192 havia estat feta de mane-
ra indefinida a la descendència de Saurina, sense
que els pogués ser retirada arbitràriament.76

Posteriorment el monestir canvià d’estratègia i els
Valldoreix foren portats a tribunals acusats de mala
gestió de la batllia i de quedar-se amb les rendes que
els havien de donar, cosa d’altra banda no pas inver-
semblant.77

La família Vallseca tenia la seva domus sota el
puig de Rimila (avui turó de Can Mates) i les terres
part en franc alou, part en feu i part en pagesia,
repartides entre les parròquies de Sant Pere
d’Octavià, Sant Cebrià d’Aqualonga i Santa Maria de
Campanyà. Com en el cas anterior, l’exercici de la
batllia concedida també fou disputada posterior-
ment pel monestir. El contenciós es va resoldre el
1176 en presència d’un grup de bons homes presidits
per l’abat de Sant Pere de Gallicans. En un primer
document, Pere de Vallseca evacua a favor del
monestir totes les seves possessions i reconeix ser
vassall dels monjos. Pel que fa a la batllia que prete-
nia haver heretat del seu pare, diu que la retenia
injustament i la lliura.78 Dos dies després, l’abat
Guillem de Sant Cugat li retorna el mas de Vallseca i
tot allò que li havia definit, perquè ho tinguin ell i la
seva muller i la seva descendència de manera indivi-
sible, a canvi de certs pagaments, de reconèixer la
seva solidesa amb el cenobi i de comprometre’s a
residir a Vallseca de forma assídua. Específicament
l’abat atorga de nou la batllia a Pere, com una con-
cessió personal i no hereditària, que hauria de reno-
var-se en els seus successors.

El cas dels Llaceres no és tan nítid. El conveni de
l’any 1161 establert entre Ramon, abat de Sant Cugat,
i Ramon de Llaceres, determina que el primer entre-
ga al segon tot aquell honor i la domus que el seu
pare tenia en feu del monestir, el mas de Vinyals i la
vinya del Pla. Ho tindrà ell i la seva descendència i
posteritat al servei i fidelitat dels monjos.
Semblantment li concedeixen el delme i la tasca que
rebien de dit honor, rendes que retornaran al mones-
tir si mor sense descendència legítima.79 Cal fer notar
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que no s’especifica la clàusula d’indivisibilitat, ni la
batllia, les quals, però, es poden sobreentendre del
context (tal com tenia i havia el teu pare) i de la conces-
sió de delme i tasca que haurà de recaptar dels seus
pagesos. Tampoc es menciona el cens d’un morabatí
d’or, que encara es pagava en el segle xvii.80

Quelcom similar succeeix amb els Cercedol. En la
venda efectuada per Berenguera de Cercedol i el seu
marit, Bertran d’Esplugues, l’any 1272, a favor de
Bernat de Palou, es diu que el mas i terres els tenien
en franc alou, com els altres mencionats. En apa-
rença, les batllies particulars anteriors es fonamenta-
ven en l’extensió territorial, sempre superior al que
podia atendre una unitat de producció pagesa i a la
seva condició aloera, encara que aquesta hagués
estat cedida en feu. Per tant, i tenint en compte l’ex-
tensió territorial del seu domini, cal pensar que els
Cercedol també exercirien batllia dins el seu àmbit
de possessió, a fi d’optimitzar les rendes que havien
de pagar-los els seus pagesos.81 Així doncs, el més
natural seria que els Vilanova, possessors de la Torre
Negra i de terres que no conreaven directament,
també disposessin d’una batllia de sac limitada al
territori que controlaven. La diferència es troba en el
fet que totes les altres s’extingeixen en l’edat mitjana
i sols aquesta perviu al llarg de l’edat moderna i arri-
ba fins al segle xix, al moment de l’agregació de la
Quadra al municipi de Sant Cugat.

La utilització del mot “quadra” per definir un
territori implica l’existència d’una jurisdicció autò-
noma respecte al terme matriu, en el present cas del
Castell d’Octavià, és a dir, del Monestir de Sant
Cugat. L’aparició de la Quadra dels Vilanova el 1411
està plena d’interrogants, ja que costa d’entendre
que el Monestir, sempre gelós de les seves posses-
sions, i molt més després de la mort violenta de l’a-
bat Biure, hagués cedit l’exercici d’una part del seu
senyoriu a favor d’un laic, malgrat el prestigi perso-
nal i la influència social que podien tenir els Guerau
de Palou, pare i fill, pel fet de ser membres del con-
sell reial. No es pot oblidar que els monjos havien
jurat no alienar, ni cedir de cap manera, res que fos
propietat del Monestir. Així, l’any 1405, quan el rei
Martí l’Humà els demanà una relíquia de Sant Sever,
a qui atribuïa el miracle d’haver-li curat una cama,
els monjos hagueren de sol·licitar una dispensa de
vot al Papa per poder-la donar. Una altra cosa seria
que vingués de molt abans.

Si s’examinen les condicions de la cessió col·lec-
tiva, l’any 1145, feta a deu persones que estaven
facultades per establir-ne d’altres, portar a terme la
seva pròpia defensa i resoldre els conflictes interns
que poguessin sorgir, és evident que requerien des
de l’inici una organització específica pròpia. D’altra
banda, ja hem vist com en el segle xii existien batlles

de sac en demarcacions territorials concretes, possi-
blement perquè els monjos es veieren forçats a cedir
prerrogatives en els moments de repoblació poste-
riors a la devastació almoràvit, i també com, un cop
estabilitzada aquesta, intentaren recuperar-les o
limitar-ne l’abast. No resultaria estrany, doncs, que
els Vilanova fossin batlles de l’àmbit de la Torre
Negra, com ho eren els Valldoreix o els Vallseca en
les mateixes dates. Però el que inicialment era una
funció que el senyor delegava en el seu vassall dins
els límits del seu feu, el temps i la condició absentis-
ta d’alguns d’ells s’encarregà de patrimonialitzar.
Amb la darrera dels Vilanova, Berenguera de Soler,
es pogué produir aquest canvi important. Si una
vegada casada va marxar a viure a la casa del seu
marit, com sembla, li hauria estat necessari nomenar
un procurador seu al territori, que a la pràctica exer-
ciria de batlle de sac recaptant les rendes que li
corresponien i fins i tot les que havia d’entregar al
monestir. Si fos així, i malgrat no resultar del tot
correcte des d’un punt de vista legal, tal volta
començà a denominar-se Quadra dels Vilanova tot
el territori on exercia el procurador esmentat, ni que
fos simplement a efectes de diferenciar-lo dels veïns.
El pas següent deuria venir rodat i aquest procura-
dor passà a anomenar-se batlle com una cosa natu-
ral i sense discussió. També els Palou foren propie-
taris absentistes, vinculats a la cort reial, que tingue-
ren idèntica necessitat, triant per al càrrec un dels
seus homes, el mateix que feia el paborde per a la
resta del terme.

A desgrat de tot el que s’ha apuntat, en apa-
rença resulta sorprenent que el 1411 no s’anomeni la
Quadra amb el nom del propietari del moment,
Palou, i en canvi s’utilitzi el dels antics possessors,
els Vilanova, quan feia més de cent anys que ja no els
pertanyia. Evidentment no es deu a cap excés de
modèstia, sinó més aviat a un plantejament de tipus
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legal. En la mentalitat de l’època, per justificar la
legitimitat de la Quadra havien de basar-se en els
drets i costums dels seus predecessors, de manera
que el primer document que en parla hi afegeix l’i-
dentificatiu de Vilanova, com si la seva existència fos
un fet inqüestionable d’un segle enrere, triplicant,
així, l’exigència dels trenta anys que demanava la llei
visigòtica. Simplement és una argúcia legal pròpia
d’un advocat, com ho foren els Guerau de Palou, que
fa extensiva una possible realitat passada (el que
posseïen els Vilanova per compra a Pere de
Xercavins) aplicant-la a un territori molt més gran (el
que els Palou havien adquirit a Miquel i a
Berenguera de Cercedol), com si tot tingués el
mateix origen.

La primera disputa amb el monestir deriva de la
interpretació abusiva que fan els Palou de la part que
tenen en franc alou, ja que pretenen que ho és no
sols la fortalesa, sinó la quadra sencera. Els monjos,
oposadament, obliden que fou l’abat Ermengol qui
manà aixecar la fortificació i el 1432 neguen que els
Palou tinguin dret a posseir una casa-forta, a repa-
rar-la i encara menys ampliar-la.82 Alhora, en inten-
tar imposar-los el cens anual de dues gallines, procu-
ren reduir-la a la simple condició de masia, situant
els Palou en el mateix tracte que els pagesos de les
seves terres.83 Sembla versemblant que la configura-
ció actual de la Torre Negra es degui a les obres rea-
litzades en aquest moment, tot i que llavors en apa-
rença bona part no estava coberta per teulades, sinó
coronada per terrasses dotades de merlets defensius.
Queda clar que, pel que fa a l’edifici, els Palou se
sortiren amb la seva. En el quadre de la degollació
de Sant Cugat, del pintor Ayne Bru, s’entreveu un
edifici en mig d’arbres que s’interpreta com la Torre
Negra, tot i que el graonament que fa de cossos no es
correspon amb la realitat. La part central presenta
finestres en la seva part alta i teulada, mentre que la
torre de guaita té merlets, però està més reculada. És
més una evocació que no pas un retrat fidel, com ho
és la façana de l’església. La manca de protestes dels
monjos equivalen a un reconeixement de la Quadra,
que es fa més explícit en el segle xvi, quan en la
documentació monacal es refereix als Palou amb el
títol de baró, el mateix que fa servir l’abat per a la
Quadra de Canals. Així, el 1582 i en el contracte de
construcció del claustre superior del monestir, el
monjo procurador parla obertament del baró de
Palou, qualificatiu que en l’època implica tinença de
domini jurisdiccional.84 Cal destacar també que en
aquesta època ja ha canviat alguna cosa del paisatge,
i en lloc de referir-se a rovires com feien els docu-
ments del segle xi, ara es parla de les pinedes d’on es
treuran les bigues, llates i cabirons destinats a la
construcció del claustre superior del monestir i les
dependències annexes.

Com havia succeït amb els Vilanova, la família
Palou es trobà a finals del segle xvi únicament amb
descendència femenina. El 1590, Estefania de Palou,
sense fills, llegà la propietat a la seva neboda,
Constança de Merlès, casada amb Francesc d’Erill.
L’entrada dels Erill en l’escena coincideix amb una
fase de seu vacant de l’abadia en què fra Miquel de
Peguera, paborde major i senyor natural del terme del
castell d’Octavià, adopta posicions més bel·ligerants
contra els nous possessors, trencant-se l’statu quo
vigent entre els antics senyors de la quadra i els
monjos. És possible que els fets derivin del fet que
els nous hereus de la Torre Negra exigiren als page-
sos de la Quadra que els rendissin sagrament i
homenatge, cosa que feren el dia 6 d’octubre de 1590
en Francesc Cuiàs, Miquel Balle, Antoni Tintorer,
Francesc Verdaguer i Pere Guàrdia. Per alguna raó
Miquel Carreras estava absent, però també mostrà la
seva fidelitat. Dins la teòrica piràmide feudal, això
no tindria més importància sempre que, al seu torn,
els Erill fessin un acte semblant respecte del paborde.
Però no fou així, i plantejaren la seva independència.
Com que els Erill eren una família massa preeminent
dins la noblesa catalana, el paborde no podia atacar-
los frontalment i optà per hostilitzar els seus teòrics
vassalls, els pagesos de la Quadra. Començaren un
seguit de serioses confrontacions que desembocaren
en un llarg plet davant la Reial Audiència. Els dos
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incidents més destacats foren l’empresonament del
batlle de la Quadra i el càstig als pagesos que no
havien acudit a la seva convocatòria de Via fos!

L’excusa del primer fou una ballada portada a
terme davant de l’esglesiola de Santa Maria del Bosc
o de Gausac, segons era costum, i que va estar presi-
dida pel batlle de la Quadra, Miquel Balle, portant el
bastó d’autoritat, com se solia fer. S’hi presentà el
paborde acompanyat del seu batlle, Antoni Bell, i
foragità Balle, a qui posteriorment manà empresonar
en el monestir i mantingué tancat durant 26 dies, tot i
que es tractava d’un ancià amb més de 65 anys.85 Cal
veure que portava exercint el càrrec des de feia 40
anys, sense que els abats o els pabordes precedents
haguessin manifestat cap oposició en aquest respec-
te. D’altra banda, el seu paper no s’havia limitat a fer
de batlle de sac, sinó que havia participat en l’admi-
nistració de justícia, assignant tutors als orfes de la
quadra i altres, usualment acompanyat del batlle
monàstic. Miquel de Peguera era paborde major des
de 1583 i en els deu anys que portava d’exercici del
càrrec mai havia posat cap impediment a la celebra-
ció de les ballades, ni a la presència de Miquel Balle
portant el seu bastó. L’incident, doncs, s’ha d’enten-
dre en clau de resposta als Erill, encara que l’afectat
directament i el que patí presó fou el pobre pagès.

El segon conflicte deriva d’una convocatòria de
Via fos! que efectuà el paborde el dia 20 de desembre
de 1593, a la qual no acudiren els pagesos de la
Quadra Jaume Mestre, Pere Guàrdia, Miquel Balle,
Francesc Verdaguer, Antoni Tintorer i Miquel
Carreres, com havien fet en ocasions anteriors.
L’ordre l’havia donat el virrei i el sometent alçat
havia de combatre els bandolers que s’amagaven per
Collserola i que havien causat diverses morts. Pel
que sembla, els pagesos de la Quadra consideraren
que només havien d’acatar el que manés el senyor
de la Torre Negra, o bé tenien instruccions específi-
ques d’aquest de no atendre la demanda del pabor-
de. És clar que, tenint les seves cases a la serra, la
seva negativa gairebé es podia interpretar com una
col·laboració amb els bandits, dels quals havien de
defensar-se sols, sense esperar cap ajuda dels mon-
jos. El paborde dramatitzà la situació i els acusà
d’haver trencat la fidelitat feudal i comès crim de
rebel·lia contra ell, senyor del terme castral. Per cas-
tigar-los, es presentà a les diferents cases acompan-
yat d’homes armats de vila, els prengué el que vol-
gué com a penyora i després ho va vendre en encant
públic, a títol de multa. Evidentment els Erill sorti-
ren en defensa dels que consideraven els seus vas-
salls i reclamaren que els fos retornat el que els havia
estat pres o el seu valor corresponent. Altra volta la
vertadera baralla és entre senyors, però els que la
pateixen són els pagesos.

L’afer fou presentat pels Erill davant la Reial
Audiència, acusant el paborde d’espoli i pertorbació
del seu domini. Una i altra part aportaren nombrosa
documentació per donar suport al que consideraven
el seu dret, remuntant-se fins i tot al vell precepte del
rei Lotari, per part del monestir. Curiosament, cap
d’ambdós va esgrimir l’escriptura de donació de l’a-
bat Ermengol, on consta la cessió del dret de resoldre
conflictes i castigar els homes de la Quadra, els Erill
possiblement perquè la desconeixien i el monestir
perquè, evidentment, no li convenia. Així, el paborde
va exhibir els antics privilegis reials i la resolució de
la Batllia General de Catalunya respecte al reparti-
ment de jurisdiccions entre el monestir i el rei.
Francesc d’Erill posà en dubte la validesa d’alguns
documents i el 1608 es va procedir a l’autentificació
del Cartoral monàstic, on també hi ha la donació
citada, que mai formà part de les proves mostrades.
La resolució fou favorable al monestir. Es desconeix
si els Erill indemnitzaren o compensaren d’alguna
manera els danys soferts pels pagesos habitants de la
Quadra per haver-los estat fidels. 

És cert, també, que es donaren diverses cir-
cumstàncies que pogueren propiciar la situació d’en-
frontament. El 1589-90 l’abat del monestir és Miquel
Quintana, alhora canceller de la Reial Audiència, que
amb el seu afany de recta justícia pogué inspirar la
reclamació del que considerava drets inalienables del
monestir. Poc temps després dels incidents relatats, el
nou abat Miquel d’Aymerich, ambaixador de la
Diputació del General davant del rei, a Madrid, també
mantindrà disputes amb el bisbe de Barcelona respec-
te a la jurisdicció de la parròquia de Sant Pere
d’Octavià. Sembla, doncs, que el monestir va viure
una etapa força conflictiva i reivindicativa del seu
poder temporal. El 1618 el rei Felip III nomena abat a
Francesc d’Erill i de Sentmenat, que també serà cance-
ller de la Reial Audiència. Per prendre possessió en
nom seu va enviar Joan de Boixadors,86 comte de
Savallà i baró de Vallmoll, procurador i parent seu. Es
produeix, doncs, una confluència familiar a Sant
Cugat, on cronològicament coincideixen Joan d’Erill i
de Merlès i el seu fill Oleguer d’Erill i d’Orcau, sen-
yors de la Torre Negra i de la Quadra de Vilanova,
amb el seu cosí germà Francesc d’Erill com a abat i la
presència de Joan de Boixadors, cosí de segon grau
d’ambdós. Desgraciadament, els lligams de parentiu
entre les diferents parts no va ser aprofitats per arribar
més fàcilment a una concòrdia i prosseguiren els plets.
Oleguer d’Erill encara amplià un xic més la Quadra
amb la compra, l’any 1668, del mas Armatà, que era
d’Antoni Joan Fàbregues, pagès resident a la vila.

El 1715, l’intendent general de la nova adminis-
tració borbònica a Catalunya declarà, en contradicció
de sentències anteriors, que la jurisdicció civil de la
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quadra pertanyia als Erill, ara marquesos de
Rupit.87 El monestir continuarà entestat en la dispu-
ta, però els advocats aconsellaren a Josep de Llupià,
primer paborde major, després abat i posteriorment
bisbe de Lleó, arribar a una solució pactada a causa
de les grans despeses que el plet ocasionava a amb-
dues parts. Finalment, el 1728, els monjos compraren
tots els drets que els Erill poguessin tenir:

...tota aquella Casa y Quadra nomenada de Vilanova,
ab sas terres, honors y possessions; Delmes, Tascas,
Censos, Señories directes y altra qualsevol domini.88

El venedor fou el noble Francesc Salvador de
Bournonville, d’Erill i d’Orcau, marquès de Rupit,
vescomte de Joc, baró d’Orcau i de la meitat
d’Eramprunyà. La compra com a solució definitiva
mostra fins a quin punt s’havia afeblit el prestigi
jurisdiccional del senyoriu eminent en una societat
regida per un estat cada vegada més centralista.
Curiosament, una vegada la quadra passà a mans
dels monjos, els pabordes successius la continuaran
mantenint com una unitat administrativa indepen-
dent. En arribar al segle xix, els seus habitants s’han
reduït als masovers que viuen a la fortalesa, ja que
els altres masos han retornat al terme general o bé
han desaparegut. Així, sistemàticament, el masover
que cuidava de la finca n’era escollit batlle, any rere
any, per ser l’únic elector i elegible. La posterior Llei
d’ajuntaments de 1845 obligà a la seva dissolució i
integració al municipi de Sant Cugat.89

És força versemblant que algunes de les transfor-
macions exteriors de la fortalesa siguin conseqüència
de la Guerra de Successió. Després de 1714, el rei
Felip V manà destruir la major part de les fortifica-
cions catalanes, com el cas del castell d’Octavià, que
veié caure la seva barbacana i el matacà. És, doncs,
molt possible que fos llavors quan es cobrissin les
terrasses superiors amb teulades, tapant els merlets, i
sobretot s’obrissin obertures de finestres i balcons a
les façanes a fi de restar-li valor militar. Sembla que
fou en el segle xix quan al costat del castell s’edificà
una casa independent per als masovers, que la recent
restauració de l’edifici s’ha encarregat d’enderrocar.

Relació de masies que integraven la Quadra de
Vilanova, segons el document de venda de 1728:

– Mas Aguarisses, desaparegut. Estava situat a la part
nord-oriental de la Quadra, entre la riera de Sant
Medir i el bosc de la Torrefera. Sembla que en els
segles xvii i xviii era de la família Cuiàs. A voltes
s’ha volgut identificar amb la Torre Cendrera.

– Mas Armatà, desaparegut i de localització descone-
guda, lògicament dins la vall que porta el cognom
dels antics possessors. El 1728 ja era enrunat.

– Mas Barri, s’identifica amb el desaparegut Mas
Baster, del qual encara queden les runes, més enllà
de Can Borrell. Afrontava amb el mas Martorell i
l’alou de la capella de Santa Maria de Gausac o del
Bosc. 

– Mas Cercedol, desaparegut. Se’n desconeix la situa-
ció exacta, malgrat que per les seves afrontacions
amb la riera de Vilanova (avui de la Torre Negra) i
el torrent de Cercedol (avui de St. Vicenç) es pugui
pensar que es trobava a la vall de Cercedol, ara
més coneguda com a vall de Sant Vicenç. És possi-
ble que siguin les ruïnes que hi ha al costat de les
restes de l’antiga parròquia del segle x-xi.

– Mas Codina, sembla que pròpiament es tractava
d’una borda. Desaparegut i de localització incerta,
proper a la riera de la Torre Negra i al nord del mas
Cercedol.

– Mas Llobet, possiblement és un nom anterior al de
Can Guàrdia de Muntanya, actual Can Gordi.
Enrunat.

– Mas Martorell, posteriorment anomenat Balle de la
Quadra i actualment Can Borrell. En els darrers
temps ha perdut la seva activitat agrícola i avui
funciona com a restaurant.

– Mas Moragues, identificat amb el Mas Carreres,
nom registral que encara manté la propietat de Can
Xandri. Actualment desaparegut. En el segle xvii,
possiblement abandonaren la masia i anaren a
viure a la casa que tenien a la vila, a l’actual carrer
de Castillejos. Un aflorament de còdols amb restes
de morter en mig del camp conreat permet suposar
la seva ubicació.

– Mas Verdaguer, actualment Can Gener de Sant
Medir. És l’única masia dempeus que encara manté
un xic d’activitat agrària, la qual possiblement
desapareixerà quan ho faci l’actual generació de
propietaris.

Caldria afegir-hi el:
– Mas Vallfogona o Tintorer: veí de Can Bell i de juris-

dicció compartida entre el paborde i el senyor de la
Torre Negra.

En el llistat de la venda citada de 1728, també hi
figura:
– Mas Canyet, propietat dels Palou que fou venuda

juntament amb la quadra, però que no en formava
part, ja que estava dins la demarcació parroquial
de Sant Pere de Rubí.

Malgrat que, llevat del citat Mas Moragues, la
resta de masies es trobin fora del sector urbanístic de
Torre Negra, la seva relació mostra l’alt nivell d’ocu-
pació que tenien les parts baixes de la serra de
Collserola i com els seus camps de conreu deurien
constituir un paisatge molt diferent del bosc actual,
al qual estem acostumats. Aquesta visió històrica del
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bosc, reduït a les parts altes de la serra i contraforts,
molt allunyat dels límits presents, nega la validesa
de la denominació de “la Queixalada” donada
arbitràriament pels ecologistes al sector. No són els
camps de conreu els que en els darrers dos-cents
anys, com a mínim, han avançat sobre el bosc, sinó
que progressivament les antigues ocupacions medie-
vals van restant abandonades a causa dels seus
escassos rendiments econòmics. D’un total de nou
masies existents en la relació de 1728, tan sols en res-
ten dues dempeus i habitades. És l’abandonament
de les cases i del conreu de les migrades feixes del
seu entorn el que provoca que el bosc avanci
abraçant les zones agrícoles més bones. La plaga de
la fil·loxera i la crisi dels preus del vi de finals del
segle xix ajuden a aquest fenomen. Cent anys més
tard, la pressió antròpica d’una població en creixe-
ment i els efectes perniciosos de la globalització
encara el van fer progressar més i han ajudat a esten-
dre la superfície de pinedes bordes.

En el moment de l’exclaustració monàstica, el
mateix any 1835, la urgència de diners que tenia
l’Estat va fer que es portés a subhasta pública el dret
de tala del bosc de la Torre Negra pel preu de sortida
de 12.000 rals.90 Es desconeix el resultat de l’opera-
ció, però sembla que deuria restar deserta, ja que el
1838 el masover es queixa repetidament de furts de
llenya i feixos de branques destinats a formigueres.91

Possiblement la major vigilància sobre un bosc, en
aquells moments públic, incità que algun ressentit hi
calés foc, provocant un incendi forestal l’any
següent, el 1839.92

La finca de la Torre Negra va sortir a subhasta
pública com a conseqüència de l’exclaustració
monàstica i la desamortització posterior de béns dels
ordes regulars. L’acte es portà a terme el dia 21 d’oc-
tubre de 1841 i l’escriptura de venda se signà el dia 7
de juny de 1842, davant el notari Clavillart de
Barcelona, que s’ocupava de totes les transmissions
de Bienes Nacionales. Els compradors oficials foren
Martí Rovira i Miquel Casamitjana, que en realitat
actuaren com a socis i homes de palla de la família
Rabadà, què posteriorment els comprà les seves
parts i després de diverses generacions encara la
posseeix, la utilitza com a residència privada i la
manté en molt bon estat de conservació. Segons els
documents de la venda, la finca tenia:

– bosc de tall 251,0 quarteres
– bosc de llenya 49,0 quarteres
– sembradura 29,5 quarteres
– oliveres 8,5 quarteres
– erms no conreats 101,0 quarteres

Total 439,0 quarteres

El preu pagat fou de 135.077 duros en paper del
deute públic de l’Estat valorat al seu nominal, tal
com preveia la llei.

Un descendent del comprador, en Joan Rabadà i
Vallbé (Vilabella, 1850 – Barcelona, 1899),93 afamat
pintor de l’època que participà en l’Exposició
Universal de Filadèlfia, l’any 1876, i després residí
uns anys a Argentina, en retornar volgué portar una
explotació agrícola racional i moderna de la finca.
Seguint l’exemple del ranxo que havia posseït a Sud-
Amèrica, intentà la cria de cavalls i la producció de
llet amb 40 vaques, sense massa fortuna. També
replantà la vinya amb peus americans, bona part de
la qual fou entregada a parcers, tot i que aquests no
haguessin contribuït al treball de replantació.
Tanmateix, el 1919 un dels parcers es negà a pagar la
quantitat pactada per considerar-la excessiva, fet que
originà un plet de desnonament en què participà
l’advocat Francesc Layret en defensa del rabassaire.
El tribunal fallà contra la propietat. La victòria page-
sa se celebrà en un míting al teatre de Can Tadeo, que
propicià la creació de la Unió de Rabassaires local.

Per poder portar a Barcelona la llet produïda a
la finca, a inicis del segle xx Joan Rabadà decidí obrir
un camí que unís la Torre Negra amb la carretera de
l’Arrabassada, obra que s’efectuà encara manual-
ment a pic i pala i que costà 75.000 pessetes de l’èpo-
ca. Posteriorment aquest camí fou aprofitat com a eix
principal d’una petita urbanització d’estiueig basada
en la parcel·lació d’antics prats erms.

Durant la segona meitat del segle xx, l’explota-
ció agrícola de la finca va patir els mateixos proble-
mes que les veïnes i començà a experimentar els
efectes de la pressió antròpica d’una població amb
gran potencial demogràfic. Després d’un utòpic
intent de construir-hi un polígon industrial, en la
dècada de 1970 s’endegà un pla urbanístic per urba-
nitzar el sector, sempre respectant la fortalesa que
restava aïllada en una àmplia zona verda. Finalment,
bona part de la finca va ser venuda a un promotor
immobiliari, però la propietat es quedà amb la casa-
forta i un entorn suficient per preservar-la. Part del
diners rebuts foren esmerçats en la seva restauració,
descobrint novament el pati gòtic que havien tapat
els monjos, la terrassa amb merlets de la façana pos-
terior i sobretot arranjant els interiors.

Actualment la finca es troba totalment envolta-
da per una tanca que impedeix apropar-s’hi, per tal
de mantenir la privacitat dels seus habitants. El 1983
es va incloure en l’Avanç de Catàleg de Patrimoni
Arquitectònic local, amb el número 5. Tanmateix, el
posterior Catàleg aprovat el 1986 tan sols va incloure
els elements situats en zona urbana, de manera que
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la seva incorporació va restar pendent d’una amplia-
ció posterior a les zones rurals del terme. Finalment,
el Catàleg de Patrimoni Arquitectònic, actualment en
situació d’aprovació provisional i en tràmit de la
definitiva, incorpora la Torre Negra com a BCIL de
tipus A.

Valoració històrica

La importància d’aquest edifici resta prou evi-
dent per tot el que s’ha explicat en l’apartat anterior.
Fent una breu síntesi, en remarcarem els aspectes
més destacats.
– L’indret on s’ubica sembla fortificat almenys des

del segle x, moment en què es troba la primera
menció de Riquer, senyor de Cercedol. Sota la for-
talesa actual es conserva un fragment de mur
construït en opus spicatum, datable en aquest
segle. És possible, però, que fos habitat des de
l’antiguitat, ja que en camps llaurats del seu
entorn s’han trobat restes de ceràmica romana. Al
marge de l’evident interès que té l’immoble per
ell mateix, cal considerar el valor arqueològic del
lloc.

– Pel que es dedueix de la documentació, és versem-
blant que la fortalesa actual sigui la successora
d’altres dues anteriors, la del segle x destruïda en
l’atac dels almoràvits de l’any 1116, i la de tapial
bastida el 1145. Formava part d’un sistema de
defensa medieval contra els darrers atacs dels
sarraïns, tenint a l’est el castell de Sant Marçal, a
l’oest els castells de Fumet (desaparegut) i el de
Canals (actualment en ruïnes), mentre que al nord
hi havia el castell d’Octavià, que era el propi
monestir de Sant Cugat del Vallès. No és, doncs,
una fortificació aïllada a l’entrada d’una vall, sinó
que s’integrava dins una xarxa més general, on
també hi havia elements menors com les domus de
Llaceres i de Vallseca i la torre de Valldoreix.

– La fortalesa de tapial fou erigida, a partir de 1145,
de forma solidària pels deu personatges beneficia-
ris de la donació de terres i encarregats de la repo-
blació del territori. Havien de tenir-la acabada el
dia de Santa Maria de1149, però no s’especifica qui
havia de tenir cura de la guàrdia. La seva funció
bàsica seria la protecció de la població establerta al
seu rodal, però també la defensa de l’entrada de
la vall de Gausac i del pas que conduïa vers
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Barcelona. El primer possessor conegut és Bernat
de Vilanova, l’any 1195, que ara com ara no s’ha
pogut vincular a cap dels deu constructors. La
tinença de la torre sempre va estar en mans de
famílies nobles –els Vilanova, els Palou i els Erill–,
les quals en principi es reconegueren feudatàries
del paborde major del monestir, senyor del terme
del castell d’Octavià.

– Durant les celebracions de Corts a Sant Cugat, en
temps dels reis Martí l’Humà i Alfons el
Magnànim, la Torre Negra va servir per hostatjar
diversos personatges importants que hi participa-
ven.

– A partir del segle xv esdevé el centre d’una quadra
independent dins el terme d’Octavià, que porta el
nom dels seus primers possessors coneguts, els
Vilanova. La seva presència ocasionarà, en el segle
xvi, un llarg plet amb el monestir sobre el dret a
tenir batlle jurisdiccional. L’estructura actual de l’e-
difici es deu als Palou i les seves reformes del segle
xv, malgrat l’oposició manifesta del monestir.

– La pèrdua de les seves funcions defensives permet
fer-ne una residència rural nobiliària, sense que
mai deixés de tenir, però, el seu aire de fortalesa.
La seva decadència militar s’accentuaria després
de 1714, segurament forçada pel decret de Felip V
de destrucció de castells catalans.

– El 1728 el Monestir compra l’edifici i totes les pro-
pietats i drets dels Erill en aquest àmbit, restant la
torre com a centre d’una explotació agrària mona-
cal. El fet implica noves transformacions arqui-
tectòniques per adequar-la al nou ús, i es cobreix el
patí interior. Malgrat haver passat al domini del
monestir, administrativament la Quadra perviurà
fins al 1846, moment en què és absorbida pel muni-
cipi de Sant Cugat del Vallès, d’acord amb la nova
Llei d’ajuntaments.

– Com a conseqüència de l’exclaustració i la desa-
mortització del Monestir de Sant Cugat, la finca és
treta a subhasta pública i venuda a particulars,
situació que mantindrà fins al present. Recentment
ha estat restaurada pel seu propietari actual, que
ha intentat recuperar una sèrie d’elements origi-
nals, com el pati interior descobert.

En resum, l’edifici de la Torre Negra constitueix un
testimoni important de la història local i especial-
ment de la vall de Gausac, que ensems es vincula a
l’esdevenir general del país a través dels seus pro-
pietaris successius. Les disputes entre els seus pos-
sessors i el monestir s’emmarquen dins el conflicte
més general mantingut a escala de país entre la clas-
se feudal rendista i l’església entesa com a institució,
per veure com es repartien l’apropiació de l’excedent
agrícola pagès. En la fortalesa de la Torre Negra s’a-
cumulen diferents usos i funcions segons els segles,
alhora que ha estat protagonista de diversos episodis

i fins i tot esdevingué la seu d’una jurisdicció pròpia.
L’existència d’un castell previ destruït pels almorà-
vits confereix al lloc un valor arqueològic rellevant.

Valoració arquitectònica

Des d’un punt de vista arquitectònic, manca un
estudi a fons de l’edifici, només possible amb l’acord
previ amb la propietat. Així i tot, hi ha alguns ele-
ments que cal remarcar:

– Presència d’un petit mur construït amb opus spica-
tum, que es pot datar possiblement en el segle x, el
qual potser podria correspondre a la casa de
Riquer, qualificat de senyor del lloc en la documen-
tació. Es troba proper, però en un nivell inferior a
l’edifici actual.

– Desconeixem la ubicació exacta de fortalesa de
tapial aixecada el 1145, que al nostre entendre no té
per què ser el nucli bàsic entorn del qual es basteix
el present edifici de pedra. El fet que 50 anys més
tard l’abat faci pagar el cens de dues gallines a
Bernat de Vilanova pel seu habitatge podria indi-
car que havia construït una casa nova, possible-
ment de pedra, i independent de la fortificació de
tapial, que tenia lliure de cens. Caldria un estudi a
fons de l’edifici actual per saber si engloba la torre
tapial esmentada o, al contrari va ser bastida ex
novo prop d’ella. 

– L’ús del tapial, malgrat les seves arrels antigues,
podria ser un indici que en l’obra haguessin treba-
llat esclaus sarraïns del monestir, experts en aques-
ta tècnica constructiva.94 Per desgràcia, no s’han
localitzat restes atribuïbles, encara que algunes
parets interiors ho són, com també succeeix en el
palau abacial del monestir.

– L’edifici actual sembla que en els seus inicis consta-
va de quatre torres angulars unides per panys de
muralles. La seva distribució actual, amb un pati
interior descobert i escala noble a l’aire lliure,
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correspondria a les ampliacions i reformes porta-
des a terme pels Palou, vers 1432. Tot i que es con-
verteixi en una residència senyorial, no perd el seu
caràcter de fortalesa, motiu pel qual el monestir
manifesta la seva oposició, ja que com a senyor
feudal del terme creu que només ell té dret a pos-
seir una fortificació, ignorant el document de 1145.

– En la primera planta, dins el que és l’habitatge dels
propietaris, hi ha tres sales que conserven interes-
sants enteixinats de finals del segle xv, de fusta

policromada, un d’ells curiosament decorat amb la
“Y” d’Isabel la Catòlica, sense la “F” de Ferran.
També hi ha diversos portals interiors motllurats
en guix, possiblement obra de moriscos, d’estil
gòtic flamíger, amb arcs conopials i escarsers.

– Cal destacar que en una recent restauració s’ha
descobert una sèrie de grafits incisos i pintats sobre
el revestiment de guix de la paret, en què aparei-
xen representats diversos vaixells.

– Es desconeix quin fou l’abast de les transforma-
cions experimentades després de 1714, en especial
si existien fossats que pogueren ser terraplenats,
com succeí amb els del monestir, i si les tres altres
torres cantoneres tenien la mateixa alçada que la
situada a l’esquerra de la façana principal. És evi-
dent que moltes de les finestres exteriors han de
ser posteriors a aquesta data, en especial el gran
balcó que es troba sobre la porta d’entrada. La
noblesa dels materials i el pas del temps les ha
integrat amb la resta de la façana, tot i que suavit-
zen la condició inicial de fortalesa.

En conclusió: la Torre Negra és un destacat i alhora
desconegut element de l’arquitectura civil i militar
catalana de la baixa edat mitjana que es troba en un
excel·lent estat de conservació, gràcies a l’interès
demostrat per l’actual propietari, el qual va néixer a
l’edifici. La seva rellevància arquitectònica ultrapas-
sa l’estricte marc local.

Valoració poliorcètica

Els estudis sobre poliorcètica o de l’arquitectura
militar catalana són escassos i encara més d’edificis
tan ben conservats com és l’exemple de la Torre
Negra. La seva importància és encara més gran per-
què la documentació ens informa que hi ha dos edi-
ficis precedents, del segles x i xii, les restes dels
quals no es coneixen amb exactitud, malgrat que
n’existeixin indicis. La possibilitat d’estudiar l’edifi-
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ci presenta un gran interès científic. Hernández
(2002) suggereix que en moltes petites fortificacions,
amb torres cilíndriques que rares vegades arribaven
a 5 m de diàmetre intern, l’habitatge del senyor es
trobava prop d’ella, però fora del recinte murallat
estricte. Tal podria ser el cas de la fortalesa de tapial
aixecada el 1145. Al marge d’estudiar amb detall les
plantes, alçats i seccions de l’edifici i sobretot inten-
tar determinar l’ús i funció de cada peça en cada
època, també cal analitzar la seva construcció, el
tipus de pedra emprada, la seva procedència i la de
la sorra i la calç; els arbres utilitzats per fer el bigam,
la seva disposició, sistemes de cobertes, aprofita-
ment de l’aigua de pluja, pous, evacuació d’aigües
residuals. En segon terme, les eines emprades en la
construcció i les màquines per aixecar els elements
pesants. Un altre aspecte són els elements defensius,
començant pels estrictament passius com és l’e-
xistència o no de fossats, les atalaies, l’existència
d’una torre mestra, les proteccions superiors de
matacans de pedra o de fusta, merlets, distribució
de les espitlleres, posterior adequació a les armes de
foc, etc.

Estat de conservació

Es tracta d’un edifici habitat, de propietat parti-
cular, situat en una parcel·la de 40.000 m2, completa-
ment tancada i, en aparença, ben conservat, sense
que sembli requerir cap intervenció urgent per
garantir-ne la pervivència. En la dècada de 1990 el
propietari va portar a terme una important tasca de
restauració en què es van recuperar elements tan
emblemàtics com són l’antic pati gòtic amb l’escala
descoberta i una de les terrasses emmerletades per a
la seva defensa. Semblantment s’enderrocà la maso-
veria moderna annexa, potenciant els valors arqui-
tectònics de l’edifici. Aquesta actuació no va comp-
tar amb cap mena de subvenció o ajuda pública.
Tanmateix, com sol succeir en aquest tipus d’edifica-
cions, sempre hi ha la necessitat continuada del seu
manteniment i l’aparició de problemes puntuals que
han de ser resolts abans que es transformin en
lesions més greus. Per tant, i sense un coneixement
més detallat de les transformacions que ha sofert al
llarg dels segles i de les possibles patologies estruc-
turals o puntuals que pugui sofrir, és preferible abs-
tenir-se de suggerir hipotètiques intervencions
arquitectòniques.

Valoració patrimonial

Torre Negra constitueix un exemple força excep-
cional de fortalesa medieval ben conservada dins
l’àmbit de Collserola i fins i tot de la regió metropoli-
tana,95 on aquest tipus d’edificis acostumen a trobar-
se mig enderrocats o molt transformats per reformes

posteriors. El valor patrimonial de l’element deriva
de dos factors. El primer és el seu rol de testimoni
històric, el qual no sols es basa en la presència d’ele-
ments materials originals, sinó en la seva condició
d’escenari dels esdeveniments de què ha estat prota-
gonista, directe o indirecte, i també de les diferents
funcionalitats que ha tingut cada part en cada època
determinada. Els seus aspectes més rellevants s’han
desenvolupat en els apartats precedents. El segon es
vincula als seus aspectes més materials, a la seva
arquitectura i transformació, en veure com la fortale-
sa inicial va perdent les seves funcions militars i
esdevé residència senyorial i centre de producció
agrícola. És evident que ambdós factors estant estre-
tament vinculats i que ben sovint la doble lectura se
sobreposa en elements materials específics.

La importància de la seva preservació, doncs, es
basa tant en els seus valors històrics i arquitectònics
intrínsecs, que per ells mateixos ja poden ser consi-
derats suficients, com en la seva excepcionalitat a
escala local i de país. Cal tenir present, però, que
continua essent un habitatge privat en funciona-
ment, fet que imposa limitacions quant a la possible
creació d’un règim de visites, a fi de preservar la inti-
mitat personal dels seus estadants. Així i tot, hi ha
nombrosos exemples a Europa que es poden prendre
com a model.

Tot i que es coneixen els trets essencials de la
seva història, l’element paga la pena d’endegar
recerques més aprofundides, ja sigui sobre aspectes
materials molt concrets, com pot ser conèixer la ubi-
cació exacta de les torres de Riquer i de tapial de
1145, o comprovar l’existència d’un hipotètic fossat
frontal, o bé respecte a alguns dels seus episodis
històrics que sens dubte tenen un interès molt més
general. Per exemple, caldria poder explicar l’abast
de les franqueses de l’àmbit occidental del Vallès en
els segles ix i x, com els dominis aloers lliures esde-
venen primer vassalls del monestir i s’acaben trans-
formant en masos remences i veure si aquest procés
manté, o no, el seu paral·lelisme amb el que succeeix
dins el domini monàstic d’Octavià i en altres de
similars. I també com evolucionen les relacions entre
el senyor i els pagesos després de la Sentència
Arbitral de Guadalupe, el 1486. Cal tenir present que
la Torre Negra, al marge del paper defensiu que li
fou atorgat en el segle xii, és l’edifici col·lector de
l’excedent agrari de la zona i, com a tal, hauria de
disposar dels corresponents espais destinats al
emmagatzematge de cereals i vi, amb els elements
de vinificació del raïm i altres. Hi ha, doncs, un llarg
camí per recórrer en la recerca ja sigui arqueològica,
fins ara inèdita, o documental, el desenvolupament
de la qual ajudarà a incrementar la importància testi-
monial de l’edifici.
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En segon lloc, i no per això menys rellevant, cal
constatar que, malgrat el seu bon estat, exterior i
interior, la Torre Negra continua mancada, per ara,
d’estudis bàsics sobre la seva arquitectura, tècniques
constructives emprades, sistemes de defensa en les
diferents èpoques. És evident que la simple observa-
ció visual i directa de l’edifici permet deduir que es
tracta d’un element valuós, però aquesta atribució
subjectiva i generalista caldria que fos avalada per
dades més objectives derivades de la seva anàlisi
científica, les quals permetrien tenir-ne un coneixe-
ment més exacte i exhaustiu.

Nivell de protecció

Compta amb un doble nivell de protecció. D’una
banda, la Carta Arqueològica de Sant Cugat del
Vallès, incorporada a la de Catalunya, preveu l’edifici
i l’entorn com un possible jaciment d’època medieval
i moderna, figurant com a tal a la fitxa número 70.
D’una altra, el Pla Especial de Protecció del Patrimoni
Arquitectònic, actualment en tràmit d’aprovació defi-
nitiva, incorpora l’edifici a la fitxa A-2, encaminada a
la seva salvaguarda integral, atesa no sols la seva
configuració exterior, sinó també els elements immo-
bles patrimonials que conté al seu interior. D’acord
amb el que disposa la Carta Arqueològica citada, el
PEPPA inclou una segona fitxa, H-10, de protecció
dels possibles elements soterrats.

Curiosament i fins a l’actualitat, l’edifici no havia
comptat amb cap tipus de protecció patrimonial, a
desgrat de la seva rellevància arquitectònica i signifi-
cació històrica. No fou incorporat en la declaració
genèrica de protecció d’edificis militars antics de
1949, ni tampoc com a element específic en el Catàleg
de Béns Immobles d’Interès Nacional, ni en el Catàleg
Municipal de Patrimoni Arquitectònic de 1986, que es
redueix a l’estricta zona urbana. Recentment s’ha
inclòs en el revisió d’aquest darrer catàleg, on rep la
consideració de Bé Cultural d’Interès Local (BCIL).
Aquest fet resulta insòlit enfront de la protecció que
han merescut altres elements semblants com pot ser
el citat castell del Papiol, o menors com els de Pallejà,
Gavà o fins i tot runes molt menys rellevants, com és
el cas del castell de Canals al mateix terme municipal
de Sant Cugat del Vallès, tots ells preservats amb la
categoria de Bé Cultural d’Interès Nacional. Cal espe-
rar, doncs, que la seva declaració com a BCIL sigui un
primer pas per assolir el rang de BCIN que sens
dubte li correspon.
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5.2 Can Calders

Situació

Masia situada a llevant de la població de Sant
Cugat, en el límit amb el terme municipal de
Cerdanyola, entre les masies de la Torreblanca i Can
Solà, davant l’aiguabarreig de la riera de Sant Medir
amb la de Sant Cugat i la seva riba dreta. 

Descripció

El nucli original de la masia resta molt amagat
per un conjunt de construccions annexes, bastides en
ple segle xx, però hi ha notícies documentals que ja
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parlen de la seva existència en el segle xiv. Les trans-
formacions posteriors per adaptar-la a les successi-
ves exigències de vida i usos productius han modifi-
cat algunes obertures, fet que en dificulta la datació.
Es tracta d’un edifici amb teulada a doble vessant i
amb carener perpendicular a la façana principal,
totalment reformada en el segle xix, amb un portal
de totxo i arc rebaixat i tres balcons a la planta pis.
La casa dóna a un pati frontal clos, on hi ha diverses
construccions annexes, entre les quals destaca una
galeria angular, neoclàssica, amb columnes i capitells
jònics que sustenten arcs rebaixats. També hi ha un
pou cobert amb volta catalana i amb porta per evitar
accidents fortuïts. Tot plegat fa que els seus trets
tipològics difereixin de la tradició que arrenca del
segle xvi, com serien els exemples de Can Marcet o
de Can Canyameres, i s’apropi al grup de masies
locals reformades en els anys de l’esplendor econò-
mica de la vinya, Can Revella, Can Castanyer, Can
Busquets, Can Trabal, però allunyant-se del seu
afany de voler semblar una casa urbana, amb el pen-
dent de la teulada desguassant sobre la façana prin-
cipal i coronada per una barana de balustres. Així, la
seva estructura conserva la forma tradicional, tot i
que les obertures hagin estat modernitzades.

La masia està habitada per la família propietà-
ria, que fins fa pocs anys explotava agrícolament la
resta de la finca. Per poder contenir la pressió antrò-
pica, cada vegada més gran sobre els conreus, es va
veure obligada a tancar tota la propietat a fi d’evitar
que la gent passegés sobre els sembrats, malmetent-
los. Darrerament el negoci principal de la finca és
l’hípica, motiu pel qual s’ha adaptat un camp amb
circuits de salts i un altre amb un conjunt d’estables i
cledes individualitzades per a cavalls d’elit. En una
de les construccions annexes a l’edifici principal, hi
ha una clínica veterinària equipada amb sales de
cures i quiròfan per a cavalls.

Història

Es coneix molt poc de la història de la casa, ja
que els arxius familiars es van perdre durant la gue-
rra civil de 1936-39. Se sap que formava part del
domini eminent de la Pabordia Major del Monestir i
el 1402 figura en la seva documentació amb el nom
de mas Pont, antigament Martinet. Això significa que
cal fer retrocedir els seus orígens almenys al segle
xiv. El 1389 era propietat de Jaume de Pont, pagès,
segons consta en la descripció dels límits del mas
Moragues. Això situa el mas fora de la Quadra de
Vilanova i converteix el seu possessor en home propi
del Monestir, sotmès als pagaments senyorials i a cer-
tes servituds feudals. Per alguna raó desconeguda,
no formaren part del sindicat remença de 1448, reunit
per pagar al rei la indemnització econòmica que els
havia de redimir i alliberar de la servitud. Tal volta
havia mort el pare i la casa fou representada per un
altre pagès que actuava com a tutor legal dels fills, ja
que les dones no podien participar en aquests actes. 

El cognom Calders96 apareix associat per pri-
mera vegada al mas l’any 1595, quan es parla
d’Antic Calders, àlies Pont. El fet que utilitzi com a
àlies l’antic nom del mas fa pensar que possible-
ment Antic Calders seria un pagès de menor
importància social i econòmica que s’hauria casat
amb la pubilla de dit mas. Va morir assassinat d’un
tret de pedrenyal, el 1614, disparat per bandolers de
Collserola. Sembla que el succeí Pere Pont i Calders,
segurament fill seu, que encara prioritzava el llinat-
ge matern pel fet d’haver-ne heretat el mas. Pere
mor el 1639 i a partir de 1640 desapareix la referèn-
cia als Pont, mentre que el cognom Calders es com-
plementa amb la precisió “de la Riera”, a fi de dis-
tingir-se del mas Calders “del Pla”, avui la Torre
d’en Llebre, al terme de Rubí. El 1664, la documen-
tació ja parla únicament de Can Calders. En el cap-
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breu del paborde Barutell, Francesc Calders mani-
festa pertànyer a la parròquia de Sant Pere
d’Octavià, ser home propi, soliu i afocat de la
Pabordia major, malgrat haver redimit la remença i
els mals usos, amb obligació de prestar sagrament
de fidelitat i reconèixer la propietat eminent del
monestir, segons els Usatges de Barcelona i les
Constitucions de Catalunya. En aquesta època, ja
havien monetaritzat el cens agrari, cosa que els afa-
voria enfront de la inflació. Pagaven la quantitat
fixa de 31 sous i 6 diners, en moneda de Barcelona,
cada any per la festa de Sant Pere i Sant Feliu del
mes d’agost, el delme de pa i de vi i el delme de car-
nelatge en el cas de criar animals. Al marge del mas,
el 1664 posseïen dues altres peces de terra, una al
Pla del Vinyet, de 2 quarteres de sembradura, i una
altra al mas Boscà, que havien venut a Francesc
Figueres a carta de gràcia. La descripció termenal
que confessa de la finca és la següent:

– A sol ixent amb honors de Pere Joan Solà i part
amb l’alou del Priorat de dit monestir que jo dit
confessant posseeixo, un marge mitjançant.

– A migdia amb l’alou de Mossèn Palou,97 que avui
posseeix don Oleguer d’Erill i part amb el benefici
de Santa Maria de dit Monestir, que jo dit confes-
sant posseeixo, un torrent mitjançant.

– A ponent amb la riera que discorre devers la dita
Torre de Palou.

– A tramuntana amb honors de Pere Joan Solà mit-
jançant un camí per lo qual s’anava des de Sant
Cugat a l’església vella de Cerdanyola, part amb el
torrent anomenat Roig, part que és de dit Solà i
part meva, de dit confessant.

Com a curiositat cal fer notar que sembla que la
finca matriu no afrontava amb el mas Moragues o
Carreres, com succeeix en l’actualitat, possiblement
per la interposició de l’alou de Santa Maria, que
també posseeix.

El 1728, en el document de compra de la Quadra
de Vilanova que el monestir fa als marquesos de
Rupit consta com una de les afrontacions l’heretat
que posseïa Salvador Calders. Per raons de manca
de successió masculina, la casa ha passat actualment
als Vilaró, entroncats amb els Calders per via matri-
monial.

El 1835, la masia va ser el marc d’una anècdota
que hauria pogut esdevenir tràgica. El matí del diu-
menge 26 de juliol, els monjos foren avisats que
aquella nit seria assaltat el monestir. Fra Antoni de
Perramon optà per fugir ràpidament i anà a refugiar-
se a Can Calders, família amb la qual mantenia una
certa amistat. Perramon era el monjo més odiat pels
pagesos, tant per ser el cobrador dels censos i altres

drets feudals a la vila de Sant Cugat, com per la seva
ideologia manifestament antiliberal i el seu tarannà
provocador. Dies abans, s’havia passejat pel poble
portant un gos disfressat amb la gorra i les ensenyes
de la Milícia Nacional. La seva casa fou l’única
expressament incendiada de les que es trobaven dins
el clos monàstic. El matí del dia 27, quan alguns
exaltats de la vila s’assabentaren del seu amagatall,
l’anaren a cercar per matar-lo. Salvà la vida perquè
fou avisat a temps i fugí a mig vestir, travessant el
bosc i la serra, fins arribar a la finca del Laberint
d’Horta, llavors ocupada pel capità general de
Catalunya, Manuel de Llauder, cosí germà seu. La
família Calders protegí la seva fugida indicant als
perseguidors que havia fet via vers Sabadell.

Uns anys després, Josep Calders i Vila, propietari
del mas, fou escollit alcalde de la vila pel període de
1837 a 1838. El seu fill, Esteve Calders i Mayol, va ser
regidor dels ajuntaments de 1846 i 1847 i també tinent
de la Milícia Nacional. Amb la crisi agrària a conse-
qüència de la caiguda del vi, i atesa la quantitat d’ai-
gua subterrània que té la finca, es dedicaren princi-
palment a l’horta, sobretot la part més baixa veïna a la
riera. L’aigua era extreta per una sínia a sang. Després
de la guerra civil, la masia retornà al conreu de la
vinya, que finalment abandonà a causa de la pressió
humana i de l’èxit obtingut amb el negoci alternatiu
de l’hípica. Llavors els camps es dediquen bàsicament
a plantes farratgeres per a l’alimentació dels cavalls,
fins arribar a la situació actual, en què resulta més
econòmic importar el farratge del mercat globalitzat
que conrear-lo. Com a curiositat, cal destacar que el
conegut escriptor català Pere Calders és descendent
d’una branca secundària d’aquesta pairalia.

A principis de segle xx es plantejà l’aprofita-
ment de la riquesa de l’aqüífer subterrani. L’any
1926 la Sociedad Anónima de Crédito Hipotecario,
radicada a Barcelona, aconseguí que l’Ajuntament li
concedís el subministrament d’aigua potable a bona
part de la vila. Es feren diverses captacions i
s’instal·là la canonada principal vers la vila. La pre-
potència de la gestió de la societat esmentada obrint
rases pels carrers, davant les entrades mateixes de
les cases sense avisar els veïns, va suscitar molts
queixes. A la fi els cabals obtinguts es mostraren
insuficients i se cercaren noves deus a Graells.

Valoració històrica

Resulta un xic difícil establir una valoració histò-
rica de l’edifici, tant per la seva manca de documenta-
ció directa, com per les modificacions i els afegitons
que poden emmascarar elements significatius.
L’antiguitat que es desprèn d’altres documents que hi
fan referència permet suposar que la seva evolució
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manté trets paral·lels a altres masies semblants del
terme. El monestir, senyor aloer, com a eminent degué
concedir les terres a una família pagesa a canvi d’un
cens agrari sobre la terra, l’acostumada parella de
gallines per la casa que hi edifiquessin i els delmes de
la collita i dels animals que hi criessin. La seva subor-
dinació a la pabordia major els convertí en homes
propis, solius i afocats, situació que evolucionà vers la
remença com en el conjunt del terme. Redimida la
servitud i els mals usos, seguiren obligats al formalis-
me de prestar jurament de fidelitat al paborde major,
cada vegada que els fos exigida. D’altra banda, la con-
fessió feta en el capbreu de 1662 resulta molt relle-
vant, ja que informa que també tenien terres conti-
gües pertanyents a altres administracions monacals,
el priorat i el benefici de Santa Maria.

El mas és un bon exemple dels situats a la vora
de la plana, en contacte amb els primers pendents de
la serra de Collserola, on el bosc és, alhora, una font
de recursos complementaris (fusta, llenya, fruits sil-
vestres, caça...) i reserva de sòl agrari segons convin-
gui. En el segle xix, per exemple, l’actual pineda del
mas estava plantada de vinya. El règim irregular de
la riera, amb important estiatge sec, alhora que la
seva major elevació topogràfica respecte a la llera, fa
que no es plantegés la captació d’aigua a través d’un
rec i s’optés per extreure-la de la capa freàtica mit-
jançant una sínia moguda a sang. 

Valoració arquitectònica

L’aspecte actual de la masia és un conjunt d’a-
gregats moderns, utilitaris, de baixa qualitat arqui-
tectònica, derivats de la seva activitat com a hípica,
que desfiguren el nucli original, el qual resta confós i
amagat. Tanmateix, el pati clos ha permès la conser-
vació de la façana principal, reformada durant el
segle xix, la qual manté l’estructura típica de la
masia catalana amb teulada a doble vessant i carene-
ra perpendicular. La reforma total de les obertures,
amb balcons a la planta pis i arc rebaixat a la porta
d’entrada, és un bon testimoni de l’enriquiment
experimentat en els anys de bonança de la vinya i
constitueix un exemple de la voluntat pagesa de
modernització en plena època industrial. D’aquest
moment és la galeria del pati i possiblement el pou,
els dos elements estèticament més remarcables del
conjunt. Caldria tenir accés a les parts interiors de la
casa per poder establir-ne una valoració arquitectò-
nica més precisa.

Valoració etnogràfica

El fet de ser l’única masia existent dins el Parc
Rural de Torre Negra li confereix un singular interès
etnogràfic, molt més per tal com disposa de camps

de conreu al seu entorn, al marge de l’activitat de
l’hípica. Però, per desgràcia, l’aprofitament agrari
de la terra ha esdevingut una activitat secundària i
mecanitzada, que pot ser abandonada ràpidament si
no troba fórmules alternatives que facin rendible la
producció. Pel que fa a l’edifici principal, el conjunt
d’afegits dels darrers anys deformen la seva tipolo-
gia tradicional i dificulten la seva lectura. La refor-
ma de la façana efectuada en el segle xix la singula-
ritza i avui, amb més de cent anys, s’ha convertit en
un element bàsic de la seva personalitat, ajudant a
mantenir el caràcter pagès del conjunt.

Estat de conservació

La visió exterior de la casa aparenta una conser-
vació correcta. La continuïtat del seu d’habitatge fins
a l’actualitat, sens dubte hi contribueix, tot i que això
no exclou la possible presència de problemes pun-
tuals o menors. Des d’una òptica estètica i tipològica
cal remarcar que caldria una reordenació dels volums
afegits i de les seves obertures a fi de millorar-ne l’as-
pecte i assolir una integració més harmònica.

Valoració patrimonial

A diferència d’altres masies absorbides pel crei-
xement urbanístic que ha comportat la seva desapa-
rició física (cas de Can Perbell, Can Gatxet de la Riera
o Can Villar, entre altres) o que simplement han pre-
servat l’edifici com un testimoni històric descontex-
tualitzat dels camps de conreu que les envoltaven i
els donaven sentit (cas de Torre Blanca, Can Bellet,
Can Canyameres, Can Castanyer, Can Trabal, etc.),
Can Calders suma al seu veïnatge immediat al nucli
urbà el fet de trobar-se envoltada de camps, de
manera que permet una lectura força clara del que ha
estat l’habitatge rural dispers. És cert, però, que sobre
seu existeix l’amenaça de la construcció de la ronda
sud i del vial de cornisa, els quals, segons el planeja-
ment vigent, tot i respectar l’edifici, el podrien deixar
pràcticament envoltat de vies de comunicació rodada
i aïllada dels seus camps de conreu. Per tant, essent
realistes, cal apuntar que aquest valor pot desaparèi-
xer, si més no parcialment, en un termini de temps
relativament curt, molt més si es té en compte que la
construcció d’Esade i Creàpolis poden forçar l’ober-
tura immediata de la ronda sud.

Com en el cas de la Torre Negra, el valor patrimo-
nial és la conjunció dels valors analitzats per separat.
Des d’una visió històrica, la masia representa una uni-
tat de producció agrària alhora que llar familiar, la
qual evoluciona des de la remença vers la llibertat i
s’adapta a les diferents circumstàncies de cada època
amb uns conreus diferents. La casa esdevé, en ella
mateixa, el testimoni material visible de l’esdevenir
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d’una família concreta que serveix d’exemple extensi-
ble a d’altres de l’antiga vila. La persistència temporal
de determinats elements arquitectònics vinculats al
treball rural li confereixen un valor etnogràfic, ente-
nent com a tal les formes de vida tradicionals del
camp que han romàs sense gaires variacions al llarg
de segles. A tot això cal afegir els dos fets esmentats,
el primer de ser l’única masia que es troba dins el Parc
Rural de Torre Negra i, el segon, la circumstància
d’estar envoltada de camps de conreu, tot i que aques-
ta situació possiblement tingui els dies comptats.

Nivell de protecció

La masia de Can Calders compta amb un doble
nivell de protecció. D’una banda, la Carta
Arqueològica de Sant Cugat del Vallès la preveu com
un possible jaciment d’època medieval i moderna,
figurant com a tal en la fitxa número 31. D’una altra,
el Pla Especial de Protecció del Patrimoni
Arquitectònic, actualment en tràmit d’aprovació
definitiva, la incorpora a la fitxa B-187, amb el detall
següent:

– Nivell A de protecció integral per l’exterior de l’e-
difici, façanes, teulada i volum.

– Nivell C de protecció integral per la galeria
neoclàssica i la construcció auxiliar del pou.

– Nivell D per les modificacions dels volums auxi-
liars i el color de les façanes.

– Nivell H, fitxa H-38, per jaciment arqueològic.

Tota actuació futura en l’edifici haurà de comptar
amb l’autorització especial de l’administració públi-
ca, que vetllarà pel manteniment dels seus valors
estètics i històrics.

El mas també pot ser objecte de la protecció que
especifica l’article 7, apartat 2, epígraf e, de la Llei
9/1993, del patrimoni cultural català. En aquest arti-
cle es defineix la zona d’interès etnològic com:

Conjunt de vestigis que poden incloure intervencions
en el paisatge natural, edificis i instal·lacions, que
contenen en llur si elements constitutius del patri-
moni etnològic de Catalunya.

El caràcter tradicional de l’edifici de la masia, amb
un entorn de camps de conreu actius, pot ser consi-
derat, doncs, d’interès etnològic, malgrat que les tèc-
niques agràries emprades siguin, lògicament,
modernes i fins i tot que l’activitat principal sigui
l’hípica. En qualsevol cas, aquest tipus específic de
protecció requeriria un estudi complementari en què
es valoressin quins són els diferents aspectes, físics
i/o d’activitat, que haurien de ser protegits i sota
quins conceptes.

Conjunt de cases de la Rambla de Can Bell

La importància assolida per la carretera de
l’Arrabassada a finals del segle xix va fer que la pro-
pietat de la Torre Negra es plantegés la creació d’un
camí ample, apte per a la circulació rodada, a fi d’en-
llaçar-hi directament. Encara va ser una obra feta a
mà, a pic i pala, amb alguna tragella arrossegada per
un cavall per fer les anivellacions de la calçada.
L’únic problema era que, per arribar a la carretera,
calia travessar la finca de Can Bell. Arribats a un
acord, l’any 1905, Miquel Bell va sol·licitar a la
Diputació el permís corresponent per efectuar la
connexió. El paisatge de la zona era força diferent de
l’actual. La plaga de la fil·loxera i la caiguda poste-
rior del preu del vi havien provocat que els camps
situats al pendís de la carena fossin erms i aquí i allà
començaven a despuntar alguns pins blancs de colo-
nització espontània. D’altra banda, en els anys prece-
dents s’havia iniciat amb força la urbanització de
l’Arrabassada, on un grup de barcelonins hi alçava
cases d’estiueig i fins i tot havien construït dos esta-
bliments hotelers, el Gran Hotel i l’Hotel del
Rabassalet. Encara no existia el Casino, però sí el
projecte de comunicar la capital amb un tramvia.
Una i altra cosa va induir ambdós propietaris a imi-
tar-los i promoure una petita urbanització a les seves
finques respectives. Aquesta decisió va comportar la
formació de dos nuclis diferents. El primer de cons-
truir-se fou el passeig de Calado, que pren el nom
del primer veí que hi basteix el seu habitatge d’es-
tiueig, l’any 1906. El segon, la rambla de Can Bell,
gairebé simultani, ja que el pou de la casa Saumell
també ostenta la data de 1906, encara que l’habitatge
tingui la llicència de l’any següent.

Aquestes petites taques d’urbanització que apa-
reixen a la serra de Collserola a cavall dels segles xix
i xx estan vinculades fonamentalment al moviment
higienista i a la seva pretensió de cercar una major
vinculació de l’home amb la natura, considerada una
font important de salut, enfront del focus de malal-
ties infeccioses que eren les antigues aglomeracions
urbanes, amb carrers estrets i poca salubritat pública.
La finca de Can Bell oferia unes condicions
excel·lents. La seva situació a dos quilòmetres dels
Quatre Cantons, centre neuràlgic de la vila, mostra la
voluntat d’alguns barcelonins de cercar un ambient
rural i aïllat per al seu estiueig, proper a la ciutat per
facilitar l’aprofitament dominical de l’habitatge, en
una època en què encara no existeix la noció de cap
de setmana i els desplaçaments es feien en tartana.
El veïnatge amb la carretera li garantia la possibilitat
d’arribar-hi amb transport públic, emprant l’òmni-
bus que unia Gràcia amb la vila de Sant Cugat. La
distància fins al nucli de la vila era prou curta per
anar-hi a peu, però també excessivament llarga per
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fer-la carregat. Així, el proveïment principal de que-
viures el portaven ells mateixos de Barcelona, men-
tre que les verdures, alguna fruita, ous i eventual-
ment peces d’aviram o algun conill podien ser
adquirides a la veïna masia de Can Bell. La seva ubi-
cació en una carena transversal, elevada respecte a
l’entorn immediat, li proporcionava vistes a amb-
dues bandes, vers la vila de Sant Cugat presidida pel
monestir i vers la serralada.

El camí carener va rebre el nom de rambla de
Can Bell per començar dins aquesta finca i l’àrea
esdevingué un nucli d’estiueig molt petit, en què
sols s’arribaren a construir vuit habitatges i encara
en un temps relativament llarg. Contrasta la modès-
tia de les primeres edificacions amb la sumptuositat
de les darreres, envoltades de jardins molt més grans
o fins i tot d’un vertader parc en el cas de la casa
Bertrand.

5.3 Casa Miró

Situació

Es troba a la primera parcel·la de la banda nord
de la rambla de Can Bell, fent cantonada amb la
carretera de l’Arrabassada.

Descripció

Habitatge unifamiliar aïllat, amb façana lateral a
línia de carrer, mentre que la principal té el seu accés
pel jardí, tot i que la porta actual no sembla la pri-
migènia o ha estat reformada posteriorment. Està
protegida per una marquesina de ferro forjat i vidre
armat, possiblement instal·lada durant la restauració
de 1970. Tampoc les xemeneies semblen originals,
sinó més aviat un refecció recent amb coberta de teu-
ladeta.

Es tracta d’un habitatge de planta rectangular,
amb el cantó més estret paral·lel a la via pública. Les
cantonades estan decorades per cadenes de falsos
carreus de morter aplacat, semblants als del molí de
vent, però que en l’actualitat han estat pintats del
mateix color que la resta de la façana. Les obertures
estan ressaltades per un aplacat en tot el seu períme-
tre, on sobresurt la llinda i la base dels muntants
laterals. Unes petites finestretes inferiors indiquen
que existeix una planta semisoterrània aprofitant el
desnivell de la parcel·la. Els pendents de la teulada
resten amagats per sumptuosos capçaments curvili-
nis, totalment llisos i acabats en un petit remat desta-
cat. Els que corresponen a la façana principal i poste-
rior són més elevats per dissimular els vessants, for-
mant tres graons en alçada, d’inspiració vagament

barroca. Els altres dos són més baixos, el just per
encobrir l’aiguafons, i presenten un singular lòbul
central. La simetria domina la composició i sobre les
finestres hi ha els petits espiralls del fals sostre.

Possiblement els elements modernistes més des-
tacats siguin les reixes de les finestres, seguint el
model clàssic santcugatenc de passamà retorçat i
reblons florals, amb bombament de la part inferior a
fi de poder treure el cap i mirar lateralment el carrer.

A l’inici de la façana de la rambla de Can Bell es
conserva el portal per a vehicles amb el reixat primi-
geni, d’estil clàssic, format per barrots de ferro verti-
cals rematats per petites puntes de llança en forma
de flor de lis. Estan units per passamans a la part
superior i a la inferior, on hi ha ornaments de plom.
Les pilastres presenten un coronament superior pira-
midal amb aplicacions de quars blanc, disposat com
si fos trencadís. Quant al molí de vent, atès el seu
gran valor es tracta monogràficament en un apartat
independent.

Història

Miquel Miró i Gich degué ser un dels primers
compradors d’aquesta zona, ja que va poder adqui-
rir un terreny amb façana a la carretera de
l’Arrabassada, fet molt valorat en aquella època en
què el trànsit era mínim. El 1908 sol·licità un permís
d’obres per construir una tanca força monumental a
la façana esmentada, d’acord amb un projecte
modernista del llavors jove arquitecte Eduard Maria
Balcells. Per raons desconegudes aquesta obra no
arribà a materialitzar-se, malgrat que l’any següent
sol·licità una prolongació de la llicència.
Possiblement els recursos financers del promotor
eren més limitats i a la fi la seva casa d’estiueig asso-
leix unes dimensions i plantejaments força modests.
Per raons desconegudes, no es conserva l’expedient
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d’obres de l’habitatge, ni del molí de vent associat, ni
es té cap referència de la data de concessió de llicèn-
cia. L’any 1969, l’edifici fou restaurat i ampliat amb
un porxo, alhora que es construïa la vorera correspo-
nent a la rambla de Can Bell.

Valoració històrica

El seu principal interès radica en el fet de ser
una bona mostra d’habitatge d’estiueig de principis
del segle xx de la classe mitjana-baixa.

Valoració arquitectònica

L’edifici mostra una simplicitat total, llevat dels
capçaments laterals de les façanes que amaguen el
triangle dels pendents de la teulada. El seu traçat
curvilini els permet situar dins el moviment moder-
nista, tot i que en siguin un element poc destacat,
possiblement a causa de les modificacions introduï-
des pel paleta amb la intenció de simplificar i abara-
tir el cost. Tenint en compte les cadenes cantoneres
de falsos carreus de morter aplacat, el projecte prece-
dent de tanca no construïda i el llenguatge formal
emprat en el disseny del molí de vent, cal pensar que
l’habitatge també seria un projecte de l’arquitecte
modernista Eduard Maria Balcells, encara que empo-
brit pel promotor amb afany d’economitzar. 

Estat de conservació

La casa continua essent habitada i externament
no presenta signes de danys aparents. Per evitar pro-
blemes en l’aiguafons que dóna al carrer hi han afe-
git tres tubs sobreeixidors integrats en la cornisa. Cal
suposar una solució semblant per l’altra banda.
Valoració patrimonial

La casa Miró constitueix un típic exemple d’edi-
fici amb més valors de testimoni històric que pròpia-

ment estètics. Així, contrasta la seva pobresa formal
enfront de l’elegància del molí de vent. Malgrat això,
cal remarcar l’interès de les cantoneres amb els falsos
carreus, les reixes de finestra amb bombament mira-
dor i el reixat d’entrada amb puntes de llança florde-
lisades. 

Nivell de protecció

Atesa l’extrema senzillesa del seu disseny, del
qual només destaca el capçament superior, no ha
estat inclosa en el catàleg de protecció.

Bibliografia

– Miquel i Serra, Domènec (1997). “L’arquitectura
modernista a Sant Cugat del Vallès”. Gausac, núm.
11, pàg. 53 a 88.

5.4 Casa Formiguera

Situació

Casa d’estiueig que es troba a la rambla de Can
Bell, número 7, ocupant la tercera de les quatre par-
cel·les que té aquesta illa d’habitatges. Com les res-
tants, el punt més elevat del terreny correspon a la
façana del carrer i des d’allí baixa fins al petit torrent
que marca el seu límit nord.

Descripció

Torre d’estiueig i caps de setmana d’estil noucen-
tista, aïllada i edificada en una parcel·la de fort pen-
dent. Consta de planta baixa a nivell de carrer i un
semisoterrani habitable, amb finestres laterals, que té
accés a peu pla per la banda baixa del jardí. Segons el
projecte, ambdues plantes eren independents i es
comunicaven per una escala exterior. Actualment l’e-
difici s’ha reconvertit en primera residència.

El projecte presentat per sol·licitar la llicència d’o-
bres i la seva materialització mostren grans diferèn-
cies. En aparença, l’edificació fou fidel a la planta pro-
jectada, llevat d’afegir un petit cos sortint a la façana
de ponent, bessó del de llevant que es preveia únic. 

La major discrepància es troba en les façanes,
que l’arquitecte tan sols esbossà. La composició dis-
senyada s’inseria plenament en el noucentisme d’ins-
piració barroca, ja que preveia una façana emmarca-
da per dues pilastres cantoneres que semblen supor-
tar un capriciós i curvilini capçament superior, prefi-
gurant solucions que es popularitzaran a partir de
l’Exposició Internacional de Barcelona, l’any 1929. El
resultat previst l’apropava a l’estètica de la veïna casa
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Miró, on també la coberta resta amagada rere capça-
ments elevats. El client, però, optà per potenciar els
valors arquitectònics de la teulada, prolongant-la
amb voladissos sustentats per cartel·les de fusta
vista, i per l’adopció de teula plana o alacantina, tan
característica d’aquests anys. Alhora, els petits cossos
laterals li permetien fer un trencament de línies en
disposar de la seva pròpia teulada transversal.

En un moment posterior, possiblement a finals
de la dècada de 1960, s’adossà un altre petit cos a la
façana principal amb funcions de rebedor i es prote-
gí la nova porta amb una marquesina de vidre sus-
tentada per un escaire curvilini de ferro forjat. Les
estretes terrasses laterals estan defensades per balus-
trades pintades de blanc.

La tanca està formada per un mur baix entre
pilars, que aguanten marcs de ferro emplenats amb
teixit metàl·lic. La porta té idèntica solució. Hi desta-
ca la voluntat decorativista en les concavitats dels
angles i en el capçament del puntal central. També
en l’arrodoniment superior dels pilars, que l’acosten
a l’arc decó.

Història

Es tracta d’una construcció tardana a la zona, ja
que la llicència d’obres és del dia 3 de febrer de 1925.
La senyora Pilar Formiguera encarregà el projecte a
l’arquitecte Isidre Gili i Moncunill, que el 1911 ja
havia dissenyat la casa Bonet a Vista Rica. L’habitatge
forma part de la segona fornada de torres d’estiueig
que es bastí a la zona, totalment coetània a la Casa
Bertrand i un xic anterior a la casa Montserrat.

Valoració històrica

La casa Formiguera s’enquadra dins el grup
d’habitatges d’estiueig i cap de setmana modests,

enfront d’altres realitzacions més luxoses com són la
casa Bertrand o la casa Montserrat. Com la resta,
mostra la voluntat d’alguns barcelonins de cercar un
ambient rural i aïllat, lluny d’aglomeracions urbanes,
ben característic del moviment higienista, que a Sant
Cugat prenia força en altres zones del Collserola,
especialment a la Floresta, i també a les àrees baixes
de la serra amb les diferents urbanitzacions de
Valldoreix.

Valoració arquitectònica

L’edifici mostra un destacat canvi d’estil respec-
te als dos primers bastits a la zona. Tanmateix, la
coberta de teules planes defuig les inflexions dels
voladissos i fins i tot el petit plegat frontal del care-
ner, que serà una de les característiques del llenguat-
ge noucentista en la tipologia de cases d’estiueig
aïllades. No sabem fins a quin punt la decisió d’uns
vessants rectes responen a una voluntat estètica o a
raons d’estalvi econòmic. En destaca, també, l’arcada
de la finestra de la façana principal, que l’apropa a la
veïna casa Andreu. 

Estat de conservació

La transformació d’ús de l’habitatge, que ha
passat d’ocasional o de temporada a permanent,
esdevé un factor positiu vers la conservació de l’edi-
fici. Externament presenta un aspecte curós i ben cui-
dat, fins i tot de pintura.

Valoració patrimonial

Cal reiterar el valor de testimoni històric ja
apuntat pel que fa a la casa anterior. Tot i la seva
indubtable senzillesa formal, cal destacar el valor
plàstic de la teulada en planta de creu i l’airositat del
voladís sustentat per les cartel·les de fusta.
Semblantment cal apuntar el disseny de tanca, que
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manté els panells metàl·lics originals. Caldria poder
examinar de més a prop els balustres pintats de
blanc, ja que per la seva forma peculiar podrien ser
obra de la Terrisseria d’Arpí i, com a tals, tenir un
singular interès local.

Nivell de protecció

Atesa l’extrema senzillesa del seu disseny, del
qual només destaca la forma de la teulada i la fines-
tra de la façana principal, no es va considerar neces-
sari d’incloure l’element dins l’actual catàleg del
PEPPA.

Bibliografia

- Miquel i Serra, Domènec (1997). “L’arquitectura
modernista a Sant Cugat del Vallès”. Gausac, núm.
11, pàg. 53 a 88.

5.5 Casa Saumell

Situació

Casa d’estiueig que es troba a la rambla de Can
Bell, cantonada amb el carrer que en el moment de la
llicència d’obres rebia el nom de Sant Miquel,98 que
per raons desconegudes sembla haver-se oblidat i
actualment resta innominat, ja que es tracta d’un cul
de sac sense cap adreça postal.

Descripció

Es tracta d’una casa aïllada en mig d’una par-
cel·la de fort pendent. Consta de planta baixa a nivell
de carrer i un semisoterrani amb finestres laterals i
accés a peu pla des de la part baixa del solar.
Actualment s’ha reconvertit en primera residència.

El projecte original preveia una casa mínima,
d’uns 42 m2 construïts en planta, més un semisote-
rrani, apte per als caps de setmana i un estiueig
basat essencialment en l’estada a l’aire lliure.
Teòricament havia d’anar adossada a una altra i això
explica que la façana lateral de ponent no tingui
obertures ni elements en relleu. Finalment es cons-
truí a quatre vents. L’estil d’edifici és voluntària-
ment eclèctic, sense les estridències decoratives del
modernisme, malgrat ser-ne contemporània. La
façana principal és simètrica, amb porta central i
finestra per banda. El mestre d’obres va projectar un
coronament de doble motllura clàssica deixant un
àtic llis entre elles, cosa que li confereix una certa
monumentalitat. A sobre, havien d’existir uns mer-
lets que servissin de barana al terrat, d’acord amb el
corrent historicista que estava de moda, intentant
donar un cert aire de “torre” a una edificació molt
exigua. 

A la pràctica, el promotor va procurar suprimir
les ornamentacions supèrflues a fi d’abaratir els cos-
tos de construcció. Els merlets foren substituïts per
una balustrada de ciment de dos trams a la façana
principal, separats per un espai destacat on podia
anar un rètol identificatiu de la casa o tal volta un
plafó de ceràmica. Als laterals, dividits en tres trams
iguals, en lloc de balustres es construí un plafó mas-
sís lleument enfonsat. La simplificació també va
afectar la resta de la construcció, on foren suprimi-
des les cadenes de falsos carreus de morter aplacat
previstes en les cantonades i, si bé es mantingué un
ressalt a les obertures, aquest és llis, sense carreuar.
Finalment, a la façana principal s’instal·laren tres
espiralls prefabricats d’inspiració floral modernista
situats dins l’àtic esmentat. En l’actualitat s’ha reduït
l’alçada de l’obertura de les finestres principals, per
adequar-les a les noves necessitats dels seus habi-
tants.
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El projecte preveia un tanca d’obra a la façana
principal, de quatre trams entre pilars, formada per
una part baixa massissa, amb motllures i plafons,
sobre la qual havia d’anar una reixa. Els pilars adop-
taven el mateix aire decimonònic de l’edifici, rematat
per dues rajoles vidrades formant teuladeta i abun-
dosa motlluració. Del disseny original sols es va
construir la doble vessant superior de la base, més
baixa, arrebossada i sense rajoles. Els pilars se sim-
plificaren amb un coronament de cinc filades de
totxo vist simulant una petita motllura clàssica. La
reixa és de barres de ferro rodones, subjectes per un
passamà a la part inferior i un altre proper a les pun-
tes, que són un simple afuament.

A la part posterior del jardí, hi destaca la petita
construcció auxiliar d’un pou, amb coberta de volta
catalana envoltada per merlets triangulars i corona-
da per pinyes de ceràmica. Hi ha una incisió poc
visible sobre el morter fresc que diu 1906.

Història

En aparença es tracta de la primera casa que es
van construir a la urbanització de la rambla de Can
Bell. El seu promotor va ser Eugeni Saumell, qui
encarregà el projecte d’un modest habitatge d’es-
tiueig al mestre d’obres Josep Graner. La data de la
llicència municipal és del dia 4 de juliol de 1907.

La urbanització del sector havia començat poc
abans, vers 1905, quan Miquel Bell sol·licita a la
Diputació de Barcelona un pas de carruatges en el
quilòmetre 13 de la carretera de Gràcia a Manresa, el
qual serà l’inici de la rambla de Can Bell o de la
Torre Negra. Dos anys més tard, Eugeni Saumell
procedirà a construir-hi la seva caseta d’estiueig, en
un paratge llavors erm, després de la greu crisi agrà-
ria de la caiguda dels preus del vi. Les discrepàncies
existents entre el projecte original i la simplificació
decorativa portada a terme indiquen una necessitat
d’estalvi del promotor que no es podia permetre gas-
tar en ornamentacions banals.

Valoració històrica

El fet de ser primera casa construïda en el sector,
ara ja centenària, li confereix un especial valor testi-
monial del que volia ser un modest habitatge d’es-
tiueig per a barcelonins de classe mitjana-baixa i del
tipus mínim d’habitatge que es podien permetre. 

Valoració arquitectònica

La casa és clar exemple de perduració dels
models neoclàssics fins i tot en els moments de més
efervescència del modernisme. Malgrat això, el pale-
ta constructor va introduir-hi alguns elements del
nou llenguatge, tant en els espiralls prefabricats per
ventilar el sostre mort, com en la simplificació del
disseny en els ressalts que envolten les obertures.

La substitució dels merlets originals per les
balustrades, molt més elevades, fa que el corona-
ment esdevingui desproporcionat i excessivament
pesat per al conjunt, impressió que augmenta a
causa dels plafons massissos a les façanes laterals. El
joc de ple i buit dels balustres frontals no assoleix
donar-li una sensació de lleugeresa que en dissimuli
l’alçada excessiva.

Estat de conservació

La recent reforma de la casa en ser convertida en
habitatge permanent va consolidar l’edifici alhora
que el va adaptar a les necessitats del present. Cal
destacar una petita reducció d’alçada de les obertu-
res, per encabir-hi el caixó d’una persiana enrotlla-
ble.

Originalment l’edifici va estar pintat de color
verd-blau, del qual quedaven algunes restes als pla-
fons de la barana del terrat i a l’àtic. Aquesta tonalitat
no era estranya a principis del segle xx, sobretot dins
el modernisme i en cases d’estiueig. Amb els anys i
les reformes, l’edifici reclamava una nova pintada
exterior. És una llàstima que no s’hagi estudiat amb
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deteniment si calia recuperar el color primigeni, tenint
en compte que es tracta d’un edifici centenari.
Tanmateix, el propietari ha optat per un blanc-beis,
més actual i que forma part de la carta de colors local.
Pel que fa a la tanca exterior, cal destacar que la part
superior del segon pilar començant per l’esquerra està
trencada i sofreix un lleu desplaçament. En cas de cai-
guda a la via pública podria provocar algun accident.

Nivell de protecció

Atesa l’extrema senzillesa del seu disseny, del
qual només destaca el coronament superior frontal,
no ha estat inclosa en el catàleg de protecció.
Tanmateix, pel que fa al color de la casa s’ha de sub-
jectar a la carta de colors aprovada, o bé recuperar
l’original que no hi figura.

Valoració patrimonial

La valoració patrimonial és semblant a les pre-
cedents. Les diferències existents entre el projecte i la
realització amb clares finalitats d’estalvi, parlen de la
poca capacitat d’inversió del promotor, que cal situar
en la classe mitjana-baixa barcelonina.

Bibliografia

– Miquel i Serra, Domènec (1997). “L’arquitectura
modernista a Sant Cugat del Vallès”. Gausac, núm.
11, pàg. 53 a 88.

5.6 Torre Montserrat

Situació

Casa d’estiueig que es troba a la rambla de Can
Bell, números 11 a 15, fent cantonada, per la banda
de ponent, amb el carrer que en el moment de la
llicència d’obres rebia el nom de Sant Miquel i que
per raons desconegudes sembla haver-se oblidat, ja
que actualment no consta en el nomenclàtor, possi-
blement per tractar-se d’un cul de sac sense cap
adreça postal ni fiscal, malgrat que la casa hi té un
gual per a l’entrada de vehicles.

Descripció

Casa d’estiueig d’estil noucentista i arrels d’ar-
quitectura clàssica, amb ús de columnes i pilastres
d’ordre toscà, balustrades a les baranes de les terras-
ses i torre lateral amb mirador. Tot plegat li confereix
un aire senyorial que contrasta amb altres edifica-
cions molt més modestes de la zona. En aparença, la
construcció s’ajustava al projecte d’obra presentat
per sol·licitar la llicència corresponent.

A diferència de l’illa anterior, la casa està ubica-
da en una elevació del terreny que la col·loca en una
situació dominant. Recentment ha estat rehabilitada
respectant la construcció original, si bé s’hi han
introduït alguns elements moderns, dividit l’espai
superior en dues plantes, realitzat noves obertures i
refet les balustrades, alternant elements drets i inver-
tits. En destaca el porxo d’entrada que serveix de
balconada al dormitori principal, sustentat per
columnes i pilastres, així com la bow-window que
també suporta una terrassa superior. Les obertures
de la planta baixa es caracteritzen per ser arquitrava-
des, mentre que les del pis són amb arc de mig punt.
A la façana nord les obertures de la planta baixa s’a-
grupen en un sol bloc de porta i finestres laterals i
seqüència de tres arcades separades per columnetes
al pis. La finestra superior de l’escala de la torre és la
típica oval vertical i el mirador compta amb tres
finestres en cada cara.

Les teulades originals descansaven sobre corni-
ses perimetrals d’inspiració clàssica, amb petites
mènsules de pedra artificial. L’arquitecte va preveu-
re el típic alentiment de pendent a la part baixa que
caracteritza el noucentisme.

La reforma portada a terme per convertir l’edifi-
ci en habitatge permanent ha comportat una nova
distribució de tots els espais interiors, fins i tot des-
plaçant l’escala en un volum angular afegit i sortint a
la façana posterior. Alhora, s’ha creat una segona
planta pis aprofitant l’excés d’alçada dels sostres ori-
ginals i els buits dels pendents de teulada.
L’obertura de nous finestrals ha respectat els emmar-
caments de pedra artificial dels primigenis, desta-
cant-los amb pintura blanca sobre el fons roig-pom-
peià de la façana. La teulada, totalment nova, ha per-
dut la flexió original i és de teula àrab. Les modernes
xemeneies metàl·liques, de recorregut exterior, estan
separades de la façana per no interferir en les corni-
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ses i contrasten vivament pel seu color gris fosc. El
cilindre de vidre sobre la teulada conté la nova esca-
la al mirador, cosa que permet un aprofitament inte-
gral de la seva planta.

El mur de tanca del carrer té un interès especial,
ja que està format per un paredat de pedra concerta-
da en aparença provinent de la pedrera de la Torre
Negra, segurament la darrera extracció realitzada, i
una barana calada superior, feta amb maons formant
hexàgons.

Història

La casa, amb voluntat que fos una torre senyo-
rial d’estiueig, fou encarregada per la senyora
Àngela Montserrat a l’arquitecte Enric Mora i
Gosch, que tenia el despatx a Barcelona, però que
actuava com a tècnic municipal a la vila de Sant
Cugat. La llicència d’obra es concedí el dia 1 de
juliol de 1928.

El fet que la parcel·la on està construïda suposi
un queixal a la veïna finca Bertrand fa sospitar que
el terreny s’havia venut prèviament, malgrat que la
construcció sigui posterior a aquella. Així, entre
l’adquisició esmentada i el moment de sol·licitud de
la llicència d’edificació sembla que, com a mínim,
passaren quatre anys. La torre fou adquirida poste-
riorment, l’any 1943, per Prudència Rica Peñalba, la
qual la vengué al propietari actual l’any 1988. El
projecte de reforma està signat per l’arquitecte
Norbert Cinnamond i la llicència d’obres és de juny
de 1989.

Valoració històrica

La torre Montserrat és el darrer edifici que es
construí al sector de Can Bell. La resta de parcel·les
venudes no s’edificaren per les causes que siguin,

situació que ha continuat així durant més de 75 anys,
fins arribar a avui. D’alguna manera, doncs, tanca un
cicle conceptual de l’estiueig marginal, allunyat del
nucli urbà de la vila, a uns dos quilòmetres i, alhora,
proper a la banda baixa de la serra de Collserola, ben
comunicat per la presència de la carretera de
l’Arrabassada i el servei d’òmnibus que hi transita. 

Sense tractar-se de la segona residència d’un
representant de l’alta burgesia barcelonina, com és el
cas de la casa Bertrand i Girona, les seves dimen-
sions i tractament arquitectònic fan evident que la
seva promotora tampoc s’inseria en la classe mitja-
na-baixa de la resta residents de la zona. La parcel·la
que ocupa és cinc vegades més gran si es compara
amb la de la casa Saumell o la de la casa Formiguera
i l’edifici construït és superior en volum al de les
dues citades juntes.

A l’estil de la casa Bertrand, no pot ser conside-
rada, en sentit estricte, una casa d’estiueig, sinó que
sempre va tenir una freqüentació més elevada, si bé
irregular, gràcies a la difusió de l’automòbil i la seva
immediatesa a la carretera. Com la resta del sector,
en el darrer quart del segle xx esdevé primera
residència, motiu pel qual és totalment rehabilitada
amb les modificacions ja descrites.

El nom de torre fou abundosament aplicat per la
burgesia i la baixa noblesa barcelonina del segle xvii
per referir-se a les seves propietats rurals properes a
la ciutat, comptessin o no amb aquest element arqui-
tectònic. Un bon exemple local és l’actual Torre
Blanca, abans mas Magarova. En el moment en què
fou adquirit per la família Boixadors, canvià el quali-
ficatiu de mas pel més emfàtic de torre. Un contracte
de masoveria del segle xvii permet veure com el pro-
pietari, el senyor de Boixadors, es reservava la planta
pis com a habitatge d’estiueig de la seva família.
Quelcom semblant succeí amb la masia de Can
Alzamora quan la comprà en subhasta pública el
donzell Sorribes: passà a anomenar-se Torre de
Sorribes, malgrat que no existís cap element defensiu
o de guaita.

Valoració arquitectònica

L’edifici mostra la clara intenció de disposar
d’una “torre” senyorial, en el sentit històric del
terme, refermat per la presència del cos de planta
quadrada i major elevació que la resta, a la part alta
del qual hi ha mirador, record d’antigues guaites. La
seva arquitectura d’evocació clàssica la vincula al
concepte italià de vil·la, tot i que la seva evident
modernitat defuig els plantejaments compositius
basats en eixos de simetria i les inspiracions
pal·ladianes. Fins fa pocs anys es podien trobar
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paral·lels en l’Eixample sud de Sant Cugat, avui
enderrocats i substituïts per blocs d’habitatges que
densifiquen el sector. En queden algunes mostres a
Valldoreix i la Floresta. Si bé la seva restauració ha
estat força respectuosa i permet copsar a primer cop
d’ull la seva adscripció estilística al noucentisme,
també hi ha introduït alguns canvis, emmascarant-
ne trets característics, sobretot en la simplificació de
la nova teulada.

Estat de conservació

La rehabilitació portada a terme suposà la con-
solidació de l’edifici per tal de poder transformar
algunes parts dels murs de façana en grans finestrals
i afegir-hi el pes d’una tercera planta. El fet que es
tracti d’un habitatge de primera residència permet
suposar que la propietat en té la cura necessària. La
seva visió externa des de la via pública aparenta una
conservació molt correcta. 

Valoració patrimonial

L’edifici és un bon testimoni de torre d’estiueig
de la classe benestant barcelonina en l’època de
l’Exposició Internacional de 1929. La rehabilitació
portada a terme pot ser discutible com tota inter-
venció d’aquest tipus que suposa una adequació a
les necessitats del present i dels seus usuaris.
Malgrat que s’hagin conservat els volums i respectat
les obertures primigènies, és evident s’han produït
algunes alteracions, essent la més remarcable la
variació de perfil que ofereix la nova teulada, de
teules àrabs en lloc de planes, i la supressió de la
suavització final del pendent, tan característiques
del noucentisme. D’altra banda, la solució aportada
en la modificació entre plens i buits permet una lec-
tura fàcil que distingeix entre els elements originals
i els refets, defugint qualsevol reconstrucció mimèti-

ca, d’acord amb els criteris de restauració més habi-
tuals i el que disposa la Llei de patrimoni. Cal desta-
car, doncs, la voluntat de l’actual propietat per con-
servar l’edifici, tot adaptant-lo a les seves necessitats
particulars, encara que per trobar-se mancat de
qualsevol tipus de protecció el podia aterrar i bastir-
ne un de nou. Fent una síntesi, es pot considerar que
la casa és:

– Un bon model de torre d’estiueig de la classe
benestant barcelonina de la dècada de 1920.

– Un bon model de restauració no teatral del patri-
moni.

– Malgrat no ser una obra mestra de l’arquitectura,
la seva composició conté indubtables valors que
mereixen ésser conservats.

Nivell de protecció

La Torre Montserrat, insòlitament, no ha estat
inclosa en el catàleg del PEPPA actual, a desgrat que
aquest incorpora edificacions similars en altres
àrees, en especial de Valldoreix i la Floresta, fins i tot
algunes de menor importància. Tanmateix, la singu-
laritat de la tanca amb façana a la rambla de Can
Bell, formada per blocs concertats de bretxes, presu-
miblement extrets de la pedrera veïna de la Torre
Negra, com també els elements calats de la barana
superior, ha estat motiu suficient per incorporar
aquest element en el PEPPA actualment en tramita-
ció d’aprovació definitiva i protegit puntualment
per la fitxa I-32.

5.7 Casa Bertrand

Situació 

Ubicada a la rambla de Can Bell, núm. 17 a 21.
Ocupa una gran parcel·la de terreny, en forma de
“L” que afronta a orient amb la prolongació del
camí del Sant Crist de Llaceres; a migdia, part amb
la rambla de Can Bell,  part amb la Torre
Montserrat; a ponent, amb la carretera de
l’Arrabassada i, al nord, amb el camí de Crist
Treballador. L’habitatge principal s’alça en mig del
jardí, prop de l’esmentada rambla de Can Bell, a la
zona NE de la parcel·la. 

Descripció

Es tracta d’un xalet cronològicament postmo-
dernista, bastit en plena eufòria del noucentisme
d’arrel clàssica i mediterrània. Tanmateix, el promo-
tor volgué una obra senyorial, de prestigi, i escollí
l’estil gòtic historicista, cercant un toc d’originalitat
en la seva inspiració anglesa, amb arcs Tudor, tan
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de moda a la Gran Bretanya de finals de segle xix.
La casa és aïllada, de maó vist, amb elements de
pedra formant les obertures principals (brancals i
llindes). Consta de planta i pis, amb golfes sota el
pendent de l’alta teulada longitudinal, i un semiso-
terrani que aprofita el pendís del terreny, on hi ha
un petit hipogeu o “gruta”, per a la conservació
d’aliments en fresc, en una època en què hi havia
poques neveres i eren de gel. En destaquen els
grans finestrals de la façana, tots amb vitralls
emplomats, així com diverses tribunes, dues de
fusta, i les grans xemeneies per sobre els careners
de la teulada. A l’interior, el hall té l’alçada de dues
plantes i està presidida per una monumental escala
de fusta d’estil neogòtic. A la dreta hi ha el gran
saló-menjador, amb una grandiosa llar de foc de
pedra i un desnivell per diferenciar entre tots dos
àmbits. Les habitacions es troben a l’ala nord. Dins
la mateixa finca, i a uns 150 m de distància, es va
projectar una petita caseta de planta baixa i golfes
sota pendent molt inclinat de la teulada, amb l’ac-
cés independent i exterior. No resta prou clar si
estava destinada als masovers (hi ha una altra
masoveria), al servei (que té habitacions dins l’edi-
fici principal) o es tractava d’una casa independent
per a convidats. 

L’edifici mostra algunes modificacions respecte
al projecte original, com ara la forma de la part
baixa de la teulada o el balcó de fusta cobert per una
teuladeta a la façana principal, que correspon al
nivell de les golfes, previst inicialment en la poste-
rior.

Història

La casa va ser promoguda per en Manuel
Bertrand i Girona, industrial tèxtil barceloní, segons
projecte i direcció d’obra de l’arquitecte Enric

Vicenti, amb llicència d’obra de 1925. Va ser edifica-
da com a segona residència d’estiueig i esbarjo del
seu propietari. Presenta el gran avantatge d’estar
situada molt a prop de Barcelona, ben comunicada
per la carretera de l’Arrabassada, trajecte fàcil de
cobrir amb automòbil. Aquesta circumstància va fer
que la seva utilització fos força més elevada que un
simple habitatge de temporada. Està envoltada
d’una gran pineda, crescuda a partir de 1900, fet que
li proporciona la sensació de trobar-se al mig del
bosc. Respecte a aquesta casa i les festes que organit-
zava el seu propietari en els anys precedents a la
guerra civil, hi ha nombroses llegendes nascudes de
la imaginació popular de la vila, més que de fets
comprovats.

Durant la guerra civil de 1936-39, la casa va
ser confiscada i serví temporalment de residència
del Dr. Juan Negrín López, primer ministre del
govern republicà, quan aquest es traslladà a
Barcelona, a finals de 1937 i durant les sessions de
Corts celebrades al monestir. En la dècada de 1960
fou adquirida per una família que havia viscut
bastants anys a Mèxic, motiu pel qual durant els
anys del darrer franquisme sovint ondejava la
bandera d’aquest país en un pal situat al balcó
principal. Actualment segueix en el seu ús primi-
geni d’habitatge privat.

Valoració històrica

Des d’una òptica històrica cal considerar dos
aspectes. En primer terme, el fet que sigui una sego-
na residència d’un representant de l’alta burgesia
barcelonina, que cercà una localització molt propera
a Barcelona, però també molt discreta, allunyada un
quilòmetre del nucli urbà de Sant Cugat, envoltada
per jardins i un bosquet privat. La curta distància,
només 12 quilòmetres, que la separava de la capital
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on el propietari tenia el seu habitatge oficial, li per-
metia utilitzar-la quelcom més que per a estiueig, de
manera que era molt fàcil efectuar-hi petites escapa-
des, més en una època en què els automòbils ja
havien esdevingut una màquina potent i fiable. No
pot ser considerada, doncs, en sentit estricte, com
una casa de temporada o de cap de cap de setmana,
sinó que sempre va tenir una freqüentació més ele-
vada, si bé irregular.

El promotor manifesta la voluntat de construir
una casa rural, però ensems senyorial, a l’estil dels
cottage anglesos, amb totes les implicacions socials
que el model suposa. La seva intencionalitat, doncs,
també es correspon amb allò que els francesos del
segle xviii anomenaren una follie, una casa al camp,
però confortable, on poder organitzar festes per a un
cercle restringit d’amics i on es podia gaudir del
plaer de l’amor amb discreció. L’indret està mancat
d’altres atractius específics, sense platges o grans
paisatges de muntanya, i no sembla que la possibili-
tat de passejar per la banda baixa de Collserola o la
visita de les seves fonts fos l’objectiu del propietari.
En aquest sentit, el seu ús té paral·lels clars amb les
cases Giró i “El Generalife”, situades a un quilòmetre
de distància.

Les dimensions de l’edifici i sobretot del parc
que l’envolta, més de 30.000 m2, contrasta fortament
amb les altres casetes de la zona i en especial amb les
inicials, com són la Miró o la Saumell, bastides en
parcel·les de 2.000 i 800 m2 respectivament. La seva
construcció a l’angle SE de la finca cerca la màxima
separació possible de les anteriors i fins i tot col·loca
la masoveria a 150 m, per gaudir de la màxima pri-
vacitat. Un telèfon interior permetia la comunicació
sense desplaçaments.

El fet d’haver estat la residència del primer
ministre del govern republicà durant la guerra civil
espanyola li confereix un especial valor testimonial
dins la història del país, sobrepassant la dimensió
estrictament local, tot i que caldria documentar més
extensament aquest episodi, bàsicament conegut per
la tradició oral.

Valoració arquitectònica

La casa té indubtables valors arquitectònics i
plàstics, malgrat que l’estil historicista d’arrel gòtica
representés un arcaisme en el moment de la seva
construcció, en plena expansió del noucentisme a
Catalunya i en el mateix any en què la Bauhaus de
Weimar, fundada per Walter Gropius el 1919, havia
de tancar les seves portes per les pressions polítiques
dels partits dretans.

La monumentalitat de les seves dimensions, el
traçat d’alguns elements com les tribunes, arcs i
remats de les xemeneies, els elements de fusta que
suporten el vol de la teulada i la qualitat dels mate-
rials amb què està construïda en fan un element
singular i rellevant del patrimoni arquitectònic
local.

Estat de conservació

El caràcter privat de la finca i del seu edifici
principal fa difícil establir una diagnosi de l’estat de
conservació si no es visita prèviament. Com els ante-
riors, cal considerar que el fet de trobar-se habitat
per la propietat com a primera residència és un indi-
cador que es troba en bones condicions, alhora que
la seva aparença observada des de la via pública no
sembla requerir cap mena d’intervenció urgent per
garantir-ne la pervivència. 

Tanmateix, com sol succeir en aquest tipus d’e-
dificacions, sempre hi ha la necessitat continuada del
seu manteniment i l’aparició de problemes puntuals
que han de ser resolts abans que es transformin en
lesions més greus. 

Valoració Patrimonial

La casa Bertrand ha esdevingut un bon exemple
del que foren les residències secundàries de la burge-
sia barcelonina en l’entorn immediat a la capital. Cal
remarcar aquesta condició de secundària per dife-
renciar-la del que eren les casetes del seu voltant, lli-
gades a l’ocupació estival i de cap de setmana. Una
de les seves finalitats era el prestigi social i com a tal
havia d’assolir una certa monumentalitat. En aquest
cas s’optà per l’elegància d’un model anglès, el “cot-
tage”, que suposa una singularitat dins l’adotzena-
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ment de l’època, com també ho és l’estil neoàrab de
la casa dita “El Generalife”, bastida amb intencions
semblants. Com en els casos precedents, en la valo-
ració global pesen més els factors històrics que els
estrictament arquitectònics. En síntesi, es pot establir
que es tracta:

– D’un model de segona residència d’alta burgesia,
propera a Barcelona, amb funcions de prestigi
social i ocupació freqüent, però no de manera con-
tinuada. La seva situació isolada es pot interpretar
com un residu del moviment higienista en la seva
voluntat d’apropar-se a la natura, envoltada d’un
bosc privat i extens. També, però, com la recerca
d’un emplaçament discret, allunyat de mirades
inquisitives, d’acord amb la doble moral de l’èpo-
ca.

– Protagonista d’un episodi històric circumstancial:
residència temporal del cap de govern republicà
durant la Guerra Civil de 1936-39.

– Exemple insòlit d’arquitectura historicista, seguint
les pautes del “cottage” anglès en mig d’un parc de
3 ha de pineda.

– Valors arquitectònics intrínsecs de l’edifici i del seu
caire monumental, tot i que pugui ser considerat
un anacronisme en el moment en què fou bastit.

Nivell de protecció

Aquest edifici es va incloure en l’Avanç de
Catàleg de Patrimoni Arquitectònic de Sant Cugat
del Vallès, l’abril de 1983, amb el número 31. Per
desgràcia, el posterior Catàleg de 1986 es limità a
l’àmbit urbà i el va excloure, deixant-lo pendent
d’una segona fase dedicada a l’àmbit rural que mai
s’ha portat a terme.

En la present revisió del Pla Especial de
Protecció del Patrimoni Arquitectònic figura a la
fitxa A-15, que protegeix:

– Nivell A: l’edifici principal, íntegre.
– Nivell B: la masoveria.
– Nivell C: els elements remarcables, obertures i tri-

bunes de les façanes; la coberta amb els seus ele-
ments de fusta; els paviments i revestiments inte-
riors; la llar de foc noucentista; el jardí que l’en-
volta.

– Nivell D: per les modificacions de volum i color de
les façanes.

– Nivell K: l’arbreda.

Els edificis protegits en els nivells A i B no poden
ser modificats. Qualsevol proposta de parcel·lació
del solar s’ha d’ajustar a la normativa de la
Modificació del PGM per al rodal de Torre Negra,
tenint en compte que l’arbreda que pràcticament
ocupa la totalitat de la finca actual està protegida
pel nivell K.

Fonts documentals

– Arxiu Municipal, expedients Manuel Bertrand, cai-
xes 1826 i 1901.

– Arxiu Mas: Sant Cugat del Vallès. Col·lecció de foto-
grafies exteriors i interiors de la casa Bertrand.

– Arxiu Municipal: Avanç de Catàleg de Patrimoni
Arquitectònic de Sant Cugat del Vallès, abril de
1983.

– Pla Especial de Protecció del Patrimoni
Arquitectònic de Sant Cugat del Vallès. 2007.
Actualment en tràmit d’aprovació definitiva.

5.8 Casa a la Rambla Can Bell, 8

Situació

Casa d’estiueig situada a la banda sud la ram-
bla de Can Bell, número 8. Entrant des de la carrete-
ra de l’Arrabassada, és la primera que es troba a mà
dreta. 

Descripció

Habitatge aïllat situat en mig d’una parcel·la
que acusa un fort pendent vers el fons, per on disco-
rre el torrent de Can Bell. Aquesta situació peculiar
permet que l’edifici compti amb una planta semiso-
terrani perfectament habitable. Malgrat que va ser
construït per a l’estiueig i esporàdics caps de setma-
na, com la resta del sector avui ha esdevingut prime-
ra residència estable.

La casa té poca alçada en planta baixa, la teula-
da a dues vessants de pendent suau, amb el carener
perpendicular a la façana principal, sense cap mena
de capçament que la dissimuli. El seu voladís és
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mínim. En conjunt es tracta d’una construcció força
modesta, sense elements arquitectònics remarcables,
llevat de les cadenes de falsos carreus de morter
aplacat que conformen les cantonades i que resse-
gueixen la línia de la teulada formant un escalat
invers. La porta d’entrada s’ha protegit amb una
petita marquesina sustentada per tornapuntes de
ferro. En destaquen els dos espiralls del sostre mort,
situats sobre la porta i la finestra, com a únics ele-
ments decoratius.

A la banda posterior s’ha afegit una estructu-
ra de ferro adossada a la façana que serveix de
porxo a la planta semisoterrani i de terrassa a la
baixa.

Història

Desafortunadament no s’ha localitzat l’expe-
dient d’obres de la casa, de manera que no resulta
possible saber-ne el promotor, l’arquitecte, ni la
data de concessió de la llicència. Tanmateix, la
presència de les cadenes de falsos carreus a les can-
tonades permeten establir paral·lels amb la casa
Miró i el seu molí de vent i amb la casa Andreu,
ambdues realitzacions de l’arquitecte Eduard Maria
Balcells. Es pot suposar, doncs, que en utilitzar el
mateix vocabulari formal, també és del mateix
autor, però no es pot descartar que es tracti d’una
imitació d’estil efectuada pel paleta. D’altra banda,
i tenint en compte l’evolució estètica experimenta-
da pel citat arquitecte, el projecte es pot situar entre
els anys 1909 i 1916.

La casa ha estat rehabilitada sense grans modifi-
cacions exteriors i reconvertida en primera residèn-
cia, com les altres del sector. La tanca original, si és
que mai va existir, no s’ha conservat.

Valoració històrica

L’edifici és una modesta realització destinada a
l’estiueig, on s’ha suprimit la decoració arquitectòni-
ca, fins i tot els típics recreixements entorn de les
obertures, amb un afany clar d’estalvi i de no sacrifi-
car superfície construïda. Com a tal, constitueix un
exemple més d’habitatge de temporada de la classe
mitjana-baixa barcelonina.

Valoració arquitectònica

L’extremada simplificació de la construcció, de
volum únic, no conté valors arquitectònics remarca-
bles, llevat de les ja esmentades cadenes angulars de
falsos carreus de morter aplacat i que, d’alguna
manera, esdevenen la signatura de l’arquitecte
Balcells en aquesta època.

Estat de conservació

Com la resta d’habitatges de la zona, la seva
transformació en primera residència va implicar la
remodelació interior i cal suposar que també la repa-
ració de les patologies que poguessin existir.
Externament, la casa està cuidada i ben pintada.

Valoració patrimonial

El valor patrimonial de l’element es redueix al
seu rol de testimoni d’una època. Tanmateix, aquest
es veu reforçat en formar part d’un conjunt homoge-
ni que s’ha d’estimar com a tal.

Nivell de protecció

La simplicitat de l’edifici i la manca d’uns valors
històrics o arquitectònics específics ha fet que no
s’hagi inclòs en l’actual catàleg de protecció.
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5.9 Casa Andreu

Situació

Casa d’estiueig situada a la banda sud de la
rambla de Can Bell, número 10.

Descripció

Habitatge aïllat ubicat al lateral de ponent d’una
parcel·la amb fort pendent vers el sud, on es troba el
torrent de Can Bell. Aquesta disposició peculiar fa
que consti d’una planta baixa construïda sobre un
altre semisoterrani, que per la part posterior dóna a
peu pla del pati o jardí.

A diferència de la casa veïna, l’espai que resta
entre les obertures de la planta baixa i la teulada a
doble vessant és força important, de manera que a la
façana principal destaquen tres òculs circulars en el
lloc on hauria d’haver-hi els espiralls del sostre mort,
i que corresponen, versemblantment, a unes golfes o
altell que aprofita l’alçada lliure que resta sota el
carener. La teulada té un voladís pronunciat i susten-
tat per cartel·les angulars de fusta en tot el perímetre
de la casa. 

Destaca la decoració de cadenes de falsos
carreus de morter aplacat a les cantonades i a l’en-
torn de les obertures. La façana principal s’estructu-
ra a partir d’un eix de simetria, amb porta central i
finestra per banda, totes elles amb arc rebaixat. Sobre
la porta, a la dovella del mig, apareixen les lletres
EA, que possiblement pertanyin a un descendent de
la promotora, Maria Andreu. Les obertures laterals i
posteriors són arquitravades.

Amb posterioritat es va fer un petit porxo lateral
per defensar la porta d’entrada, que actualment està
tancat amb vidrieres. Davant de l’edifici es conser-
ven alguns trams de tanca original, formada per un
mur corregut i baix, sobre el qual hi ha plafons de
tela metàl·lica formant cercles entrellaçats i subjecta-
da per marcs de ferro que descansen sobre tres ovals
apaïsats, partits per una línia ondulant. A la part alta
i de forma simètrica, una doble onada.

Història

El projecte de la casa va ser encarregat per
Maria Andreu i Macià a l’arquitecte Eduard Maria
Balcells. El disseny original té poc a veure amb la
realització posterior, ja que preveia disposar l’edifici
a línia de carrer, sense cap separació i al centre d’una
parcel·la molt més estreta. D’altra banda, el disseny
arquitectònic constava de dues plantes elevades a
partir de la rasant del vial, que en adaptar-se a la

realitat topogràfica del lloc esdevingueren baixa i
semisoterrani, com les seves veïnes. La llicència d’o-
bres és del dia 27 d’agost de 1917.

Valoració històrica

L’habitatge és un altre exemple de casa d’es-
tiueig i cap de setmana, que, per les seves dimen-
sions i tractament, correspon a una classe social amb
un poder adquisitiu més elevat que les que la prece-
diren en el temps.

Valoració arquitectònica

L’arquitecte Eduard Maria Balcells comença a
treballar en aquest àmbit de peu de Collserola just
acabats els seus estudis universitaris. La Casa Lluch i
la casa del pianista Manuel Calado són mostres
importants dels seus inicis. L’encàrrec de la casa
Andreu coincideix amb l’esgotament del llenguatge
arquitectònic del modernisme i de la seva transició
personal vers el corrent noucentista, que acabarà
substituint-lo. En el dibuix d’esbós de façana que
acompanya la llicència d’obres es pot observar com
han desaparegut els recreixements que envoltaven
les obertures i com les garlandes vegetals fetes amb
la tècnica de l’esgrafiat esdevenen l’ornamentació
bàsica. Tanmateix, i com acostumava a passar en l’è-
poca, la realització final de l’obra no segueix el dis-
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seny presentat i signat. Per les causes que siguin, ja
fos decisió pròpia de l’arquitecte, ja del client, s’optà
per col·locar a les cantonades les seves característi-
ques cadenes de falsos carreus de morter aplacat,
com té l’esmentada casa Lluch, la casa Miró o la casa
Riba per citar altres obres properes del mateix autor.
Idèntica solució es dóna per emmarcar les obertures,
en substitució de les garlandes. 

Estat de conservació

Com la resta de cases habitades del sector, el seu
aspecte exterior és cuidat, sense que permeti endevi-
nar patologies o altres problemes. Al marge del
porxo d’entrada afegit, la part posterior mostra una
alteració a la teulada, mancant-ne la darrera secció,
possiblement a causa d’haver-hi construït un petit
terrat o solàrium.

Des d’un punt de vista estètic, cal destacar que
l’edifici és monocromàtic, sense diferenciar entre els
paraments llisos i els recreixements de cantonades i
entorn d’obertures, com solia fer Balcells.

Valoració patrimonial

Com la resta d’edificis del sector, és un testimo-
ni històric de casa d’estiueig, si bé en aparença d’una
família més benestant que la Saumell o la Miró,
sense arribar a la importància de la Montserrat o de
la Bertrand. Des d’un punt de vist estètic, les arcua-
cions de les tres obertures a la façana principal anun-
cien el canvi estilístic de l’arquitecte Balcells, malgrat
que el seu vocabulari formal pugui ser considerat
una pervivència.

Nivell de protecció

Atesa la seva senzillesa formal, la casa no ha
estat inclosa en el catàleg de protecció.

Bibliografia

– Miquel i Serra, Domènec (1997). “L’arquitectura
modernista a Sant Cugat del Vallès”. Gausac, núm.
11, pàg. 53 a 88.

5.10. Caseta Vidal

Situació

A la rambla de Can Bell i en la seva banda nord.
Es troba abans d’arribar a la l’antiga plaça de
Montserrat, avui sense nom, entre el trencall de l’an-
tic camí de la Vall de Sant Vicenç i el carrer del
Príncep, que dóna accés al passeig de Calado.

Descripció

Petit edifici d’uns tres metres de costat, situat
quasi a línia de camí i destinat a fer les funcions de
construcció auxiliar d’un habitatge aïllat que mai va
arribar a edificar-se. Destaquen els seus remats
modernistes, el portal lobulat i els forats superiors
de ventilació. La qualitat de la seva edificació fa
que s’hagi descartat l’habitual interpretació de
“caseta d’obra”, ja que l’ornamentació indica un
afany de perdurabilitat.

Història

Sembla que la intenció de la urbanització de la
rambla de Can Bell era prolongar-se i arribar a unir-
se amb l’anomenada Colònia Calado, un nucli
actualment independent i situat més al nord-est.
Més enllà de la casa Bertrand, es comença la cons-
trucció d’una altra casa amb pretensions historicis-
tes, l’obra de la qual no s’acabà mai, restant en
planta baixa, semiabandonada en mig del bosc.
Força més enllà, a ponent del carrer del Príncep es
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van vendre algunes parcel·les i en una d’elles el
senyor Vidal manà aixecar una caseta mínima que
hauria de servir per guardar quatre cadires, una
taula i els estris per fer el dinar i d’aixopluc en cas
de mal temps durant els caps de setmana, llavors
encara limitats solament als diumenges. El seu refi-
nament fa pensar que formava part d’un projecte
general que desconeixem, dins el qual compliria la
funció de construcció auxiliar, possiblement al cos-
tat del portal d’entrada a la parcel·la. L’habitatge
principal, per raons desconegudes, no s’arribà a
edificar. Les seves exigües dimensions en una zona
mig rural van fer que no calgués llicència d’obres i
resulta difícil la seva datació exacta. Així i tot sem-
bla que podria ser d’entorn a 1910, ja que es troba
grafiada en el plànol de la prolongació del tramvia
de l’Arrabassada.

Valoració històrica

Bàsicament, des d’una òptica històrica, aquesta
caseta és un testimoni d’una particular manera d’en-
tendre l’esbarjo dominical, en un lloc relativament
isolat i en contacte amb la natura, d’acord amb les
tendències higienistes del moment que pretenien
compensar la vida dels dies feiners dins l’aglomera-
ció urbana, aprofitant les festes per efectuar una
estada el màxim possible a l’aire lliure.

Valoració arquitectònica

Tot i que es tracta d’una evident obra menor, el
seu plantejament arquitectònic l’allunya de les cons-
truccions provisionals i més aviat cal entendre-la
com una edificació auxiliar dependent d’una altra,
més gran, que no s’arribà a construir. El tractament
que rep el portal, amb les seves motlluracions de
morter, i sobretot el coronament superior en fan una
petita peça que cal pensar més disseny d’un arqui-
tecte, que estricta creació d’un paleta de poble. Sens

dubte cal incloure-la dins els catàlegs d’arquitectura
modernista local.

Estat de conservació

La caseta s’ha mantingut en bon estat de conser-
vació fins al present, envoltada per una tanca de tela
metàl·lica. Entre els anys 2005 i 2007 va patir una
ocupació il·legal que ha malmès un dels espiralls per
fer-hi passar una canonada de fums d’una estufa de
llenya.

Valoració patrimonial

L’element presenta valors arquitectònics per ell
mateix i de testimoni històric, com s’ha vist anterior-
ment. Malgrat que es tractar d’una obra menor, seria
una llàstima la seva desaparició a causa de la seva
manca de protecció.

Nivell de protecció

A desgrat de la proposta efectuada per la
Comissió local de Patrimoni, l’actual PEPPA no ha
recollit aquest element.

Bibliografia

– Miquel i Serra, Domènec (1997). “L’arquitectura
modernista a Sant Cugat del Vallès”. Gausac, núm.
11, pàg. 53 a 88.

Conjunt de cases del passeig de Calado

La plaga de la fil·loxera, i sobretot la posterior
crisi econòmica provocada per l’enfonsament del
preu del vi en caure les exportacions a finals del
segle xix, arruïnà molts petits pagesos i deixà
àmplies zones de terreny ermes, sobretot a la banda
baixa de Collserola. En una vila rural com era Sant
Cugat, la manca d’alternatives industrials per
absorbir la mà d’obra expulsada del camp motivà la
seva emigració forçada vers altres indrets on
poguessin trobar feina assalariada. El resultat fou
que entre els anys 1890 i 1900 la demografia local
experimenta una davallada del 17%. D’altra banda,
el moviment higienista que propugnava un apropa-
ment a la natura fa que els seguidors cerquin par-
cel·les on edificar, properes a Barcelona. L’opció
d’urbanitzar, ni que sigui un petit tros de la finca,
apareix com una oportunitat per als propietaris que
intenten cercar un rendiment als erms improduc-
tius. L’obertura d’un camí entre la Torre Negra i la
carretera de l’Arrabassada facilita l’accés i comença
una discreta parcel·lació al peu del turó de la Torre
Negra, que tot i que rep aquest nom s’acabarà
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coneixent pel del seu primer veí, el pianista Manuel
Calado, que hi basteix la seva casa l’any 1906, amb
projecte d’un jove arquitecte acabat de titular,
Eduard M. Balcells.

5.11 Casa E. Riba

Situació

Està ubicada a la banda de ponent del carrer del
Príncep, vial simplement explanat, sense urbanitza-
ció pròpiament dita, amb més aspecte de camí rural
que de via urbana.

Descripció

Habitatge unifamiliar aïllat a l’interior de la par-
cel·la. Es tracta d’un volum amb un cos sortint a la
façana principal, la més llarga i desenvolupada en
paral·lel al carrer. La gran densitat de l’actual tanca
vegetal de xiprers i la seva considerable alçada difi-
culten l’observació de l’edifici i els detalls. La descrip-
ció que segueix està basada en el poc que es pot entre-
veure i en una fotografia feta entorn de l’any 1910.

L’habitatge consta de dues plantes cobertes amb
un terrat que abasta tot l’edifici. Presenta els para-
ments llisos sobre un sòcol corregut, amb cadenes de
falsos carreus de morter aplacat a les cantonades i
entorn de totes les obertures. A la part alta hi ha una
cornisa clàssica i dins l’àtic es troben els espiralls del
sostre mort. La part central de la façana principal i
de la posterior està coronada per una sèrie de mer-
lets esglaonats que recorden els que hi ha a l’església
del monestir de Sant Cugat. La resta presenta una
barana massissa. El badalot de l’escala té idèntica
decoració de falsos carreus i merlets.

La casa comptava amb un pou propi i un molí
de vent annex, muntat sobre un castellet de perfils
de ferro laminat, avui desaparegut, i destinat a
extreure’n l’aigua sense esforç, amb dipòsits al terrat
i una basa rodona d’acumulació que servia per regar
l’hort i el jardí. 

Història

La manca de documentació administrativa fa
difícil establir el moment en què fou construïda, tot i
que no pot ser posterior a 1910, ja que apareix en el
plànol del tramvia. En el moment de l’edificació, la
zona encara era un ermot en què començaven a créi-
xer alguns pins esparsos. Com la resta d’habitatges
del sector, ha evolucionat vers la primera residència.
Forma part de l’anomenada Colònia Calado i Torre
Negra, desenvolupada a partir de 1906. En terrenys

annexos, però força separats de l’edifici en qüestió,
es van construir uns edificis, pel que sembla inicial-
ment destinats a granja avícola i posteriorment a
quadres de cavalls, coneguts genèricament com a
Hípica Can Coll.

Valoració històrica

Exemple de casa d’estiueig d’inicis del segle xx.
La presència de la bassa vinculada a un hort dins la
parcel·la planteja la voluntat de freqüentació eleva-
da, es pot pensar que dominical, a fi de poder man-
tenir el conreu en condicions. És possible, però, que
algun pagès de la vila en fes un manteniment entre
setmana i fins i tot s’ocupés de donar sortida a l’ex-
cedent de producció.

Valoració arquitectònica

La doble planta de l’edifici trenca la tònica gene-
ral del sector, basada en habitatges únicament de
planta baixa. La manca de documentació impedeix
saber qui en fou l’arquitecte, tot i que determinats
elements de vocabulari plàstic (especialment les
cadenes de carreus aplacats i els paraments llisos
blancs) i el veïnatge amb altres del mateix autor
puguin induir a pensar que es tracta d’Eduard Maria
Balcells. En qualsevol cas, en aquesta ocasió existeix
un cert dubte a causa que no apareix cap element
clarament modernista, potser per raó del gust del
client, que volgué un edifici formalment més clàssic.

Estat de conservació

Les dificultats d’observació expressades ante-
riorment impedeixen una clara visió de l’edifici que,
en aparença, es troba habitat.

Valoració patrimonial

L’edifici presenta una singularitat tipològica a la
zona a causa de la seva doble planta, gens estranya a
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l’eixample sud de la població, però un cas únic en
aquesta àrea. Per les seves dimensions es pot pensar
que se cercava un estiueig còmode, amb estances
nombroses i àmplies.

Nivell de protecció

La seva protecció no es troba prevista en l’actual
PEPPA.

Bibliografia

– Miquel i Serra, Domènec (1994). “Els molins de
Vent”. Gausac, núm. 4.

5.12 Casa Solà

Situació

Al passeig de Calado, fent cruïlla amb el carrer
del Príncep, a la cantonada del sud-oest.

Descripció

Habitatge unifamiliar aïllat a l’interior de la par-
cel·la. Consta únicament de planta baixa i semisote-
rrani. La planta dibuixa una forma de “L”, amb el
braç curt amb façana al carrer del Príncep, mentre
que l’entrada principal es troba al passeig citat.

L’estil de l’edifici s’inscriu pròpiament en l’e-
clecticisme de principis del segle xx, on es barregen
elements historicistes amb altres d’inspiració moder-
nista. En destaca el joc de volums molt geometritzats
que ressalten les obertures de les façanes a la via
pública, totes elles en arc. La coberta era de teulada i
restava amagada per un coronament de merlets
sobre la cornisa, que volia emfatitzar l’aire de torre
que es pretenia donar a l’edifici, malgrat no disposar

d’un mirador elevat. La façana posterior del pati té
les obertures arquitravades i llises, sense cap element
decoratiu. En l’actualitat la part superior de l’edifici
està un xic desdibuixada a causa d’unes obres d’am-
pliació en una planta pis, inacabades, que es porta-
ren a terme possiblement en la dècada de 1970. S’hi
aprofiten els buits entre merlets per convertir-los en
petites finestres apaïsades de la segona planta. El
pendís del terreny i del carrer lateral va permetre
construir un semisoterrani que eleva la façana prin-
cipal, situada a la banda més baixa. Pels veïns de la
zona se sap que hi existia un petit teatre.

Història

Com succeeix en altres edificacions de la zona,
no s’ha localitzat el seu expedient en l’arxiu munici-
pal, de manera que no es pot saber la data de la
llicència d’obres, ni el nom exacte del promotor, ni el
de l’arquitecte. El topònim “torre Solà” apareix en el
plànol del projecte de prolongació del tramvia de
l’Arrabassada, fet que la fa anterior a 1911. El coro-
nament amb merlets va ser emprat per diversos
arquitectes i mestres d’obres que actuaren a Sant
Cugat a principis del segle xx, i no resulten gaire
indicatius a l’hora de formular una hipòtesi d’auto-
ria. Dins l’àmbit del Parc Rural, aquesta solució
ornamental es troba a la Casa Saumell (fitxa 5.5) i a
la veïna casa Riba (fitxa 5.11). 

El seus darrers habitants només la utilitzaven
per a estiueig i caps de setmana i, a la fi, donaren la
finca com a pagament d’un pis a Barcelona i aquesta
passà a mans d’una immobiliària que tenia la inten-
ció de procedir a la seva restauració i venda.
Tanmateix, les circumstàncies sobrevingudes en el
tràmit de la preservació del sector ho han impedit. A
fi d’evitar accidents, vers l’any 2001 van procedir a
efectuar un tancament complet de la parcel·la amb
tela metàl·lica d’1,80 m d’alçada. Des d’aleshores ha

El patrimoni històric i cultural en l’àmbit territorial de la Torre Negra Gausac 30-31 2007 73

L’edifici ha sofert l’ampliació clandestina d’una planta pis, inacabada.

La frondosa vegetació actual impedeix veure la totalitat de l’edifici.

2 ESTUDIS 30-31.qxd  2/7/08  11:10  Página 73



restat deshabitada. El dia 3 de juliol de 2006, però,
un grup d’ocupes va forçar la tanca i s’hi establí,
negant-se a desallotjar-la, malgrat els requeriments
verbals de la propietat, de manera que va caldre la
intervenció judicial.

Valoració històrica

Tal com s’ha exposat en altres cases semblants,
constitueix un exemple de casa d’estiueig i de cap de
setmana.

Valoració arquitectònica

El disseny general de les façanes que donen a la
via pública mostra la intencionalitat de fer una obra
arquitectònica d’una certa categoria, malgrat que es
tracti d’un sol habitatge, aïllat i de planta baixa. El
tractament volumètric entorn de les obertures i la
motllura correguda en són una bona mostra. El coro-
nament de merlets entronca amb la tradició historicis-
ta, alhora que vol donar-li un aire més senyorial. Es
desconeix si existeixen elements interiors remarcables.

Estat de conservació

Les obres d’ampliació d’una nova planta inaca-
bada i els anys d’abandonament que ha patit la cons-
trucció fan que el seu estat de conservació sigui fran-
cament deficient. La presència d’ocupes tampoc
ajudà a millorar la situació. L’alçada de les herbes i
matolls que l’envolten impedeixen fotografiar-la
com es mereixeria.

Valoració patrimonial

Al testimoniatge d’una casa d’estiueig propera a
complir els 100 anys, s’uneix la seva qualitat arqui-
tectònica, que l’ha fet mereixedora de ser inclosa en
el catàleg de patrimoni municipal.

Nivell de protecció

L’edifici està catalogat en l’actual Pla Especial de
Protecció del Patrimoni Arquitectònic, fitxa B-215:

– Nivell B: per les façanes.
– Nivell C: per les finestres i els elements que les

ressalten i per la motllura que recorre la planta
baixa.

– Nivell D: pel color de les façanes.

Bibliografia

– Miquel i Serra, Domènec (1997). “L’arquitectura
modernista a Sant Cugat del Vallès”. Gausac, núm.
11, pàg. 53 a 88.

5.13 Casa Enric Calado

Situació

Està situada al passeig de Calado, que pren el
nom del germà del primer propietari d’una parcel·la,
el pianista Màrius Calado.

Descripció

Habitatge unifamiliar aïllat en mig de la
parcel·la. Consta de planta baixa i torrassa central
en mig de la teulada a quatre vessants. La torrassa,
rectangular, té la teulada creuada i plegada a l’ho-
landesa. Les façanes tenen un sòcol de pedra concer-
tada; els paraments llisos; les finestres rectangulars i
verticals, emmarcades per un petit relleu pla; una
cornisa dóna pas a l’àtic on es troben els espiralls
del sostre mort. La teulada forma un ampli voladís a
tot l’entorn sustentat per cartel·les.

La façana principal és simètrica, amb doble
finestra per banda. Es troba sobreelevada respecte al
terreny circumdant per la presència d’un semisote-
rrani. L’entrada s’efectua per una escala de quatre
graons que dóna a un porxo obert, amb barana d’e-
lements prefabricats de morter. Les altres façanes
tenen quatre finestres semblantment en disposició
simètrica. A les cantonades hi ha cadenes de falsos
carreus de morter aplacats. Les reixes de les fines-
tres són de passamà formant quadres en punta, amb
la tècnica d’alternar un bocí pla i un altre girat de
perfil, que també utilitzà Domènech i Montaner en
les seves obres. Els encreuaments centrals estan
ornats amb flors de ferro estampat, subjectades per
reblons.

Si la planta baixa es mou dins un estil entre
eclèctic i modernista, la torrassa té un aire noucentis-
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ta per la disposició de la teulada creuada i plegada
als extrems longitudinals, així com pels remats cerà-
mics dels seus extrems. Quant a la barana del mira-
dor, el seu dibuix és una esquematització geomètrica
més propera a la Sezession que a altres models cata-
lans més realistes i barrocs. 

Cal destacar el cancell d’entrada a la parcel·la,
amb pilastres quadrades revestides amb palets, i els
remats amb fragments de quars blanc, imitant el
trencadís. El reixat d’entrada recorda altres dissenys
de Balcells. Hi havia un segon reixat modernista a la
façana del carrer del Príncep, actualment en una par-
cel·la segregada. A l’interior de la casa hi ha un
curiós lavabo de pedra artificial rosada i estil plena-
ment modernista. Al fons de la parcel·la, prop del
torrent de la font de l’Esclop, s’aixeca una torre qua-
drada de molí de vent, que havia esta coronada amb
merlets graonats. Avui dia mostra un destacat grau
de deteriorament.

Al costat del carrer Infant hi havia un segon
molí de vent. La seva particularitat és que constava
de dues torres bessones, formades per tres cossos
cilíndrics sobreposats i en degradació. Un pont de
ferro les unia per la part superior i en el centre s’ai-
xecava un castellet de ferro amb el rodet que accio-
nava les dues bombes extractores d’aigua.
Actualment han perdut la màquina i les parts d’obra
i el pont que les uneix estan força degradats.

Història

Manca l’expedient d’obra en l’Arxiu Municipal,
de manera que ens trobem amb un buit de dades
documentals. La tradició oral diu que el promotor
fou un germà de Màrius Calado, que volgué
instal·lar-se prop seu. En el PEPPA s’afirma que es
deia Enric i que també era pianista, extrem que cal-
dria comprovar. Per desgràcia, la darrera hereva de

la família, Alícia Calado Hess, va morir fa uns anys.
És molt possible que l’arquitecte fos Eduard Maria
Balcells, que el 1905 projectà la veïna casa de Màrius.
Tot i que l’estil d’ambdues construccions sigui molt
diferent, hi ha una coincidència completa en el
dibuix de la serralleria i l’edifici presenta elements
del seu vocabulari formal: paraments llisos, cadenes
de falsos carreus a les cantonades, els remats amb
fragments de quars de la porta d’entrada, etc. En
aparença, aquesta casa és més moderna que la seva
veïna, però ja apareix en la fotografia que Roisin fa
del sector i en el plànol de la prolongació del tram-
via. La data de construcció, doncs, cal situar-la entre
1907 i 1911.

La parcel·la és molt més gran que la seva veïna
de Màrius Calado i sembla que la pretensió era
crear un petit parc privat per a ús exclusiu de la
família, com més endavant també va fer en
Bertrand i Girona. Amb els anys, diverses dificul-
tats financeres obligaren a efectuar dues segrega-
cions, una a llevant i l’altra a ponent de l’habitatge.
Des de la dècada dels anys vuitanta la casa s’utilit-
za com a vestidors d’una hípica, que té les quadres
i els camps d’entrenament a la parcel·la veïna de
ponent.

Valoració històrica

Altra vegada cal reiterar el valor exemplificador
de les cases d’estiueig i gaudi dominical vinculades
al moviment higienista i a la seva voluntat de con-
tacte directe amb la natura, tot i que la casa s’aixecà
en un erm, on començaven a despuntar alguns
arbres dels que formen la pineda actual.

Valoració arquitectònica

A diferència de la casa de Màrius Calado, rabio-
sament modernista, aquest edifici mostra una certa
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barreja estilística que no li resta bellesa formal. La
centralitat de la planta dominada per un mirador
superior enllaça, en certa manera, amb la composi-
ció arquitectònica de les vil·les italianes. La sobrietat
de les façanes es vincula amb les prefiguracions
racionalistes de la Sezession, alhora que les cadenes
cantoneres de falsos carreus de morter retenen el
record del neoclassicisme. El porxo de l’entrada
principal és gairebé una evocació colonial. La torras-
sa sembla una construcció sobreposada on l’arqui-
tecte anuncia les formes típiques que adoptaran les
teulades noucentistes, mentre que les seves baranes
de síntesi geomètrica esdevenen quasi un preludi de
l’art decó.

Estat de conservació

Tot i l’aparent bon estat de conservació extern
de l’edifici, interiorment ha estat alterada la distribu-
ció original de l’habitatge a fi que pugui complir la
nova funció assignada de vestidors de l’hípica.
Tanmateix, convindria una repassada general a la
torratxa, tant de la pintura de les baranes de ferro,
com de la fusteria i els vidres del mirador, molts
d’ells trencats.

Valoració patrimonial

Com la resta de cases de la colònia, el valor
patrimonial és la suma del testimoniatge històric
d’una manera d’estiueig i esbarjo barceloní, als
quals cal sumar els propis de l’arquitectura, en
aquest cas prou remarcables tant per la seva compo-
sició en alçat com en planta. Malgrat la manca de
documentació, una sèrie d’elements del vocabulari
arquitectònic permeten que la fitxa del PEPPA atri-
bueixi l’obra a l’arquitecte Eduard Maria Balcells,
que d’altra banda en aquesta època actuà àmplia-
ment a la zona.

Nivell de protecció

L’edifici es troba actualment incorporat en el
catàleg del Pla Especial de Protecció del Patrimoni
Arquitectònic, amb la fitxa A-30 i el nom de Casa
Calado. Els nivells de protecció establerts són:

– Nivell A : per l’edifici íntegre, interior i exterior.
– Nivell C: pels elements destacables: la torrassa

amb la teulada plegada, el mirador i la barana. El
ràfec i el fris de la façana. Les finestres amb la
faixa marc i les reixes. L’arrebossat de la façana. El
lavabo modernista de pedra artificial que hi ha a
l’interior. Les pilastres del cancell d’entrada a la
parcel·la.

– Nivell D: per les possibles modificacions i el color
de les façanes. El volum de l’edifici, però, no pot
ser alterat.

S’entén com a ús preferent l’històric d’habitatge
unifamiliar aïllat. Semblantment s’estableix un perí-
metre de protecció.

Bibliografia

– Miquel i Serra, Domènec (1997). “L’arquitectura
modernista a Sant Cugat del Vallès”. Gausac, núm.
11, pàg. 53 a 88.

5.14 Casa Màrius Calado

Situació

Està situada al passeig de Calado, que en pren el
cognom atès que fou el primer veí de la zona.

Descripció

L’edifici actual té poc a veure amb el que manà
construir el promotor, a causa de les reformes poste-
riors que s’hi han efectuat. La casa original era de
planta baixa, rectangular, amb el cos de la cuina sor-
tint vers el pati posterior. Es tractava d’una important
obra modernista, sobretot per la seva façana princi-
pal. La composició es basava en tres cercles secants
tallats per falques que evocaven un mecanisme de
rodes dentades. Els dos més grans emmarcaven les
dues finestres laterals, mentre que el petit que inter-
connectava contenia la triple espitllera damunt la
porta d’entrada. A cada extrem de la façana, un pina-
cle. L’obra combinava els paraments blancs d’estuc
de cercles i falques sobresortints amb l’obra vista i el
trencadís de ceràmica de les parts més fondes. Les
tres obertures principals, les dues finestres i la porta
estaven protegides per una reixa de passamà formant
quadres de punta, amb la tècnica d’un tros pla i un
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altre girat de perfil, que també utilitzà Domènech i
Montaner en les seves obres. Els encreuaments cen-
trals estaven ornats amb flors de ferro estampat apli-
cades als reblons. Les façanes laterals presentaven
finestres amb clau de volta remarcada en el centre de
l’arquitrau, formada per un plec de llibres de maons
vistos. Entre les obertures hi havia una decoració
integrada per una línia vertical enfonsada, amb un
cairó ceràmic col·locat de punta a la part alta.

L’edifici actual és el resultat d’unir dos habitat-
ges inicialment independents amb un pati comú clos
a l’exterior. Tal actuació va comportar la total des-
trucció de la façana modernista, en una època en què
aquest estil fou estigmatitzat pel seu excés de deco-
ració i barroquisme. Alhora, es modificà la forma de
la teulada, creant un ràfec suportat per cartel·les, de
caire noucentista, d’acord amb les tendències estèti-
ques del moment.

Història

El pianista Màrius Calado es va fer construir un
petit habitatge d’estiueig i escapades dominicals a la
nova urbanització que es proposava prop de la Torre
Negra, amb vistes espectaculars sobre la plana del
Vallès i la vila de Sant Cugat. El projecte i la direcció
d’obres anaren a càrrec d’un jove arquitecte que aca-
bava d’aconseguir el títol professional, l’any 1905,
Eduard Maria Balcells i Buigas.

La creació d’aquesta urbanització, entorn del
mateix any de 1905, en una zona de vinyes abando-
nades, tenia molt a veure amb un projecte de cons-
trucció d’un ferrocarril econòmic, és a dir, un tram-
via, que des de l’Arrabassada continuaria en direcció
a Sant Cugat, Rubí i Martorell. Mai va arribar a pas-
sar del Casino. El fracàs de la línia fèrria ajudà a atu-
rar l’expansió de la urbanització, que es reduí al petit
nucli existent.

La casa de Marià Calado fou la primera del pas-
seig que porta el seu nom i donà nom a la colònia,
malgrat que el sector mai hagi estat urbanitzat en el
sentit de construir-hi voreres, clavegueram, etc. Tot i
que en les primeres fotografies aparegui com un
xalet aïllat, en realitat formava part d’un projecte de
dues cases bessones, com es pot observar en una
altra fotografia un xic posterior.

Malauradament, l’extraordinària façana princi-
pal modernista fou destruïda posteriorment, en els
anys en què aquest estil fou menyspreat i va pre-
valdre el noucentisme o el racionalisme arquitectò-
nic. Existeix una fotografia de la casa amb el pro-
pietari i la seva família al seu davant. També les
façanes laterals i fins i tot la teulada han sofert alte-
racions.

Valoració històrica

Una vegada més s’ha de reiterar el valor exem-
plificador d’aquests cases d’estiueig que cercaven un
contacte molt proper amb la natura. En aquest cas,
cal sumar-hi el fet de la ser la primera del sector, a
desgrat de la gran modificació soferta. Això fa que la
casa, també pugui ser considerada testimoni de com
evolucionen la percepció i la valoració estètiques
segons cada moment històric. L’arquitectura moder-
nista que avui reivindiquem com a mostra i expres-
sió d’alta cultura, en una etapa anterior fou rebutja-
da i fins i tot destruïda, com ho demostra el cas pre-
sent.

Valoració patrimonial

El valor principal de l’edifici era l’artístic i es
basava en la façana citada, avui destruïda.
L’arquitecte Oriol Bohigas (1968) la va recollir en el
seu llibre com una de les obres significatives del
modernisme català. Per desgràcia avui és un bon
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exemple de canibalisme estètic, de com una obra
mestra d’un estil en desgràcia pot ser destruïda i
substituïda per una altra de banal, que estigui d’a-
cord amb la tendència imperant del moment, encara
que no presenti cap mena d’interès arquitectònic.

Nivell de protecció

Atesa la desaparició de la façana modernista ori-
ginal i fins i tot de les decoracions de les laterals,
l’actual PEPPA no ha considerat necessari establir
una protecció especial per a aquest element.
Tanmateix, i tenint en compte que poden quedar res-
tes amagades sota els revestiments actuals, cal pro-
posar l’obligació d’un seguiment arqueològic en el
cas que s’efectuïn obres a les façanes principal i late-
rals esmentades.

Bibliografia

– Bohigas, Oriol (1968). Arquitectura modernista.
Editorial Lumen. Barcelona.

– Lacuesta, Raquel; González, Antoni (1990). Guía
de arquitectura modernista de Cataluña. Ed. Gustavo
Gili. Barcelona.

– Makay, David (1966). “Eduard Maria Balcells i
Buigas”. Cuadernos de Arquitectura, núm. 63.
Publicació del COAC.

– Miquel i Serra, Domènec (1997). “L’arquitectura
modernista a Sant Cugat del Vallès”. Gausac, núm.
11, pàg. 53 a 88.

Fonts documentals

– Avanç del Catàleg de Patrimoni Arquitectònic.
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. Àrea
d’Urbanisme. 1983. Arxiu Municipal de Sant Cugat
del Vallès. 

– Arxiu Històric del Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya. Barcelona. Eduard Maria Balcells

Altres cases del sector

Al marge dels dos nuclis citats de la rambla de
Can Bell i de la Colònia Calado, queden un parell
cases significatives dins el sector.

5.15 Masoveria o casa del xofer de la finca Bertrand

Situació

Es troba ubicada a l’angle NO de la finca, fent
cantonada amb els camins del Crist Treballador i de
Sant Vicenç, totalment desvinculada del veí nucli de
la rambla de Can Bell.

Descripció

Petita casa d’estil noucentista que, segons expli-
ca el projecte, havia de ser l’habitatge del xofer del
Sr. Bertrand. Consta de dues plantes. En la baixa
s’entra a través d’un porxo de tres arcades de mig
punt a un menjador-cuina. La part habitable es
redueix a aquesta sala, un dormitori i l’escala d’accés
a la planta alta. La resta està ocupada per un garatge
de doble porta, amb capacitat per a dos vehicles.
Annexa, hi ha una quadra d’accés totalment exterior,
que fa pensar en l’existència d’un carruatge de
cavalls, tal volta una tartana. La planta pis sembla
ocupada per altres dormitoris i en part per una
terrassa situada sobre el garatge. La coberta de l’edi-
fici, seguint la moda del moment, és de teula plana
de tipus alacantí, sense vidrar. 

Història

La casa té llicència d’obra de desembre de 1924,
quatre mesos abans de l’edifici principal de la finca.
El projecte és de l’arquitecte Miquel Madorell i Rius,
autor de l’edifici del Banco Hispano Americano del
carrer de Fontanella de Barcelona. L’any en què
Bertrand li encarregà l’edifici, presidia l’Associació
d’Arquitectes de Catalunya. En teoria la casa fou
bastida com a habitatge del xofer i garatge. A la
pràctica, sembla que fou ocupada de manera perma-
nent per una família masovera, la qual tindria cura
de la vigilància de l’edifici principal, fins i tot en l’e-
tapa de la seva construcció. La seva ubicació lateral
cerca establir un bon distanciament entre tots dos
habitatges a fi de garantir la privacitat del principal.
Alhora, els proporcionà entrades independents per
diferents carrers. Dins el Parc Rural de Torre Negra
és l’únic testimoni de masoveria vinculat a una torre
d’estiueig, circumstància que també es repeteix en la
propera Torre Lluc o Vasconcel, a l’altra banda de la
carretera de l’Arrabassada.
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En la dècada dels anys 1940, la casa i un entorn
de jardí van ser segregats de la finca matriu, esdeve-
nint un habitatge totalment independent. Una refor-
ma va allargar la porxada que ara també ocupa la
part del garatge.

Valoració històrica

Es tracta de l’únic exemple de masoveria inde-
pendent associada a una gran casa d’estiueig del
sector i com a tal continuadora de la manera de fer
de l’antic règim que adoptava part de l’alta burge-
sia de Barcelona. També és una de les seves darre-
res expressions, ja que pràcticament desapareixerà
pocs anys després amb l’adveniment de la
República. És important destacar la diferent funció
que els masovers feien respecte al servei domèstic.
En termes generals no desenvolupaven tasques a
l’interior de l’habitatge dels senyors quan aquests
hi eren, sinó més aviat de jardineria, horticultura i
vigilància. Semblantment s’ocupaven de certs pro-
veïments, com el de llenya per a les llars de foc,
combustible per a la cuina, etc. També s’encarrega-
ven de l’entreteniment de l’habitatge principal en
els períodes d’absència, preparant-lo per quan arri-
bessin La seva ubicació a l’altre extrem de la par-
cel·la li proporcionava el control d’una entrada
independent per al servei de la casa en relació amb
la vila.

Valoració arquitectònica

Sense que la casa pugui ser qualificada d’obra
mestra, es tracta d’un interessant element del nou-
centisme, molt poc conegut per la seva ubicació i per
restar amagat darrera l’espessa tanca vegetal que
l’envolta. Cal destacar el porxo frontal amb les seves
arcades i la conservació de la coberta original de teu-
les planes 

Estat de conservació

L’aparença exterior de la casa és força cuidada i
el fet de ser utilitzada com a primera residència fa
pensar que el seu estat de conservació deu ser
correcte. Malgrat això, darrerament sembla tenir pro-
blemes en un vessant de teulada, provisionalment
cobert amb un tendal impermeable.

Valoració patrimonial

L’interès de l’habitatge rau en el fet que, com a
masoveria, podia haver estat pensat com a primera
residència des del seu origen, atès que hi viurien els
guardes de la finca que en tindrien cura i vigilància
durant el temps en què la família titular no habités
l’edifici principal. Aquest fet ja la singularitza de la
resta d’habitatges de la zona, pensats únicament per
a l’estiueig i els caps de setmana ocasionals. El seu
testimoni, doncs, s’ha de vincular al de la Casa
Bertrand, malgrat que avui constitueixin dues fin-
ques de dos propietaris diferents. Des d’una òptica
arquitectònica, cal destacar que l’arquitecte que el
dissenyà no és el mateix del de la casa principal, tal
volta perquè malgrat la seva correcció formal no
acabà d’agradar al promotor, o simplement perquè
canvia de pensament i en cercà un altre que imagi-
nés una construcció molt més singular.

Nivell de protecció

La casa no ha estat inclosa en el PEPPA i per
tant no gaudeix de cap mena de protecció patrimo-
nial. La recent modificació del PGM consolida el seu
ús actual d’habitatge unifamiliar aïllat. 

5.16 Casa Madrigal, “Los Pinares”

Situació

Casa d’estiueig aïllada que es troba a la part
oriental de la carena del turó de la Torre Negra, més
enllà de la projectada plaça de Montserrat, ocupant
una posició dominant respecte al seu entorn.
Oficialment el seu accés s’efectua per la rambla de
Can Bell, però no hi ha número. En un moment pos-
terior i a la banda de ponent de l’edifici, a una
distància superior als 20 m, es va construir una gran-
ja, avui desafectada.

Descripció

Torre d’estiueig i caps de setmana d’estil eclèc-
tic, edificada dalt la carena del turó, cosa que li pro-
porciona grans vistes sobre la plana del Vallès per la
seva banda frontal i, ensems, sobre el Collserola per
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la posterior. Consta únicament de planta baixa. La
singularitat més destacada es troba en la seva façana
principal, revestida amb plaquetes bisellades de
color roig intens, que contrasta amb el blanc de les
obertures. Aquestes estan tractades amb paràmetres
clàssics, pilastres laterals amb capitells i arquitrau
coronat per una palmeta de tipus grec. La part alta
de l’edifici mostra un acabament curvilini d’inspira-
ció més modernista que barroca. Dins l’esmentat
frontó, hi ha la inscripció “Los Pinares” format per
lletres en rajoles de majòlica.

No s’ha localitzat la llicència d’obres de la casa,
però ja apareix en el plànol de 1910. En la dècada
de 1960 s’hi van fer reformes que afectaren la part
interior i la resta de façanes. Amb posterioritat s’ha
afegit una pèrgola frontal amb columnes helicoïdals
de totxo vist, que tapen parcialment la façana prin-
cipal.

Els murs de tanca de la parcel·la estan formats
per pedra de granit en disposició concertada, segura-
ment provinent de la pedrera del “Motxo”, juntes
marcades i una barana superior de peces ceràmiques
semicilíndriques superposades a trencament de jun-
tes, tot plegat en una estètica d’arrel noucentista,
molt característica de la dècada de 1950 i inicis dels
seixanta.

Història

La manca de documentació en l’arxiu municipal
impedeix saber la data de la llicència d’obres i l’au-
tor del projecte, versemblantment un mestre d’obres
de l’antiga escola, tot i que no es pot descartar que
l’eclecticisme de la façana sigui resultat més del gust
del client que del disseny del projectista. Quant al
nom del promotor, el plànol de 1910 bateja la cons-
trucció com a “Torre Madrigal”, que deu correspon-
dre al cognom de qui manà construir-la. Com la

resta d’edificis de la Colònia Calado, rep l’emfàtic
qualificatiu de “torre” enfront de les “cases” de la
rambla de Can Bell o fins i tot de la Casa Lluch, un
dels millors exemples del modernisme local.

Valoració històrica

L’habitatge és un altre exemple de casa d’es-
tiueig i cap de setmana, amb voluntat de veïnatge
amb la natura, lluny de l’aglomeració urbana de la
llavors vila. Cal remarcar l’amplitud de la parcel·la,
que li assegura l’aïllament respecte als veïns i que
parla del baix preu que tenia llavors el terreny.

Valoració arquitectònica

En plena difusió de l’estil modernista en l’arqui-
tectura, alguns refusaven la novetat que comportava i
sobretot l’exuberància de les seves decoracions curvi-
línies, preferint la continuïtat dels elements clàssics,
encara que barrejats eclècticament amb d’altres més
contemporanis. La façana principal de la casa
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Madrigal és un bon exemple d’aquesta actitud, que
reformes posteriors han sabut respectar. Pel color i el
tractament constitueix un cas únic a la població, tot i
que pot relacionar-se amb les decoracions de palme-
tes que té la casa Jaumeandreu, a l’avinguda de
Gràcia, o les de la tanca de la casa Feliu, al carrer de
Sant Domènec. Quant a les façanes laterals, en apa-
rença són arrebossades i pintades de color blanc sense
cap element digne de menció. L’interès arquitectònic
de l’edifici, doncs, es redueix a la façana esmentada.

Estat de conservació

La casa mostra un aspecte exterior ben cuidat en
mig d’un ampli jardí. La dificultat per examinar-la
de més a prop impedeix determinar qualsevol pato-
logia que no pugui ser observada des d’una certa
distància. Com ja s’ha mencionat, la pèrgola distor-
siona la visió neta de la façana principal.

Valoració patrimonial

Com la resta d’edificis del sector, és un testimo-
ni històric de casa d’estiueig aïllada inserida dins el
corrent higienista amb clara voluntat de contacte
amb les pinedes veïnes. Des d’un punt de vist estè-
tic, l’eclecticisme de la façana principal mostra un
cert esperit conservador, amb l’ús de pilastres i capi-
tells, l’ornamentació de palmetes gregues, malgrat
que el frontó del coronament sigui en bona mesura
una apropiació del corrent modernista.

Nivell de protecció

Atesa la seva senzillesa formal, la casa no ha
estat inclosa en el catàleg de protecció.

6 Elements de patrimoni arqueològic

6.1 Cova de la Torre Negra

Situació

Està situada al turó de la Torre Negra, petita ele-
vació que forma una llarga carena transversal res-
pecte a les valls baixes de Collserola. La cavitat es
troba al vessant sud, una vintena de metres per sobre
de la riera i uns deu per sota del cim del pujol. A la
part inferior del coster hi ha excavada una gran
pedrera que, en el segle xviii, aprofitava les bretxes
per a l’obtenció de calç en un forn proper, de manera
que el seu front resta a uns quatre metres escassos de
la boca actual de la cova. Entre el peu del vessant i la
riera s’estén una petita plana, antigament conreada i
actualment erma.

Descripció

Es tracta d’una cavitat càrstica desenvolupada
a partir d’una diaclassa en la massa de bretxes (con-
glomerats de matriu calcària) que formen el turó.
Consta d’una galeria principal d’uns deu metres de
llargada, en direcció sud-nord, fins a un abaixament
sobtat del sostre, rere el qual la seva orientació es
desvia a 30º E i es prolonga uns altres cinc metres.
Al llarg del primer tram es troben dues gateres o
ramificacions a la banda de llevant, i a la zona de
torsió una tercera vers ponent. El sostre es troba
entre un metre i dos sota el nivell del sòl exterior,
relativament pla en l’indret, malgrat ser un vessant.
Interiorment assolia una alçada màxima de 2,45 m
abans d’iniciar la seva excavació, tot i que el seu
perfil és força irregular, amb una mitjana entorn del
metre i mig en la primera part i d’1,80 m en la pos-
terior. Quant a l’amplada, és suficient per al pas
d’una persona, amb uns 80 centímetres a nivell de
sòl, malgrat que algunes protuberàncies de les
parets l’estrenyen en alguns punts. La primera deri-
vació es troba molt a prop de l’actual pou d’accés i
comunica amb una altra galeria sensiblement
paral·lela, que s’apropa més al tall de la pedrera, on
tal vegada es trobava l’entrada original de cova. El
seu sostre és molt més baix i en el moment de la
descoberta es trobava plena de sediments, de mane-
ra que la seva boca tan sols assolia els 25 cm d’alça-
da. Vers la seva meitat, hi ha una curta derivació
perpendicular en direcció a llevant, de la mateixa
amplada, que fineix amb una zona reblida. El segon
ramal es troba a mitja galeria i té una orientació
aproximada de 30º a l’est. Les seves característiques
són semblants a l’anterior, encara que de major
amplitud i 40 cm d’altura. La seva profunditat resta
indeterminada a causa dels importants rebliments
que l’obstrueixen. Pel que fa a la banda de ponent,
just al lloc on es produeix el gir de la galeria princi-
pal hi ha una gatera d’uns 30 cm d’alçada i orienta-
ció 60 O, que després d’un parell de metres deriva
vers l’oest. El seu desenvolupament és més sinuós
que els precedents.

L’entrada actual s’efectua per un esfondrament
natural produït a l’extrem sud de la galeria principal,
una zona on el sostre es troba sols a un metre de la
superfície. Per evitar caigudes accidentals al pou que
es va formar i alhora impedir l’entrada de furtius
que poguessin depredar el jaciment arqueològic, el
propietari dels terrenys va instal·lar-hi una porta
metàl·lica tancada per un cadenat.

Recerques portades a terme

La cova i el seu contingut arqueològic foren des-
coberts accidentalment pel guarda forestal de la
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finca de la Torre Negra, l’any 1964, que observà com
un enfonsament del terreny havia obert un pou que
comunicava amb una cavitat subterrània. Una pri-
mera visita a l’interior li va permetre trobar-hi un
crani i algunes ceràmiques en una de les gateres late-
rals. Coneguda la notícia i tenint en compte que en
aquells moments la vila de Sant Cugat estava manca-
da d’un nucli persones interessades per l’arqueolo-
gia i que el Club Muntanyenc Sant Cugat no compta-
va amb cap secció d’espeleologia, les primeres explo-
racions formals foren realitzades per membres del
Club Excursionista de Gràcia (CEG), dirigits per
Albert Piera, que havia constituït, dins el CEG, un
grup de recerques arqueològiques (GARCEG) vincu-
lat a l’Institut de Prehistòria i Arqueologia de la
Diputació de Barcelona i a la Comisaría Provincial
de Bellas Artes. Així, després de recollir tres cranis i
algunes ceràmiques que es trobaven en la superfície
de les gateres esmentades, practicaren un primer
sondeig de prospecció a la part posterior de la gale-
ria principal, per comprovar si la cavitat contenia
altres restes prehistòriques enterrades. Es tractava
d’una rasa que anava de paret a paret (0,70 cm), amb
una amplada de mig metre. Assoliren una profundi-
tat de 75 cm i hi trobaren diversos ossos i dos frag-
ments de ceràmica.

Unes setmanes més tard, components de la
Secció Espeleològica del Centre Excursionista de
Sabadell (SECES) iniciaven de manera simultània i
independent l’estudi de la cavitat, forçant el pas de
les gateres per determinar-ne la profunditat. El dia
24 de novembre de 1964 trobaren una inhumació
amb connexió anatòmica en la primera d’elles, dis-
posada superficialment, amb els peus a l’entrada i
el cap vers el fons. La descoberta fou comunicada al
Museu de la Ciutat de Sabadell. La notícia de les
troballes s’escampà ràpidament per la vila de Sant
Cugat, despertant la curiositat dels seus habitants.

Així, persones desconegudes aprofitaren la solitud
del paratge entre setmana per entrar a l’interior de
la cova. Alguns d’aquests visitants s’emportaren
furtivament restes situades a les gateres laterals,
des de ceràmiques a cranis i dents soltes, simple-
ment per la fascinació de la seva antiguitat.
L’esquelet sencer esmentat fou esbarriat abans de
tenir temps per estudiar-lo i documentar la seva
posició exacta. Davant aquests fets, el propietari de
la finca, conscient de la importància del jaciment
arqueològic, optà per col·locar-hi una porta
metàl·lica que impedís l’entrada d’incontrolats. Una
mostra de l’interès que suscità la cova fou la poste-
rior visita del Dr. Duran i Sampere, en plena cam-
panya d’excavació. Desgraciadament, la porta no
impedí visitants mal intencionats i fou rebentada en
diverses ocasions, ja fos forçant el cadenat o fins i
tot arrencant el marc metàl·lic que la subjectava a
part d’obra. Dècades més tard, diversos d’aquests
objectes rapinyats foren donats al Museu parro-
quial de Valldoreix.

El 24 de febrer de 1965, els grups de Gràcia i
Sabadell mantingueren una primera reunió a fi de
coordinar els seus treballs de recerca, d’acord amb
les directrius de l’Institut de Prehistòria i
Arqueologia. S’acorda que la direcció de la tasca
sobre el terreny aniria a càrrec del Museu de la
Ciutat Sabadell, amb Rafael Subirana al front de
col·laboradors afeccionats que hi treballarien en ses-
sions de diumenge al matí. El Dr. Josep de Calasanç
Serra Ràfols, del Museu Arqueològic de Barcelona,
s’ocuparia de la supervisió científica. Així mateix,
totes les troballes efectuades es dipositarien en l’es-
mentat museu sabadellenc, que ja guardava i exhibia
altres restes prehistòriques de la comarca. En aquesta
segona fase s’excavà una part del sòl de la galeria
principal, en el tram on el sostre assoleix una major
alçada. S’optà per l’obertura d’una rasa de banda a
banda i la seva ampliació posterior, totalitzant cinc
sectors o unitats d’excavació diferents. La superfície
total excavada fou de 3,75 m2 i la profunditat màxi-
ma assolida d’1 m.

Les descobertes superficials i les de l’excavació
efectuada posteriorment posaren en evidència que es
tractava d’un recinte funerari d’inhumació col·lecti-
va, d’època eneolítica, amb una cronologia que, en
una primera aproximació situaren entre els anys
3000 i el 2500 aC, per la presència de vas campanifor-
me i altres elements associats. Tanmateix, i a desgrat
de la bona voluntat d’uns i altres, cal constatar que la
metodologia emprada en l’excavació fou rudimentà-
ria, sense utilitzar cap sistema referencial de coorde-
nades per ubicar els objectes en l’espai, ni determi-
nar la seva orientació i relació entre ells. Es garbellà
la major part dels sediments extrets, però la tasca no
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es porta a terme d’una manera exhaustiva. S’han de
tenir presents diverses circumstàncies. En primer
lloc, que la tasca material la van portar a terme afec-
cionats entusiastes i volenterosos, però amb una for-
mació científica força precària. Segon, la recerca es va
portar a terme en uns moments en què encara havia
de produir-se la renovació de l’arqueologia catalana i
en què es donava molta més importància a la troba-
lla de l’objecte per ell mateix que a tota la informació
relacional que pogués contenir l’entorn on estava
situat. Tercer, sense que això s’hagi de considerar
una justificació, que l’estretor de la cova i el baix sos-
tre de les gateres laterals dificultaven els moviments
dels excavadors i l’obtenció de dades. És prou signi-
ficatiu que Piera reconegui que amb una profunditat
de 75 cm i dins una cova no fossin capaços de distin-
gir diferents nivells de sedimentació i dipòsit.

Les troballes de l’excavació de la galeria central
no semblaven mantenir cap relació entre elles, sinó
que era més aviat una distribució atzarosa resultat
de translacions successives en les diferents inunda-
cions de la cova. A grans trets es podia distingir un
primer estrat de 20 cm de potència, molt pobre en
materials arqueològics i format per al·luvions
recents. Sota d’aquest hi ha una capa situada entre
els 20 i 35 cm de profunditat, on s’efectuaren la
major part de troballes. A major fondària les restes
òssies o ceràmiques eren escadusseres.

Acabades les campanyes d’excavació, el juliol
de 1965, el jaciment restà abandonat, si bé protegit
per la porta que en barrava l’accés. Part de les troba-
lles foren exposades al públic en una vitrina de la
sala de prehistòria del citat Museu d’Història de
Sabadell, però, llevat de notícies esporàdiques en
circulars informatives, cap especialista va portar a
terme un estudi a fons del jaciment i de les seves
restes. Després d’uns anys de desinterès en què la
porta de la cova fou rebentada de nou, va interve-
nir-hi l’Institut de Prehistòria i Arqueologia de la
Diputació de Barcelona, efectuant unes campanyes
d’excavacions científiques dirigides per l’arqueòleg
Miquel Llongueras i Campanyà, que va comptar
amb la col·laboració d’estudiants de la UAB i de
recents llicenciats. Les troballes d’aquesta segona
etapa d’intervenció passaren al Museu Arqueològic
de Barcelona, avui de Catalunya. Tampoc s’ha
publicat cap treball d’aquesta etapa. En l’actualitat
el jaciment no es troba exhaurit, però sí molt potine-
jat per excavadors clandestins. Encara es poden
recollir fragments d’ossos humans en la superfície
de les gateres. Finalment, amb motiu de la seva tesi-
na de llicenciatura, l’arqueòleg sabadellenc Ramon
Ten i Carné va procedir a l’estudi de les notes i
memòries d’excavació existents i dels materials
dipositats al Museu d’Història de Sabadell, publi-
cant una breu ressenya científica del jaciment a la
revista Pyrenae.

Troballes en les excavacions de 1964-65

Les actuacions arqueològiques portades a terme
durant el curs 1964-65 s’encaminaren a retirar tot el
material situat a la superfície del sòl, ja fos en la gale-
ria principal o en les gateres laterals. Per desgràcia
no se situaren les troballes en un plànol general de la
cova. En segon terme es procedí a la recerca de pos-
sibles estructures mortuòries soterrades, als dos sec-
tors esmentats. L’aparent desordre en què van
aparèixer els objectes i restes òssies es va interpretar,
en un primer moment, com a causa de la continuïtat
d’ús de l’espai funerari. Així, cada nou enterrament
hauria alterat la disposició dels precedents, les restes
dels quals s’haurien arrambat a les bandes.
Tanmateix, el setembre de 1965, les pluges equinoc-
cials inundaren la cova i impediren la prossecució
dels treballs de recerca. Aquest fet, juntament amb
l’enorme dispersió que presentaven les peces dentà-
ries soltes, tant en superfície com en profunditat, fa
pensar que el desordre de les peces arqueològiques
estaria causat més aviat per múltiples remocions
naturals provocades per la circulació de l’aigua i les
reiterades inundacions sofertes al llarg dels segles.
És evident, però, que una i altra possibilitats no són
excloents.
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La relació d’objectes trobats es publicà en la
circular d’octubre del Museu de la ciutat de
Sabadell:

– 5 vasos de ceràmica a mà, sencers, petits i llisos.
– 4 fragments de vasos, dos de petits i dos de grans,

carenats.
– vas campaniforme, amb decoració incisa d’estil

pirinenc.
– Diversos fragments de vasos ceràmics, dos d’ells

amb lleus decoracions i fons de gerres amb fons pla.
– 7 botons prismàtics, de secció triangular i perfora-

ció en “V”.
– 2 botons piramidals de diferents mesures i perfora-

ció en “V”.
– 1 botó llarg amb doble perforació en “V”.
– 1 placa de pissarra tallada en forma de rombe.
– 3 puntes de sageta tallades en sílex, amb aletes i

peduncle.
– 2 nuclis de sílex retocats en forma de destral afuada.
– 18 grans de collaret de forma circular tallats en

cardium.
– Penjolls de petxina piriforme, amb perforacions

troncocòniques.
– 9 penjolls de pectuncle.
– Diverses peces de dentalium.
– Una defensa de senglar perforada.
– 518 peces dentàries obtingudes en el garbell.

No hi consten els tres cranis, els ossos i els frag-
ments ceràmics que prèviament havien trobat els
membres del GARCEG. Cal remarcar, també, que els
furtius s’emportaren diversos cranis, dos dels quals
foren lliurats quinze anys més tard a l’esmentat
Museu de Sabadell i estudiats pel paleoantropòleg
Dr. Domènec Campillo. Semblantment, un afeccionat
local que en el seu moment e va entretenir garbellant
la terra deixada de banda pels excavadors, el 1986
donà a la col·lecció de béns mobles destinats a un
futur museu local de Sant Cugat un conjunt d’altres
300 peces dentàries. Per desgràcia, el donatiu apa-
rentment es va perdre en el transcurs d’unes obres
efectuades a la Casa Mònaco, on es guardaven.

Aproximació a la població enterrada

L’estudi del primer lot citat de dents fou realit-
zat pel doctor Antoni Miralles Argemir, metge den-
tista, el qual va establir que corresponien a un mínim
de 17-18 individus diferents. El 22% del total són
peces de primera dentició, cosa que indica una ele-
vada taxa de mortalitat infantil. El seu inventari és:

1 Denticions caduques o de llet
– incisius superiors i inferiors 40
– molars superiors i inferiors 41
– brots dentaris 31

2 Denticions adultes
– incisius superiors i inferiors 136
– canins 58
– premolars 73
– molars superiors 78
– molars inferiors 49
– sense identificar 10

Quant a les que pertanyen a adults, en destaca
una abrasió molt intensa, amb pèrdua del relleu, que
evidencia la duresa dels aliments que menjaven i
que havien de triturar. En segon terme es fa constar
la presència d’un elevat nombre de càries, que afec-
ten totes les cares, especialment als molars, fins i tot
amb desaparició de la corona en els casos més
extrems. Tercer, algunes peces mostren dipòsits
adherits de tàrtar negre, indicatiu de bosses piorrèi-
ques. Quart, absència quasi total del tubèrcul de
Caravelli en els primers molars superiors.

Tots els resultats es ressenyaren en una memòria
mecanoscrita, dipositada al Museu Arqueològic de
Barcelona, seu de la Delegación Provincial del
Servicio Nacional de Excavaciones Arqueológicas.
Pel que ateny al segon lot, inèdit, a primera vista
també estava format per peces procedents de criatu-
res i adults. Malgrat que no s’hagués identificat la
seva posició relativa ni constatat les repeticions i
altres característiques, el nombre aproximat de 300
peces fa pensar en un grup d’altres 10 individus, de
manera que el total d’enterraments, primaris o secun-
daris, podria elevar-se entorn de les 28 persones.

Quant als cranis, estudiats pel Dr. Domènec
Campillo, es tracta d’una calota i un fragment d’una
altra. Ambdues presenten lesions patològiques.

– Crani 1: les sutures estan poc sinuostades, fet que
permet suposar que es tractava d’un individu
jove, d’uns 18 anys, sense que sigui possible deter-
minar-ne el sexe. Presenta quatre erosions òssies
sobre el parietal dret, ovalades i de diversa exten-
sió i profunditat, amb un màxim 2,5 mm. Totes
elles mostren traces d’una aureola de condensació
que proven la reacció positiva de l’organisme i la
supervivència del pacient. Tot plegat fa descartar
que pugui tractar-se d’una trepanació o fins i tot
d’un quist dermoide. Cal pensar, doncs, que més
aviat es tractava d’una lesió o ferida cutània amb
la possibilitat que fos tractada amb cauterització.

– Crani 2: es limita als dos parietals i una part de l’oc-
cipital. La seva edat se situa entre els 25 i 30 anys,
sense que tampoc se’n pugui determinar el sexe.
Presenta un osteoma sèssil al parietal esquerre, de
15 x 9 mm. Es tracta d’una lesió benigna que tenia
un cert volum, suficient per elevar la pell del cap i
produir algunes molèsties.
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Per desgràcia, no s’ha portat a terme un estudi
global de les restes òssies, de manera que més enllà
d’algunes generalitzacions com és la presència d’in-
dividus adults i infantils i dels dos cranis esmentats,
no s’ha determinat l’edat de la població enterrada.
Semblantment tampoc hi ha cap estudi quant al
sexe.

Aproximació a les restes de la cultura material

1 Objectes ornamentals
1 Les petxines perforades es troben en jaciments

contemporanis arreu del Vallès, acompanyant
el vas campaniforme incís, majorment en jaci-
ments en cova.

2 El penjoll tipus llàgrima també és força comú,
tot i que ben sovint es talla sobre pedra i a la
Torre Negra té la singularitat de ser-ho sobre
petxina.

3 El dentalium sol trobar-se en jaciments de cova
de la serralada prelitoral, essent la cova de la
Torre Negra la primera on apareix de la serra
litoral.

4 Les rodelles tallades en petxines de cardium edule
com a peces de collarets o braçalets són comu-
nes al Vallès, tot i que poden tenir diferents
dimensions, gruixos i mida de forats.
Possiblement deriven d’una tradició anterior,
neolítica epicardial. 

5.Els botons de perforacions en V són abundosos al
Vallès, tant en jaciments de cova com en els
dolmens de la serralada prelitoral. El tipus
piramidal es troba a les falses coves del
Torrent de Sant Oleguer de Sabadell i a la
Cova del Frare, a Sant Llorenç del Munt, sem-
pre associat a vas campaniforme incís, llevat
de la fossa de Can Bosc de Terrassa, en què ho
és a vasos llisos. La resta són prismàtics, de
secció triangular, el més llarg d’ells amb doble
perforació. Malgrat el nom de botó que se li
dóna, en realitat se’n desconeix la funcionali-
tat.

2 Material lític
a) Les puntes de sageta amb aletes i peduncle es tro-

ben força generalitzades als jaciments del
Vallès. Les de Torre Negra destaquen per ser
tipus evolucionats i treballats amb finesa. La
punta d’aletes incipients és més tosca i es pot
comparar amb les trobades a la Cova del
Frare o la Cova de l’Endalt.

b) Les plaquetes de pissarra sense perforar només
s’han trobat en tres jaciments de la serralada
prelitoral, sense que es pugui determinar el
seu ús exacte. En tots els casos estan associa-
des a botons de perforacions en V i vasos
campaniformes incisos.

3 Ceràmica
En primer lloc cal destacar que la ceràmica més
tosca i els vasos de majors dimensions utilitzen
com a desgreixant petits escantells de pissarra,
fet que indueix a pensar que la seva elaboració
seria de caire local, tenint en compte la natura
de les roques del Collserola i la sorra de les lle-
res de rieres i torrents propers. Pel que fa a l’ú-
nic exemplar recollit de vas campaniforme, mos-
tra un desgreixant de quars, calcària i mica que
fa més difícil establir-ne l’origen, tot i que els
tres minerals són presents a la zona.
a) Bols: semblen provenir d’una tradició de

sepulcres de fossa, de manera que es podria
tractar dels materials més antics del jaci-
ment.

b) Escudelles: en aparença pertanyen a un
moment final de la cultura eneolítica i són
força abundants al Vallès. En destaca un
exemplar de la Cova de la Torre Negra per
tenir el fons umbilicat, amb un diàmetre de
boca de 153 mm.

c) Vasos troncocònics: hi ha un exemplar incom-
plet amb decoració incisa a la vora. La pasta
porta desgreixant de pissarra i quars.

d) Vasos carenats: són del tipus de carena alta,
alguns d’ells amb inicis de nanses avui per-
dudes. La seva superfície brunyida fa pensar
en imitacions de possibles models metàl·lics,
de coure.

e) Vas campaniforme o de perfil en “S”: es tracta
de la meitat d’un vas de quasi 11 cm de dià-
metre a la boca, amb decoracions de bandes
incises paral·leles, entre les quals es troben
tocs de punxó alternats o a portell. A la banda
baixa hi ha una faixa de triangles apuntant el
centre de la base i reomplerts amb línies
paral·leles a un dels costats. Aquest tipus de
decoració incisa, típica del Vallès, es relaciona
amb altres troballes dels altiplans del
Congost, vers Osona, i també en megàlits del
Moianès. L’exemplar de la Cova de la Torre
Negra es pot comparar amb els trobats a les
cavitats sepulcrals del torrent de Sant
Oleguer, a Sabadell.

f) Vasos de grans dimensions: únicament s’han tro-
bat fragments dispersos que suggereixen des-
truccions antigues. La major part són de fons
pla, alguns d’ells amb nansa i d’altres amb
superfície espatulada. Els diàmetres superiors
als 40 cm fan pensar que es tracta de conteni-
dors per a reserves alimentàries.

Com a conclusió general, Ramon Ten considera
que els elements de cultura material trobats a la
cova són els característics de l’època eneolítica al
Vallès.

El patrimoni històric i cultural en l’àmbit territorial de la Torre Negra Gausac 30-31 2007 85

2 ESTUDIS 30-31.qxd  2/7/08  11:10  Página 85



Cronologia del jaciment

Els estudis realitzats per Ramon Ten dels materials
dipositats a l’actual Museu d’Història de Sabadell han
obligat a revisar la cronologia proposada anteriorment,
malgrat que no existeixi una publicació extensiva i unifi-
cada de les dues etapes d’excavacions portades a terme. En
primer lloc, basant-se en els treballs de Jean Guillaine en
jaciments sepulcrals amb vas campaniforme de la vessant
francesa dels Pirineus, proposa rebaixar les dates de 3000-
2500 aC i situar-les en el 2000-1800 aC. En segon terme,
cal tenir present també que Araceli Martín, en les seves
excavacions a la Cova del Frare (serra de Sant Llorenç del
Munt), obtingué una datació per anàlisi de C-14 d’entorn
l’any 2040 aC, tot i que les decoracions dels vasos campa-
niformes que l’acompanyaven són més properes als tipus
pirinencs que als vallesans esmentats anteriorment. Per
tant, tenint en compte que la cova pogué funcionar com a
sepulcre col·lectiu durant generacions successives, cal
pensar en una forquilla cronològica de certa amplitud,
potser entre els anys 2100 i 1800 aC.

Valoració històrica

La cova, per les seves dimensions, no permet el
seu habitatge i va ser utilitzada bàsicament com a
recinte funerari de caràcter col·lectiu, és a dir, amb
funcions de panteó d’una comunitat. La troballa de
cranis descontextualitzats ha suggerit la hipòtesi

que, almenys en part, es tracti d’enterraments
secundaris en què es dipositaven aquests i altres
ossos de l’esquelet, nets de carn, una vegada s’ha-
vien podrit les parts toves del cos en un altre indret.
El tipus d’enterrament ens parla d’un grup social
ben organitzat que posseeix un ideari sobre la mort i
les relacions dels presents amb els avantpassats. Les
restes òssies estaven acompanyades d’un conjunt
d’ofrenes mortuòries consistents en vasos de cerà-
mica que en el seu moment podien contenir ali-
ments, sagetes, de les quals només resten les puntes,
objectes ornamentals de caire personal, collarets,
braçalets, penjolls, que evoquen la individualitat del
difunt o la seva posició jeràrquica. Possiblement el
dipòsit de les restes d’un nou individu estaria acom-
panyat d’un ritual simbòlic, màgic o religiós, més o
menys complex i tal volta d’una certa celebració
més material i popular com és l’àpat funerari, en
què compartir aliments entre els vius i ofrenes als
morts ajuda a mantenir la cohesió col·lectiva i a
reforçar els vincles de pertinença dins el grup. Tal
actuació implica l’existència d’un pensament trans-
cendent sobre la base del qual s’intentava honorar
els avantpassats. Resta el dubte de si tots els morts
del grup mereixien igual tracte o aquest estava
reservat a membres destacats, destinats a convertir-
se en protectors de la comunitat. Ni tan sols s’ha
pogut determinar si les restes corresponen a indivi-
dus d’ambdós sexes o sols d’un. La presència d’in-
fants podria fer creure en una opció generalitzada,
però les circumstàncies inusuals de la mort d’alguns
d’ells podrien ser interpretades com un fet transcen-
dent.

El total d’individus dipositats es va calcular en
un mínim de 18, sense tenir en compte el segon lot
de dents, que, segons el nostre criteri, s’eleva a uns
28. Se’n plantegen dos interrogants. El primer, saber
quants elements integraven el grup de manera
simultània. El segon, quantes generacions successi-
ves es van mantenir a la zona. És evident que, ara
com ara, resulta impossible contestar-ne cap. Tot i
això, el nombre relativament elevat d’individus ente-
rrats a la cova i el fet que el nombre de cranis trobats
no es correspongui amb els que deurien existir, com
ho demostra la quantitat superior de peces dentàries
trobades, fa pensar en una continuïtat d’ús prolonga-
da al llarg de diverses generacions. Es reforça, doncs,
la hipòtesi del sedentarisme del grup. La presència
dels vasos-dipòsit permet preguntar-se si realment
es tractava d’ofrenes o si el recinte també fou utilit-
zat com a rebost-amagatall sota la protecció especial
dels avantpassats. 

La cavitat va tenir una reutilització posterior
consistent en la inhumació primària d’un cadàver
sencer, cosa que indica una discontinuïtat en l’ús
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sepulcral de la cova i l’aparició d’un nou tipus de
pensament respecte a la mort. La desafortunada
intromissió de furtius abans que es pogués efectuar
l’estudi de la seva disposició i aixovar funerari annex
impedeix determinar en quin moment es va portar a
terme aquest darrer enterrament, segurament ja en
l’edat del bronze.

Avui per avui es fa difícil situar les zones hàbi-
tat d’aquesta comunitat, si es tractava d’una zona
propera o relativament llunyana. La presència de
vasos ceràmics fa pensar en un sedentarisme agríco-
la (els nòmades prefereixen els de fusta i els sacs de
pells, menys fràgils i transportables). Davant de la
cova, el fons de la vall és prou ample i pla per ser
conreat fàcilment, amb l’avantatge de ser travessat
per la riera. El cim del turó permet un cert encaste-
llament defensiu, ja enfront d’altres grups rivals, ja
dels animals salvatges de la serra de Collserola.
Però això només són possibilitats. Ser sedentaris no
implica un estatisme com el d’una masia medieval,
especialment si practicaven una agricultura primiti-
va de tala i crema de bosc, amb conreu de les claria-
nes obertes i fins a l’esgotament de la terra, moment
en què es veien obligats a ampliar les clarianes
esmentades o a obrir-ne de noves, ni que fos en
indrets propers. Si fos així, ens trobarien segura-
ment amb el primer grup humà que comença a con-
figurar un paisatge a la zona, intervenint i alterant
la realitat natural, fins i tot introduint noves espè-
cies vegetals pels seus valors alimentaris. D’altra
banda les sagetes tenen l’ambivalència de ser una
arma i un instrument de caça, la qual els podia sub-
ministrar complements de proteïnes a les seves die-
tes. L’ullal de senglar sembla indicar-ho, tot i que
sols es va trobar un exemplar associat a l’ornament
personal.

La natura argilosa de la plana del Vallès impe-
deix la formació de coves aptes per ser aprofitades

com a sepulcres col·lectius. A la serra prelitoral es
troben els exemples de les coves del Frare, l’Endalt i
Solanes. Els únics jaciments d’aquest tipus existents
a la plana aprofiten cavitats formades per l’erosió
d’estrats més tous entre altres de més durs als mar-
ges de torrenteres. Són les balmes del barranc de
Sant Oleguer, a Sabadell, on els enterraments també
eren secundaris i anaven acompanyats d’aixovars
semblants als de Torre Negra: vas campaniforme,
botons d’os amb perforacions en “V” i puntes de
sageta amb aletes i peduncle, igualment dipositats
en el Museu d’Història d’aquella ciutat. De la matei-
xa època i característiques és el jaciment de Can
Pallàs, a Sant Quirze del Vallès, i possiblement el de
Can Marata, a Polinyà. L’absència de pedra a la
plana dificulta la construcció de monuments mega-
lítics, propis de les zones amb abundància de
roques. La singularitat de la Cova de la Torre Negra
és ser, de moment, l’únic sepulcre col·lectiu en l’àm-
bit de la serra de Collserola, la natura granítica i pis-
sarrosa de la qual no facilita l’existència de cavitats
naturals.

La cova de la Torre Negra, doncs, és de gran
importància per conèixer la implantació humana a la
banda sud del Vallès en les èpoques de l’eneolític i
primera edat del bronze. Per desgràcia, els mitjans
tècnics i les metodologies amb què comptaven els
equips d’excavació del moment encara eren molt ele-
mentals i rústics i no els van permetre extreure tota
la informació històrica que és possible amb els
actuals.

Estat de conservació

La situació de la cova al mig del bosc és un
avantatge per a la seva conservació, però , alhora,
també un greu inconvenient. Avantatge en el sentit
que no constitueix un indret de pas i que per accedir-
hi cal seguir uns corriols mal dibuixats i en l’actuali-
tat plens d’arbres caiguts per les nevades de 2005.
Això fa que la seva freqüentació sigui baixa i que les
persones que hi arriben ho fan per expressa voluntat.
En contrapartida, la solitud del lloc també permet
una certa impunitat en el cas de visitants i excava-
dors furtius. 

La portella de ferro que actua de protecció a
l’entrada de la cova es troba en un estat lamentable
de conservació. No sols hi manca el cadenat de tan-
cament, sinó també l’element de subjecció. Els perns
que actuen de frontissa a la part contrària han estat
arrancats, de manera que no existeix cap lligam entre
la portella i el seu marc i qualsevol persona pot
obrir-la i penetrar al seu interior. Fins i tot algú dis-
posat a fer una bretolada podria llençar fàcilment la
portella daltabaix de la pedrera.
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El bocal d’obra sobre el qual es troba la porta té
prou alçada per evitar que les aigües de pluja puguin
penetrar a l’interior, però convindria que fos restau-
rat i fins i tot reforçar-lo donant-li més amplada.

La cova, quant al seu interior, presenta impor-
tants modificacions a nivell de sòl respecte al
moment de la descoberta, com a conseqüència de les
diferents excavacions arqueològiques, ja siguin
legals o clandestines. Es pot comprovar que el que
inicialment es va interpretar com a gateres, en reali-
tat és un sostre continuat molt ampli i de poca alçada
que caldria topografiar i explorar de nou.

Pel que fa a la netedat interna, és evident que
periòdicament cal procedir a la neteja de residus que
gent incívica aboca al seu interior, especialment
branques de la vegetació propera, però també bosses
i ampolles de plàstic, etc. Els grafits observats són
antics, de 1968, 1972 i molt limitats. Mentre continuï
obert, segueix existint el perill que pugui convertir-
se en abocador, però, afortunadament, el mal estat
dels corriols que hi condueixen dificulten el trans-
port d’objectes relativament voluminosos fins la seva
boca.

A finals de maig de 2006, hem pogut comprovar
com s’ha realitzat una pintada amb esprai a la porte-
lla (“Muerto quien entre 666”) juntament amb una
estrella de cinc puntes i altres símbols satànics.
Sembla que algun grup ha celebrat una reunió al seu
interior, amb restes de pols de purpurina, plomes i
plantes aromàtiques cremades. També hi havia
alguns fragments d’ossos humans, possiblement dels
mateixos enterraments de la cova.

Valoració patrimonial

El jaciment té l’especial interès, ja destacat, de
ser l’únic eneolític de sepultura col·lectiva en cova

conegut a la vora sud del Vallès i a la serra de
Collserola, tot i que en rigor es consideri que aquesta
s’inicia a la riera que corre als seus peus. No és, com
massa sovint s’afirma, la mostra més antiga conser-
vada d’ocupació humana al terme municipal, ja que
existeixen alguns indicis de restes paleolítiques i
notícies de dos possibles sepulcres de fossa neolítics,
destruïts en l’avanç dels terrals de les bòbiles. Les
excavacions portades a terme l’any 2005 prop de Can
Fatjó dels Aurons han permès descobrir el primer
enterrament neolític en fossa ben estudiat del terme,
entre altres troballes. També en les excavacions de la
vila romana de Can Cabassa es van trobar fragments
ceràmics més antics.

Dins el panorama català, el jaciment no presen-
ta cap originalitat cultural específica, més enllà de
l’elevat nombre d’individus que sembla contenir.
Els enterraments col·lectius amb ofrenes de vasos
campaniformes, armes i utillatge de sílex i orna-
ments de caire personal com ara collarets, braçalets,
penjolls, etc., són ben coneguts. L’única raresa deri-
va de la localització geogràfica esmentada. Alhora,
la seva proximitat al nucli urbà i el fet de poder
arribar amb automòbil a menys de cinc minuts de
la seva entrada facilita l’accés pel públic, tot i que
caldria arranjar els corriols que actualment hi con-
dueixen. És justament sobre la base de la seva
accessibilitat que l’Annex IV del projecte de
Modificació del PGM proposava la seva museïtzació i
potenciació com a indret arqueològic visitable,
entenent que podria constituir un interessant atrac-
tiu cultural.

Nivell de protecció 

La Cova de la Torre Negra està inclosa en la
Carta Arqueològica de Catalunya, municipi de Sant
Cugat del Vallès, des del seu descobriment l’any
1964. A escala local es troba inclosa en la Carta
Arqueològica del terme municipal, fitxa número 6,
integrada en el Pla Especial de Protecció del
Patrimoni Arquitectònic, fitxa G-6, actualment en
fase d’aprovació provisional i pendent de la definiti-
va.
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6.2 Cavitat del camí de la pedrera de la  Torre Negra

Situació

Petita cova situada a la cara sud i a la part baixa
occidental de la massa de bretxes del turó de la Torre
Negra. La cavitat es troba just en una colzada del
camí que voreja el turó.

Descripció

Petita cavitat a la roca, la boca en forma d’es-
querda horitzontal, que sols permet entrar-hi arros-
segant-se. L’interior està replet de sediments, cosa
que en fa impossible l’exploració. Sobre la boca i a la
dreta hi ha un forat tubular d’un pam d’amplada.

Recerques portades a terme

La localització d’aquesta cavitat és coneguda de
fa molt de temps per trobar-se a molt poca distància
del camí. Després de la descoberta de la cova de la
Torre Negra i sobretot del seu jaciment arqueològic,
sembla que membres del Club Excursionista de
Gràcia furgaren un xic a l’entrada per intentar forçar
el pas i veure’n l’extensió. Segons les informacions
facilitades per Joaquim Blay, van aparèixer frag-
ments de ceràmica feta a mà, de classificació dubto-
sa, però en tot cas prehistòrica. No hi ha cap notícia
que s’hagi fet cap altre intent seriós d’exploració i de
prospecció.

Valoració històrica

La proximitat d’aquesta cavitat a la Cova de la
Torre Negra fa que el seu estudi sigui d’interès, a fi

d’intentar saber si també fou aprofitada com a sepul-
tura col·lectiva o tingué algun altre ús durant la
prehistòria. Malgrat la notícia dels indicis d’ocupa-
ció, en la prospecció superficial portada a terme
arran de l’elaboració de la Carta Arqueològica de
Sant Cugat del Vallès, el 1999, no s’hi va trobar cap
tipus de material. 

Estat de conservació

La situació de la cova, en un petit replà sobre el
camí i mig amagada pels matolls que la dissimulen,
fa que sigui poc freqüentada, tot i que algunes deixa-
lles d’envasos mostren que té visitants ocasionals. La
poca alçada de la boca, que obliga a entrar-hi rep-
tant, n’esdevé un element dissuasiu.

Valoració patrimonial

Les notícies que es tenen sobre la cavitat són
massa incertes. Es pot pensar que en la prehistòria
va poder ser aprofitada com a recinte funerari.
Caldria procedir a un sondeig arqueològic per con-
firmar o desmentir la hipòtesi.

Nivell de protecció

A escala local es troba inclosa en la Carta
Arqueològica del terme municipal, fitxa número 25,
integrada en el Pla Especial de Protecció del
Patrimoni Arquitectònic, fitxa G-7, actualment en
fase d’aprovació provisional i pendent de la definiti-
va per part de la Generalitat.

Bibliografia

– Aguelo, Jordi; Rodríguez, Alba; Miquel,
Domènec (1999). Carta arqueològica de Sant Cugat del
Vallès. Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.
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6.3 Enterrament al carrer de Llaceres

Situació

Troballa casual d’una sepultura romana en el
moment d’ampliar el camí que portava al llavors
Colegio Máximo San Francisco de Borja, avui
Centre Borja. L’indret correspon a l’actual carrer
de Llaceres,  i  segons ens informà en Ramon
Millet va aparèixer a l’indret on avui hi ha el
Garden Rocamora, a uns 70 m de la carretera de
l’Arrabassada.

Descripció

No es coneix la forma exacta de la sepultura, tot
i que sembla que era del tipus de tegula a doble ves-
sant. En el fons del Museu de Sant Cugat es guarda
una gerreta de ceràmica de color taronja que forma-
va part de l’aixovar funerari. 

Història

La troballa va ser casual en el transcurs de les
obres de construcció del carrer de Llaceres, vers
1947, i fou desmuntada per trobar-se en mig del vial.
No se’n va efectuar cap mena d’estudi. Tampoc hi ha
fotografies o dibuixos. Dins la sepultura, al marge de
les restes òssies, es va localitzar la citada gerra de
ceràmica ataronjada. Aquesta peça fou recollida per
un particular i lliurada, a finals de la dècada de 1970,
a la col·lecció de materials per a un futur Museu
municipal, que s’estava formant en aquells
moments. Actualment està dipositada al Museu de
Sant Cugat.

Valoració històrica

No és gaire freqüent trobar sepultures romanes
aïllades, de manera que tal volta pot pertànyer a una
necròpolis més àmplia i estar relacionada amb l’ente-
rrament del Centre Borja, a uns tres-cents metres.
Com a hipòtesi de treball es pot apuntar l’existència
propera d’alguna villa entorn de la qual hi hauria
una o diverses zones d’enterrament, possiblement
situades al llarg dels camins d’accés, com era habi-
tual. La troballa de dues sepultures i d’unes restes de
construccions indeterminades en el moment en què
s’edificà el Centre Borja permeten pensar en la possi-
bilitat que existís algun tipus de vil·la romana a l’in-
dret.

Estat de conservació

Es tracta de la típica troballa casual aïllada en el
transcurs d’una obra, que no deixa restes materials
al lloc.

Valoració patrimonial

No s’ha realitzat cap estudi al lloc i el seu
entorn, de manera que no és possible afirmar amb
certesa que es tracta d’una tomba aïllada. En previ-
sió que poguessin existir-ne d’altres, la Carta
Arqueològica decreta l’obligació de portar a terme
el control dels futurs moviments de terra a la zona.
En tant que tomba aïllada, la seva significació
patrimonial és escassa. La seva interpretació a
escala global ja es trobarà al Museu de Sant de
Cugat,

Nivell de protecció

L’indret de la troballa ha estat incorporat a la
Carta Arqueològica de Sant Cugat del Vallès, fitxa
número 24, pendent de l’aprovació definitiva del
Pla Especial de Protecció del Patrimoni
Arquitectònic i Arqueològic de Sant Cugat, on figu-
ra a la fitxa H-8. Essencialment es proposa un con-
trol de màquines, en el cas de remoció de terres a
l’àrea.

Bibliografia

– Aguelo, Jordi; Rodríguez, Alba; Miquel,
Domènec (1999). Carta arqueològica de Sant Cugat del
Vallès. Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

6.4 Enterrament tardoromà del centre Borja

Situació

Va ser trobat en construir-se el camí que porta a
l’actual cementiri privat del Centre Borja, dins la
zona de jardí.

Descripció

Es tracta d’un típic enterrament de caixa de
tegulae a doble vessant, possiblement de l’antiguitat
tardana. Segons el germà Preciado, testimoni ocular
de la troballa, l’any 1949, va aparèixer aïllat, però no
es pot descartar que formi part d’una petita necròpo-
lis i que n’existeixin d’altres a la zona.

Història

El cristianisme va trencar amb la tradició roma-
na de la incineració dels morts, que venia del món
indoeuropeu. Es va imposar el concepte que el cos
havia estat la casa de l’Esperit Sant, i, com a tal,
mereixia un respecte especial i no havia de ser des-
truïda, de manera que es retornà als enterraments
d’inhumació.
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Durant la baixa romanitat, s’imposaren els
sepulcres formats per caixes de teules col·locades a
doble vessant, formant una petita teuladeta sobre
el mort. Aquest tipus de tombes no solen trobar-se
aïllades, sinó formant part de petites o grans
necròpolis, dins les quals també poden existir
altres tipus d’enterraments, en àmfora, en caixa de
lloses, etc. Dins el terme municipal de Sant Cugat,
tenim l’exemple de la necròpolis annexa a l’esglé-
sia paleocristiana trobada al claustre del monestir i
l’apareguda prop de Can Montmany, a Valldoreix,
amb alguns elements d’aixovar de tradició visigò-
tica.

Malgrat que es tracti d’una troballa esporàdica i
aïllada, és versemblant creure que poden haver-hi
altres tombes pel seu voltant. En les prospeccions
portades a terme en un camp veí, entre el Centre
Borja i el torrent de Llaceres, es recolliren fragments
de ceràmica romana (terra sigillata) que indiquen l’e-
xistència d’algun tipus de jaciment. Semblantment ja
s’ha anotat que, en la construcció del Centre Borja,
l’any 1947-48, van aparèixer restes de murs de cons-
truccions anteriors, que no foren estudiats, motiu pel
qual no se sap si pertanyien a una possible vil·la
romana o bé a la domus medieval de Llaceres, com
s’ha suggerit.

Valoració històrica

Es tracta d’una tipologia de tomba ben conegu-
da i molt comuna, que no presentava cap novetat
remarcable. Possiblement té alguna relació amb l’en-
terrament trobat al carrer de Llaceres i pot estar vin-
culada a una mateixa vil·la (vegeu 6.3).

Estat de conservació

La troballa no ha deixat restes sobre el terreny, ja
que fou desmuntada en ser un obstacle per a la cons-

trucció del camí esmentat i no tenir un valor singular
específic.

Valoració patrimonial

La manca d’estudi de l’indret impedeix saber si
realment es tracta d’una tomba aïllada o forma part
d’una petita necròpolis. Com en el cas anterior, la
Carta Arqueològica ha previst l’obligació de portar
a terme el control dels futurs moviments de terra a
la zona. En tant que tomba aïllada, la seva significa-
ció patrimonial és escassa i fa que no requereixi cap
record específic sobre el territori. La seva interpre-
tació a nivell global ja es trobarà en el Museu de
Sant de Cugat. En estar dins una finca particular, la
seva incorporació en un itinerari cultural no és fac-
tible.

Nivell de protecció

L’indret de la troballa ha estat incorporat a la
Carta Arqueològica de Sant Cugat del Vallès, fitxa
número 80, pendent de l’aprovació definitiva del Pla
Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i
Arqueològic, on figura a la fitxa I-2.

Bibliografia

– Aguelo, Jordi; Rodríguez, Alba; Miquel,
Domènec (1999). Carta arqueològica de Sant Cugat del
Vallès. Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

– Aguelo, Jordi; Rodríguez, Alba (1999). Memòria de
la prospecció superficial al Torrent del Sant Crist afectat
pel PAU Torre Negra. Codex (per encàrrec d’ECAFIR
i de MONT, SA).

6.5 Necròpolis ibèrica del turó de la Torre Negra

Situació

Dalt de la carena que forma el Turó de la Torre
Negra i que separa les valls de Cercedol i de
Llaceres, a l’entorn del dipòsit de l’aigua i on es
troba la Torre Madrigal.

Descripció

La Carta Arqueológica de España, província de
Barcelona, publicada el 1945, incorpora un possible
jaciment ibèric en el turó de la Torre Negra, en con-
cret una suposada necròpolis. En l’actualitat, la part
alta del Turó esmentat està ocupada per un dipòsit
cilíndric d’aigua, desafectat, al mig d’una pineda
amb força sotabosc, de manera que la capa de pinas-
sa, molses i fulles seques impedeixen cap comprova-
ció visual d’indicis superficials.
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Prospeccions portades a terme

Els doctors Martín Almagro i Josep de
Calasanç Serra i Ràfols incorporen el jaciment a la
Carta Arqueològica sense indicar quines foren les
troballes que els permeteren identificar el jaciment,
ni quan es realitzaren. És possible que aquestes s’e-
fectuessin en el moment de la construcció del dipò-
sit d’aigua, de les rases per on passen les canona-
des d’entrada i sortida o en el de l’edificació de la
Torre Madrigal i el seu camí d’accés. Tampoc ha
estat possible trobar cap persona que tingués un
record directe o que hagués sentit parlar de la tro-
balla, la qual podria haver-se efectuat en el primer
temps de la urbanització, entre 1905 i 1920. En
qualsevol cas, les recents prospeccions superficials
no han trobat res, a causa que la zona està recoberta
actualment per una pineda on la brolla del sota-
bosc, les herbes, molses i pinassa no permeten exa-
minar el sòl nu.

Valoració històrica

La troballa d’una necròpolis ibèrica seria espe-
cialment important, ja que, en aparença, dins el
territori de l’actual terme municipal de Sant Cugat
del Vallès hi ha molt pocs jaciments arqueològics
d’aquesta època i cultura. Des de fa molts anys són
ben coneguts els poblats ibèrics de Cerdanyola,
sobretot el del Turó de ca n’Oliver, recentment res-
taurat, museïtzat i habilitat per a la visita pública, i
també el de Can Fatjó del Molí, en una plana prope-
ra a l’anterior. D’altra banda, a Rubí, en època repu-
blicana fou excavat un poblat que porta el nom d’un
altre Can Fatjó, prop de l’estació dels FGC. A Sant
Cugat tan sols s’han estudiat les sitges del carrer
d’Elisenda, quasi a la carena de Llaceres, i el suposat
poblat del cim del Puig Madrona, mai excavat, però
amb troballes superficials diverses que l’avalen. Per

desgràcia, aquest darrer ha estat en bona part des-
truït recentment a causa de la construcció d’una
torre de vigilància d’incendis i el camí que li dóna
accés rodat.

És possible que les sitges esmentades del carrer
d’Elisenda i la suposada necròpolis del turó de Torre
Negra tinguin algun nexe comú, tot i que la distància
entre ambdós llocs és, aproximadament, d’un quilò-
metre. En teoria podrien relacionar-se a través d’un
poblat ara mateix no localitzat, però que tal volta
podria ubicar-se al turó d’en Lluch, on esporàdica-
ment s’han recollit fragments de ceràmica ibèrica, o
bé a l’emplaçament actual de la Torre Negra, on la
Carta Arqueològica de 1945 va registrar indicis d’un
jaciment ibèric.

En el cas de tractar-se d’una necròpolis ibèrica,
com suposen els autors citats, els enterraments acos-
tumen a ser en fosses individuals, més o menys pro-
tegides per pedres formant una caixa, dins la qual es
troba l’urna que conté les cendres de la incineració,
així com un conjunt d’ofrenes funeràries, vasos de
ceràmica i altres objectes, les armes, si es tracta d’un
guerrer.

Estat de conservació

La inexistència de restes a l’aire lliure impedeix
fer cap mena de valoració sobre l’estat del jaciment,
fins i tot determinar la seva extensió superficial
aproximada.

Valoració patrimonial

Com en el cas de la domus de Llaceres, la manca
d’indicis visibles a flor de terra no permet arribar a
conclusions valoratives. D’altra banda, el merescut
prestigi professional dels autors citats fa que calgui
creure que la seva inclusió en la Carta
Arqueològica es deu a l’existència de proves tangi-
bles, que amb el temps s’han pogut perdre.
Tanmateix la brevetat de la notícia fa que fins i tot
desconeixem si es tractava d’una troballa aïllada o
de diverses que permetessin afirmar que es tracta-
va d’una necròpolis. En qualsevol cas, cal fer notar
que les zones enlairades, com és aquesta, domi-
nants quant a la seva vista i de fàcil defensa, els
ibers acostumaven a ocupar-les molt més amb
poblats que amb necròpolis.

Nivell de protecció

L’indret de la troballa ha estat incorporat a la
Carta Arqueològica de Sant Cugat del Vallès, fitxa
número 66, pendent de l’aprovació definitiva d’un
Pla Especial de Protecció del Patrimoni
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Arquitectònic i Arqueològic de Sant Cugat del
Vallès, on figura amb la fitxa H-12. Essencialment es
proposa un control de màquines, en el cas que s’ha-
guessin de remoure terres a l’indret.

Bibliografia

– Aguelo, Jordi; Rodríguez, Alba; Miquel,
Domènec (1999). Carta arqueològica de Sant Cugat del
Vallès. Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

– Almagro, M.; Serra Ràfols J. de C. (1945). Carta
Arqueológica de España. Barcelona. Madrid.

–.Ambrós, Jordi (1981). El monestir de Sant Cugat del
Vallès. Ed. Oikos-Tau. Vilassar de Mar.

6.6 Domus de Llaceres

Etimologia del nom

Segons Andrés Merino, el mot Lacera antiga-
ment s’aplicava a llocs de vigilància i seria equiva-
lent a “Guàrdia” o a “Miralles”.99

Situació

En l’actualitat desconeguda. La documentació
medieval no dóna cap precisió en aquest respecte,
més enllà de mencionar-ne l’existència. El Llibre dels
Alous de la Pabordia Major la situa en el límit de les
parròquies de Sant Cebrià de Valldoreix (abans
d’Aqualonga) i de Sant Pere d’Octavià, prop de l’er-
mita del Sant Crist de Llaceres. Altres indicacions la
ubiquen entre el Pla del Vinyet i el torrent de
Llaceres, prop del coll de Llaceres, que separava la
vall d’Aqualonga. Finalment, unes terceres notícies
parlen de la seva proximitat, sempre relativa, a l’ac-
tual Torreblanca.

Hi ha dues teories bàsiques de localització. La
primera, que es trobava davant de l’actual ermita del
Sant Crist, a l’altra banda del torrent de Llaceres, el
qual li serviria de protecció defensiva. Podria haver
estat situada en l’elevació on avui hi ha la casa
d’Albert Vilarasau o a les seves proximitats.
Actualment l’indret és un bosc de pi blanc i la vege-
tació de matolls i herbassar no deixa veure cap resta
arquitectònica que pugui confirmar la hipòtesi. La
segona, que es trobava a llevant de l’ermita citada,
just on avui s’aixeca el Centre Borja, ja que durant
l’excavació dels seus fonaments van aparèixer ruïnes
de murs d’una construcció anterior, que no fou estu-
diada. Sense negar versemblança a aquest darrer
supòsit, la troballa de tombes romanes properes pot
fer pensar que les parets esmentades serien més prò-
piament una vil·la romana que una domus baixme-
dieval.

Història

La primera menció de Llaceres és de l’any 965,
quan els marmessors del difunt Joan lliuren al
monestir unes terres situades en tal lloc, les quals
afronten a llevant amb un camí, possiblement el de
la vall de Gausac, i a ponent amb un altre, segura-
ment el que temps a venir es coneixerà com a camí
reial de Barcelona o de la muntanya.100 Dos anys des-
prés de la ràtzia d’al-Mansur, Luvilo dóna als mon-
jos una vinya que havia heretat, envoltada d’altres i
que al nord limitava amb un torrent sense nom, ver-
semblantment el de Llaceres. També els atorga una
terra amb arbres, a la banda sud de la qual passava
un camí transversal, tal volta el que donava accés a
les diferents parcel·les del lloc. S’especifica que l’in-
dret forma part del terme d’Aqualonga, és a dir que
es trobava fora de l’alou monàstic que havia definit
el comte Sunyer.101

Molt interessants són dos documents de l’any
1002, referits a un mateix matrimoni, Arnulf i la seva
muller Ermessenda. El mes de febrer compren al
monestir un alou a Masquefa i un altre a Llaceres pel
preu conjunt de dues unces d’or. Aquest darrer cons-
ta de casa amb cort i terres, fet que indica que l’in-
dret estava poblat des de feia temps, però també que
el monestir s’estava expansionant vers Collserola,
més enllà dels límits de l’alou primigeni.102 La manca
d’afrontacions impedeix saber si es tractava de la
finca que havia llegat Joan als monjos uns anys enre-
re, tot i que la hipòtesi pugui resultar plausible. El
monestir també els cedeix per conrear unes vinyes al
mateix lloc, que el mateix Arnulf els havia donat en
una data anterior indeterminada. El fet que la pos-
sessió de Masquefa sigui una tercera part de l’alou
de Castellet ens parla que el beneficiari no era un
camperol, sinó un personatge destacat capaç de tenir
diferents finques distants entre elles, les quals conre-
arien pagesos situats sota seu i que tenia suficient
solvència econòmica per pagar un elevat preu en or.
La venda d’ambdós alous, però, és temporal: única-
ment pels anys que els restin de vida i a la mort dels
dos cònjuges retornaran al monestir. Així, Arnulf i
Ermessenda els tindran i posseiran subjectes al sen-
yoriu monàstic, sense poder alienar-los de cap mane-
ra. És possible que, davant la necessitat de diners per
a l’ampliació del monestir, l’abat Odó optés per
aquesta cessió que li proporcionava d’immediat
dues unces d’or destinades al finançament de les
obres. Els alous venuts ja els recobraria com a almoi-
na mortuòria.

La generositat d’Arnulf i la seva muller vers el
monestir és evident. Un mes i mig més tard entrega-
ven a l’abat Odó el domini i la potestat d’unes vin-
yes que havien comprat a Seniol i Sesemir, i tota la
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resta de béns immobles que els havien venut, inclosa
una casa. Tanmateix, el matrimoni retindria dites
coses mentre visquessin i a la seva mort passarien a
Elies, que ho mantindria sota el patrocini del mones-
tir, pagant la quarta part dels fruits dels camps i vin-
yes.103 Sembla, doncs, que a Llaceres hi havia
almenys dues cases, la que el monestir havia cedit a
Arnulf i la que aquest havia comprat als difunts
Seniol i Sesemir. La documentació, però, no permet
saber si la primera estava fortificada o almenys
comptava amb elements de defensa.

Vint anys més tard, Bonfill i la seva muller
Riquelda reben una mujada i mitja de vinya (unes sis
quarteres) al costat de la seva mansió de Llaceres. A
canvi donen una superfície equivalent d’altres dues
vinyes situades al veí indret de Cercedol.104 A
diferència del document d’Arnulf, ara ja no es parla
de casa, sinó de mansió, que cal interpretar com un
edifici més important, ja sigui per les seves caracte-
rístiques físiques, ja per l’estatus social dels seus pos-
sessors. És una llàstima que no hagi sobreviscut el
document pel qual Bonfill i Riquelda van accedir a la
tinença de Llaceres, que cal suposar posterior a la
mort d’Elies. Però més interessant que la data seria
conèixer-ne les condicions, si el monestir va tornar a
vendre, sempre servant el senyoriu, si es tracta del
conegut establiment pagès a precari o bé els fa una
cessió en feu. 

La presència de vinyes sembla una de les carac-
terístiques del lloc. Així, el 1047, Guillem Sendred
llega a Iozfred les seves vinyes de Llaceres i una
euga.105 Semblantment, el 1078, Guillem, anomenat
“Carbuncle”, i els seus germans Bernat, Gauceran i
Ermengarda, empenyoren el seu franc alou per 3
unces d’or a Enric Bernat, donant la collita de pa i vi
fins a la festa de Sant Feliu. Si en aquest termini redi-
meixen el préstec, cediran a Enric la collita de vi i
d’oli. Altrament, el mencionat Enric podrà disposar
de l’alou amb plena llibertat.106 La presència d’un
document entre dos privats dins el cartoral monàstic
només pot indicar que Guillem i els seus germans
van perdre la seva possessió, la qual va acabar a
mans dels monjos. Si fins aquest moment s’havia
parlat de terres de cereals i de vinya, ara apareix la
novetat de les oliveres en aquest paisatge. La notícia
conté un altre aspecte molt interessant: la terra
empenyorada la posseïen en franc alou, és dir, es
tractava d’uns homes lliures vinculats al comte, no
pas a la senyoria feudal del monestir. La hipòtesi de
l’existència d’una franquesa en el sector resta
reforçada pel topònim de l’afrontació oriental de l’a-
lou, el lloc anomenat Palau. Aquest nom, que ens
remet a uns temps anteriors, ajuda a explicar el límit
sud de l’alou monàstic definit pel comte Sunyer: la
presència d’unes terres fiscals ja ocupades per homes

lliures, que actuarien de barrera de contenció a l’ex-
pansió territorial dels monjos. Al llarg del segle xi,
aquests, senyors feudals del terme, depredarien la
franquesa per mitjà de les donacions pietoses, por-
tant el límit del seu alou fins a la carena de
Collserola. Això no era cap obstacle perquè restessin
illots de terres lliures com la present. 

El mot Palau també ajuda a entendre la presèn-
cia d’un edifici singular que a voltes rebrà el nom de
mansió, altres de domus i fins i tot de fortitudine, que,
d’alguna manera, podria ser-ne l’hereu tot i que no
té per què coincidir en el seu emplaçament.107

Encaixant perfectament dins la nova mentalitat feu-
dal, un document de l’any 1080 parla per primera
vegada dels “senyors de Llaceres” en una afrontació:
Ramon, fill d’Ermengarda, i la seva muller Adaledis
donen al monestir una terra franca que havien here-
tat al lloc de Torn, veïna al Prat.108 S’hi plantegen un
parell de qüestions. La primera, que el qualificatiu
de “senyors de Llaceres” encaixa molt bé amb la
referència anterior de mansió: ni ells són pagesos
pròpiament dits, ni el seu habitatge una masia i la
possessió de les seves terres no es basa en una carta
precària, sinó en una cessió en feu, com comprova-
rem. La segona, que el lloc de Torn, pel que se sap,
s’ha de situar entre els actuals Can Gatxet i Can
Ravella, força lluny de l’indret de Llaceres. Així
doncs, les possessions d’aquests senyors tindrien
dos nuclis diferenciats: el que els dóna nom i on
tenien la seva casa, i un segon en un àmbit geogràfic
que avui és dins el districte de Mira-sol. L’existència
d’aquest darrer resta confirmada per documentació
ulterior: l’any 1155, Bernat de Garriga, la seva muller
Nina i la seva filla Bernarda venen uns camps situats
al Prat, al costat del “feu dels Llaceres”.109

La cessió en feu de parts del terme castral del
monestir podia respondre a diverses raons. La pri-
mera i més simple és la conversió d’antics posseïdors
de francs alous en nous vassalls, sobretot a través de
les donacions pietoses pretesament voluntàries amb
retenció hereditària del domini útil.110 El nou ordre
feudal no deixava espai als petits propietaris lliures
que havien sorgit en territoris marginals de franque-
ses i els obliga a enquadrar-se dins els termes cas-
trals que ho ocupen tot. En el present cas, en què
hom havia de reconèixer com a senyor el monestir, la
pietat emmascarava el tràngol de passar d’home lliu-
re a vassall. El mecanisme és molt simple: en un pri-
mer document l’antic propietari alouer dóna la seva
terra al monestir, que l’accepta. En un segon signat a
continuació, el monestir li retorna en feu els béns
que acaba de donar, tot exigint-li la promesa de fide-
litat i reconeixement de tenir-lo com el seu únic sen-
yor i li imposa algun pagament que simbolitza la
seva dependència. El resultat pràctic és que l’antic
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home lliure continua posseint la mateixa casa i terres
que abans, però ha perdut la seva condició d’aloer a
canvi d’una teòrica protecció que li atorga el mones-
tir.

Una segona raó: va ser la necessitat de fixar
pagesos sobre àmbits de terra despoblada, a fi que la
fessin produir i així poder beneficiar-se amb part de
l’excedent agrari, la que portà el monestir a fer ces-
sions en feu. En aquest cas, els monjos lliurarien
terres a certs vassalls perquè s’encarreguessin d’im-
plantar-hi famílies pageses subordinades, fins i tot
perquè s’ocupessin de la recaptació de les seves
parts de renda, a canvi d’algunes concessions. El
millor exemple és el 1145, quan l’abat Ermengol vol
repoblar la banda baixa de la vall de Gausac: no sols
se cedeixen les terres de manera gratuïta, sinó que
els eximeixen de pagament de la tasca durant els
quatre primers anys.

En resta una tercera: la necessitat de diners per
endegar determinades obres al monestir podia
forçar a cedir temporalment, o per sempre, algunes
terres a personatges benestants a canvi de quantitats
d’or o argent. La cessió en feu, doncs, és clarament
elitista i només es fa a aquelles famílies poderoses
que d’alguna manera ja eren, o havien de ser, capda-
vanteres en l’explotació d’un àmbit territorial, les
quals, per identificar-se millor, acaben adoptant com
a cognom el topònim del seu àmbit: els Fontcalçada,
els Valldoreix, els Vallseca, els Cercedol, els Llacera,
els Campanyà.111 Llur habitatge, convertit en centre
de gestió, rep el nom de domus, sala o torre, perquè
sol estar dotat d’alguns elements defensius que els
distingeix dels simples masos. La seva autoritat
sobre la resta de pagesos pot derivar tant d’una
dependència personal, cas dels masovers, com de la
concessió de la batllia, amb obligació de recaptar les
rendes i el benefici de quedar-se una part com a
retribució.

El sistema no estava exempt de conflictivitat.
En algunes ocasions membres d’aquesta elit intenta-
ran sostreure’s a les càrregues senyorials i en d’al-
tres abusaran del càrrec en benefici propi, sense
retre els comptes pertinents o defraudant en les
seves liquidacions. Arribats en aquest extrem, l’afer
solia resoldre’s amb un arbitratge amistós i si no
existia acord es passava a un judici. Els actes de con-
ciliació solien basar-se en una renovació del feu a
canvi d’un nou i exprés reconeixement de fidelitat
senyorial i la corresponent indemnització pecunià-
ria. N’és un bon exemple el conveni entre l’abat
Ramon de Sant Cugat i Ramon de Llaceres, signat
l’any 1161. En ell, el primer torna a entregar al segon
tot allò que havia heretat del seu pare i que aquest
posseïa en feu del monestir: l’honor i la domus de

Llaceres, el mas de Vinyals i la vinya del Pla. Ho
continuarà tenint en feu i, després d’ell, la seva des-
cendència i posteritat, això sí, al servei i amb fideli-
tat dels monjos. D’altra banda, hi ha una compensa-
ció força insòlita que deu amagar el rescabalament
per uns perjudicis no coneguts. Ramon de Llaceres
es podrà quedar amb el delme i la tasca que abans
rebien els monjos en dit honor, rendes que retorna-
ran al monestir si mor sense descendència legítima.
Aquesta excepcionalitat es mantindrà en el temps i,
segles després, en el capbreu de 1662, Jerònima
Mates, possessora de la finca, al·legarà que no té
obligació de pagar delmes de les seves vinyes. Entre
els testimonis de l’acte hi ha Pere de Llaceres, possi-
blement un germà seu. Els altres són personatges de
la zona: Bertran de Canals, Dalmau de Cercedol,
Bernat Iozfred.112

Hi ha diversos aspectes per destacar d’aquest
document. És la primera vegada que l’habitatge
dels Llaceres és qualificat de domus, tot i que ante-
riorment ja s’havia esmentat com a mansio. Segon,
curiosament, no es fa constar la clàusula d’indivisi-
bilitat, que gravava el feu dels Valldoreix, encara
que sembla que es va mantenir unit fins que el
comprà el cavaller Pelagio de Mezquita, en el segle
xvi. Tercer, el seu patrimoni immoble constava de
dos blocs diferents, el situat a l’indret d’on pren el
cognom la família i un altre a l’àrea que avui conei-
xem amb el nom del propietari del segle xvii, el
turó de Can Mates, i que s’estén vers el Prat i el Pla.
Quart, no s’hi menciona el cens d’un morabatí d’or
que encara es pagava en el segle xvii. Tenint en
compte que el morabatí és una moneda pròpia del
segle xii, es pot sobreentendre implícit en l’expres-
sió “tal com tenia i havia el teu pare”. Semblantment,
la concessió del delme i tasca ha d’incloure tàcita-
ment l’exercici de la batllia en el seu àmbit, per tal
de tenir l’autoritat de poder recaptar els agrers dels
pagesos. 

A continuació Ramon va prestar el jurament de
fidelitat del qual es va aixecar una nova acta. En
aquest segon document, el seu habitatge ja es qualifi-
ca de fortitudine, que sense arribar a ser un castell
pròpiament dit demostra l’existència d’elements de
fortificació.113 La superior posició social dels Llaceres
i l’extensió dels dominis territorials fa versemblant
que, al marge de la mansió esmentada, existissin
alguns masos sota ella encarregats de conrear les
terres, com el que posseïa Guillem Guitart, que l’any
1096 va donar a la Pia Almoina del monestir. Estava
situat al lloc de Llaceres i la vall Oriola, tenint com a
límits a llevant el torrent anomenat Carreres i l’esglé-
sia de Sant Vicenç; a migdia, el puig de Solanes; a
ponent, el torrent de Llaceres i, al nord, la riera de
Cercedol.114 El seu paper a la zona no deixa de ser
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important. El 1192, Ramon de Llaceres i Berenguera,
la seva muller, confirmen a Guerau Codina el camp
de les franqueses que era davant del mas Vila, a la
parròquia de Sant Pere d’Octavià, però de situació
incerta.115 El seu és un comportament senyorial com
podia ser-ho el del monestir, i fan constar que les
rendes que han de pagar els pagesos podrien aug-
mentar en el cas de trobar-se la carta precària origi-
nal i existir diferència.

Es coneix poc de l’evolució posterior d’aquesta
família, que acabà en el patriciat urbà de Barcelona116

i en una certa dispersió territorial. A tall d’exemple,
el 1236 Ramon de Llaceres concedia una carta precà-
ria a Joan Cuc pel mas Verdera de Santa Creu
d’Olorda, pel qual havia de pagar dues quarteres
d’oli bo portat a les seves expenses a la casa que
Llaceres tenia a Barcelona.117 També, el 1281, els
homes de Premià foren compel·lits a confessar els
censos que pagaven a Guillem de Llacera.118 Com es
pot veure en l’apartat de la Torre Negra, un fadris-
tern de la família enllaçà via matrimoni amb els
Vilanova, senyors de la fortificació veïna. L’any 1241,
Bernat de Llacera i la seva esposa Saura de Vilanova
venen un camp i una vinya situats al costat del mas
Pla, en l’àrea que avui és el sector de Torre Blanca.119

Pel que sembla, la domus de Llaceres persistí fins
al segle xvi, en què fou abandonada i s’ensulsià. La
confessió de Jerònima Mates al capbreu del paborde
Narcís de Barutell, el 1662, informa que la finca havia
estat trossejada temps abans, i la part principal vincu-
lada a la casa-torre del cavaller Pelagio de Mezquita,
actualment Can Mates, al carrer de Sant Domènec. En
aquell any es reduïa a una peça de terra, part bosqui-
na, part vinya, de 100 jornals de cavada, per la qual
continuava pagant el cens anual d’un morabatí d’or,
moneda que a meitat del segle xvii resultava un ana-
cronisme, sense estar gravada pel delme.

L’esposa de Mezquita, donya Castellana, apa-
reix mencionada en el fogatge de 1553. Una declara-
ció de Joan Forns la fa successora del cavaller Joan
Sa Pila.120 Posteriorment vendrà l’heretat a Vicenç
Hortolà, doctor en dret, el qual, en morir sense des-
cendència, ho llegà a la Cartoixa de Montalegre. El
prior cartoixà, tal volta per evitar friccions amb els
monjos de Sant Cugat, el 1648 optà per acceptar l’o-
ferta de compra que li feia fra Miquel Alosi, doctor
en teologia i qualificador del tribunal del Sant Ofici
(la Inquisició). A la seva mort passà al convent de
Sant Agustí de Barcelona, el prior del qual, i seguint
l’exemple dels cartoixans, ho va vendre a un laic,
Sever Mates, marit de Jerònima, el 1653. En el
moment del capbreu de 1662, la vella domus de
Llaceres ja no existia i l’alou, d’unes 100 quarteres de
sembradura, havia estat dividit en 26 parcel·les que
tenien 20 possessors diferents. 

Valoració històrica

Sens dubte la casa-forta dels Llaceres compliria
unes funcions defensives parelles a les de la Torre
Negra, tot i que la seva importància relativa fos
menor. Pel que sembla, la casa existiria, com a
mínim, des de les darreries del segle x i encara que
pogués resultar afectada per l’escomesa dels almorà-
vits, no fou abandonada, ni l’indret formà part de
l’àrea de repoblació promoguda per l’abat Ermengol,
el 1145. Es pot suposar que la seva fortificació forma-
ria part d’una línia defensiva juntament amb la Torre
Negra i els castells de Fumet i de Canals. El fet que
posseïssin terres en feu i no en carta precària és indi-
catiu que no eren pagesos, sinó que desenvoluparien
un paper intermedi de senyors menors entre aquests
i el monestir. La seva desaparició pot ser deguda a
un simple atzar demogràfic, de manca de des-
cendència masculina que perpetués el cognom, però
també a un enllaç matrimonial amb una casa més
important que obligués a la renúncia del propi a
favor de l’altre.

Estat de conservació

La manca de restes visibles impedeix fer qualse-
vol tipus de diagnosi sobre el seu estat de conserva-
ció.

Valoració patrimonial

És molt difícil donar un valor patrimonial a
unes restes desconegudes i sense localització precisa.
Tal volta ni tan sols existeixen actualment. En qualse-
vol cas, s’ha de preveure un control arqueològic en
els possibles moviments de terra que es puguin dur
a terme en la faixa paral·lela a la carretera de
l’Arrabassada, així com en l’entorn del Centre Borja,
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per si se’n descobrissin les ruïnes. La seva existència
està avalada per l’abundosa documentació medieval
i és un fet que cal tenir en compte en el cas que es
vulguin traçar uns itineraris més o menys museït-
zats.

Nivell de protecció

El possible emplaçament, prop de la carretera
de l’Arrabassada, al sud del torrent de Llaceres,
està considerat indret d’expectativa arqueològica i
resta protegit per la Carta Arqueològica del terme
municipal de Sant Cugat del Vallès, dins el Pla de
Protecció de Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic,
fitxa H-7, actualment en tràmit d’aprovació definiti-
va. Quant a l’altre possible emplaçament, al Centre
Borja, s’ha entès que la construcció de l’edifici
actual hauria arrasat qualsevol resta precedent.
Tanmateix, es considera que el seu entorn es troba
sota la protecció de la fitxa I-2. El control recent de
terres realitzat la primavera de l’any 2006, a la zona
on s’ha de construir el nou edifici d’ESADE, ha
donat resultats negatius, sense cap mena de troba-
lla.
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6.7 Possible jaciment romà entorn de la Torre Negra 

Situació

Camp situat al nord de la Torre Negra, més enllà
del recinte tancat que envolta l’antiga fortificació.
Actualment erm. Les coordenades corresponen a
l’indret de major concentració de troballes. 

Descripció

Es tracta d’un camp de conreu, ara abandonat,
on s’han realitzat diverses troballes superficials
esporàdiques de ceràmica romana. 

Prospeccions portades a terme

El camp fou prospectat l’any 1999 per Jordi
Aguelo, Alba Rodríguez i Domènec Miquel durant la
confecció de la Carta Arqueològica del terme munici-
pal de Sant Cugat del Vallès. Els resultats es reduïren
a troballes aïllades de ceràmica romana, la qual podia
haver aflorat en la darrera llaurada. La presència
d’un petit torrent entre el lloc i la construcció de la
Torre Negra exclou que hagués estat transportada de
manera natural des de nivells superiors del relleu.

Valoració històrica

Els fragments de ceràmica recollits en superfície
únicament són indicatius de la possible existència
d’alguna estructura soterrada. El lloc, a la sortida de
la vall de Gausac, en una zona dominant de l’entorn
i amplitud de camps de conreu, presenta unes carac-
terístiques acceptables perquè pogués existir-hi un
algun tipus d’ocupació en època romana, més o
menys extensa, sense que necessàriament hagi de
tractar-se d’una vil·la, però sense que tampoc es
pugui descartar la seva presència. És possible que
s’hagi de relacionar amb el forn i les dues sitges tro-
bades a Torre Blanca, prop del forat d’en Bocàs, a
uns 500 m de distància, on sembla que hi havia més
estructures d’època romana, destruïdes en les obres
d’urbanització de la zona.

En segon terme s’ha de tenir present la proximi-
tat del turó de la Torre Negra, on Almagro i Serra
Ràfols situen una necròpolis ibèrica. Un i l’altre jaci-
ments podrien estar relacionats, molt més si, com
suposa Estrada, fos d’època romana republicana, ja
que podria significar un altre exemple d’abandona-
ment de poblat en una zona elevada, per resituar-lo a
la plana, fet comú en l’àmbit litoral i prelitoral català.

Estat de conservació

La troballa de fragments ceràmics únicament
aporta indicis de l’existència de possibles estructures
soterrades, cosa que impedeix fer cap mena de valo-
ració sobre l’estat del jaciment, ni tan sols determi-
nar-ne l’extensió superficial aproximada.

Valoració patrimonial

Les troballes realitzades en aquest camp i també
en l’anomenat de la Figuera (6.8), tot i que es trobi a
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l’altra banda de la riera de Sant Medir, possiblement
s’han d’entendre com un sol jaciment que podria tenir
diverses parts i fins i tot relacionar-se amb les troba-
lles de la Torre Blanca, fora de l’àmbit del Parc Rural.

Nivell de protecció

L’indret de la troballa ha estat incorporat a la
Carta Arqueològica de Sant Cugat del Vallès, fitxa
número 44, pendent de l’aprovació definitiva d’un
Pla Especial de Protecció del Patrimoni
Arquitectònic i Arqueològic de Sant Cugat del
Vallès, on figura a la fitxa H-10, conjunta per a
aquest jaciment i l’entorn de la Torre Negra.
Essencialment es proposa un control de màquines,
en el cas que s’haguessin de remoure terres a l’in-
dret.

El fet de trobar-se al costat d’un camí antic, que
les llegendes medievals vinculades a màrtirs fanta-
siosos pretenen que sigui d’època romana, així com
la construcció posterior a l’indret de la casa de
Riquer, a qui la documentació es refereix com a sen-
yor, i, encara, de l’actual Torre Negra, reforçarien la
hipòtesi que el lloc estaria poblat d’antic i hauria
mantingut una continuïtat. 

La manca d’estructures visibles atribuïbles a l’è-
poca romana no permeten efectuar valoracions de
tipus patrimonial. Tan sols s’ha de remarcar que la
zona ha de gaudir de protecció arqueològica per si
de cas, en el transcurs d’obres posteriors, poguessin
aparèixer altres restes. 

Bibliografia

– Aguelo, Jordi; Rodríguez, Alba; Miquel,
Domènec (1999). Carta arqueològica de Sant Cugat del
Vallès. Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

– Aguelo, Jordi; Rodríguez, Alba; (1999). Memòria
de la prospecció superficial al Torrent del Sant Crist
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6.8 Camp de la Figuera

Situació

Es troba al costat de llevant del camí a Sant
Medir, uns 150 m després del Pi d’en Xandri, i entre
aquest i el bosc. El camp rep el nom per la figuera
centenària que hi ha plantada, record de les antigues
vinyes del segle xix. Només una petita part del camp
es troba dins el Parc Rural de Torre Negra. La resta
es troba en la reserva de sòl per al futur vial de cor-
nisa i al Parc de Collserola.

Descripció

Camp de conreu ara abandonat. Les successives
llaurades treuen ceràmica romana a la superfície,
sobretot fragments de tegulae. També s’hi han trobat
restes més modernes de rebuig de forn, cosa que
podria indicar la presència més o menys propera de
tal element. Entorn de l’arbre hi ha una acumulació
de pedres, poc visibles per estar recobertes d’una
espessa capa d’esbarzers.

Història

La zona ha estat conreada des d’antic, especial-
ment aquestes àrees més planes veïnes a la riera. Pel
que sembla, en el segle xviii havia estat plantada de
vinya i en la primera meitat del xix de pins, a fi que
el sòl es regenerés de manera natural. Amb posterio-
ritat a 1856 es tornà a plantar de vinya fins a la
fil·loxera. Després es passà al conreu de cereals de
secà.

Llibert Piera i el grup d’arqueologia del Club
Excursionista de Gràcia portaren a terme una sèrie
de prospeccions arqueològiques a la vall de Gausac,
en la dècada de 1960. Respecte a aquest camp, úni-
cament parlen de la troballa de fragments ceràmics
en superfície, sense cap estructura visible. La notícia
fou publicada posteriorment a la revista Empúries.
Josep Estrada va incorporar la dada en el plànol rea-
litzat per encàrrec de la Corporació Metropolitana,
el 1969, i va qualificar l’indret de possible vil·la
romana d’època republicana, relacionant-la amb el
camí d’Octavià a Barcino passant per la vall de
Gausac.
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Valoració històrica

La troballa esporàdica de ceràmica romana és
un fet habitual al llarg de la vall de Gausac. Entorn
de Can Borrell hi ha diversos camps on afloren
bocins ceràmics d’època ibèrica i romana en petites
quantitats. No té res d’estrany, doncs, que se’n trobin
a l’entorn de la Torre Negra.

Tanmateix, la seva presència tan sols és indicati-
va del fet que el lloc ja podia estar conreat en temps
dels romans, però no de l’existència d’una vil·la, que
podia trobar-se en un altre indret. Les restes de tegu-
lae podrien correspondre a una petita caseta per
guardar-hi les eines i la resta de ceràmica podria pro-
venir d’un altre indret i arribar-hi barrejada amb les
restes de femer que es llençaven al fons del clot en el
moment de plantació de ceps.

Estat de conservació

L’aparició de fragments ceràmics únicament
aporta indicis de l’existència de possibles estructures
soterrades. El fet que entorn de l’arbre hi hagi una
important acumulació de pedres fa pensar que tal
volta s’han destruït alguns murs que es trobaven a
poca profunditat, sobretot a partir que s’introdueix
la llaurada mecànica amb tractor, que té molta més
força per arrancar i que treballa a major profunditat.
La cobertura dels esbarzers impedeix veure si algu-
nes de les pedres tenen restes de morter adherit, com
acostuma a passar si provenen d’una construcció.
Tot i que en aquestes condicions és difícil establir
una diagnosi sobre l’estat del jaciment, així com
determinar la seva extensió superficial aproximada,
cal suposar que el conreu mecanitzat ha pogut arra-
sar les hipotètiques restes.

Valoració patrimonial

Les troballes realitzades en aquest camp possi-
blement s’hagin de relacionar amb les del camp al
nord de la Torre Negra (6.7), com ja s’ha apuntat. El
més versemblant és que formin un jaciment únic a
la sortida de la vall de Gausac, el qual pot tenir
algunes edificacions disperses, molt més si la finca
s’estenia per ambdues ribes de la riera de Sant
Medir.

En trobar-se al costat d’un camí antic, que se sol
identificar com una via romana secundària entre els
municipis de Barcino i Ègara, es reforça la hipòtesi
de la presència de dependències d’una vil·la i fins i
tot de la continuïtat de poblament de l’indret, mal-
grat que puguin existir interrupcions ocasionals com
la provocada per l’atac dels almoràvits.

La manca d’estructures visibles atribuïbles a l’è-
poca romana o d’altres no permet efectuar valora-
cions de tipus patrimonial. Tan sols cal remarcar que
la zona ha de gaudir de protecció arqueològica en
cas que en puguin aparèixer en el transcurs d’obres
posteriors. 

Nivell de protecció

L’indret de la troballa ha estat incorporat a la
Carta Arqueològica de Sant Cugat del Vallès, fitxa
número 44, pendent de l’aprovació definitiva d’un
Pla Especial de Protecció del Patrimoni
Arquitectònic i Arqueològic de Sant Cugat del
Vallès, on figura en la fitxa H-13.
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Domènec (1999). Carta arqueològica de Sant Cugat del
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– Aguelo, Jordi; Rodríguez, Alba (1999). Memòria de
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– Piera, Llibert (1993). “Resultats de les prospec-
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Catalunya”. Empúries, núm. 48-50.

6.9 Mas Moragues

Situació

Antic mas medieval desaparegut, l’àmbit del
qual es correspon amb la finca de Can Carreres o
paratge Xandri. La situació de la masia és incerta,
però podria trobar-se a la part alta del camp supe-
rior, en un indret on hi ha un aflorament de còdols.
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Descripció

Camp de conreu en explotació agrària. Les llau-
rades anuals indiquen un indret amb major concen-
tració de còdols que la resta, els quals podrien ser les
restes de dita masia. No s’ha de confondre amb un
mur antic que existia a la vora del camí i sobre l’en-
gorjat de la riera, el qual actuava com a element de
defensa contra les avingudes i de contenció de terres.
Fa uns anys va ser erosionat per una rierada i es va
desplomar dins la llera.

Història

Els orígens del Mas Moragues són incerts, però
hi ha indicis que permeten suposar que es bastí
sobre el lot de terra que, en la donació feta per l’abat
Ermengol l’any 1145, va correspondre a Pere
Giribert. Com s’ha explicat, els beneficiaris no tenien
per què portar a terme personalment la colonització
de la seva part, la qual podia ser encomanada a uns
tercers que ells hi situarien, fossin familiars seus o
estranys. El nom de mas Moragues, doncs, pot deri-
var de la família que en tenia el domini útil. En el
capbreu de 1395, els seus ocupants reconegueren ser
homes propis, sòlids i afocats del senyor Guerau de
Palou, possessor de la Torre Negra, com també ho
feren els masos Codina, Cercedol, Llobet, Verdaguer,
Aiguarisses i Martorell. Formava part de la Quadra
de Vilanova o del baró de Palou.

El 8 de setembre de 1572 moria Pere Gibert,
mestre de cases, habitant en un edifici al costat del
camí a Sabadell (avui carrer de Castillejos) que un
segle més tard es coneixerà con Can Xandri. Entre
altres coses, deixa el mas Moragues a la seva filla
Margarida, que estava casada amb Miquel Carreres,
el cognom del qual s’imposa en el mas i perviu enca-
ra avui en termes registrals de la finca. Com la resta

de pagesos de la Quadra de Vilanova, el 1590 fou
obligat a prestar fidelitat a Miquel de Peguera, lla-
vors paborde major i senyor del terme d’Octavià.
Tres anys més tard, i seguint les ordres rebudes de
Francesc d’Erill, nou senyor de la Torre Negra,
Miquel Carreres i els altres pagesos de la Quadra no
acudiren al via fos convocat pel paborde contra els
bandolers de Collserola. Aquell els considerà rebels i
es presentà al mas acompanyat de gent armada i per
castigar-los prengué allò que volgué dels seus béns i
ho va vendre en pública subhasta. Erill reclamà en
nom dels pagesos espoliats pel paborde a la Reial
Audiència, però no se sap si foren compensats.

L’herència de Miquel Carreres recaurà altra
volta en una pubilla, anomenada Margarida com la
mare, i casada amb Nicolau Serra Bogunyà, fill
d’Alexandre. El diminutiu d’Alexandre, Alexandrí,
és l’origen del renom Xandri que ha perviscut fins
avui. En el capbreu de 1662, manat per fra Narcís de
Barutell, paborde major del monestir, el mas
Moragues també es coneix amb el nom de
Verdaguer, potser a causa dels seus masovers, ja que
els Serra viuen a la vila. Tal volta per restar fora de la
permanent disputa que els Erill mantenen amb el
monestir, anys després els Serra Bogunyà conreen
directament les seves terres des de la casa del poble,
la masia resta abandonada i acabarà essent enderro-
cada i desapareixent.

Valoració històrica

El principal interès del mas Moragues és el fet
de ser l’únic de la Quadra de Vilanova que es troba-
va dins els límits de l’actual Parc Rural.
Possiblement es tractaria d’una construcció de tapial
sobre un fonament de còdols que, una vegada
derruïda, gairebé no deixa rastre sobre el terreny. La
seva localització i estudi podria aportar nous conei-
xements sobre el mas medieval de la zona.

Estat de conservació

La inexistència de restes d’estructures visibles a
l’aire lliure impedeix fer cap mena de valoració sobre
l’estat del jaciment, fins i tot determinar la seva
extensió superficial aproximada. 

Valoració Patrimonial

És molt difícil donar un valor patrimonial a
unes restes desconegudes i sense localització precisa,
que tal volta ni tan sols existeixen. En cas que algun
dia es descobrissin, constituirien un testimoni de
masia medieval evolucionada fins a l’edat moderna,
especialment si la seva planta pogués ser reconstruï-
da. La seva existència és avalada per la documenta-
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ció i és un fet que caldrà tenir en compte en futurs
itineraris culturals.

Nivell de protecció

Com la resta de masos desapareguts de l’antiga
Quadra de Vilanova, la manca d’una localització pre-
cisa va fer que no fossin incorporats a la Carta
Arqueològica, ni al PEPPA. 

7 Elements de patrimoni industrial

7.1 Les pedreres de la Torre Negra

Situació

Les dues estan situades al vessant sud del turó
de la Torre Negra i per sobre d’un camí que circum-
da la seva base. 

Descripció

El turó de la Torre Negra en realitat és un peu de
mont format per detritus arrossegats per l’acció ero-
siva de les aigües que abocaven al mar interior eocè-
nic del Vallès. Presenta la naturalesa d’una bretxa
calcària, amb còdols i roques diverses unides en una
matriu rogenca de gran duresa. Hi ha dues pedreres.
La primera, més occidental, és la més petita, mentre
que la segona coincideix amb el punt màxim de l’ele-
vació del turó. Aquesta darrera té una forma arrodo-
nida, amb un diàmetre d’uns 40 metres i un desnivell
màxim d’uns 15 m. Ambdues no són un front obert,
sinó que segueixen la tradició romana d’un espai
clos amb una única boca d’entrada i sortida que per-
met controlar tant les expedicions de material extret,
com els treballadors que accedeixen al seu interior.
La seva explotació va es va dedicar a l’obtenció tant
de pedra de construcció, cas de la Torre Negra i d’al-
guns murs de tanca de la zona (la Torre Montserrat),
com de material per a l’extracció de calç.

Història

No es coneix la data d’origen d’aquestes pedre-
res, però la Torre Negra està construïda externament
amb aquesta roca de conglomerat, fet que permet
suposar una explotació medieval antiga, possible-
ment anterior al segle xiv. D’altra banda, el 1145, per
edificar la fortalesa de tapial necessitarien calç per
barrejar amb la terra, la qual podia ser obtinguda
fàcilment d’aquestes pedreres, tot i que el seu rendi-
ment fos baix. La presència del veí forn de calç, ara
mateix l’únic conegut i documentat del terme, fa pen-
sar en un aprofitament d’aquest tipus, si no totalment,

almenys del pedruscall calcari que s’originaria en
l’extracció de blocs i formació de carreus. El fet, però,
de trobar-se en terrenys de la Torre Negra i dins la
Quadra del Baró de Palou planteja el problema de qui
fou el promotor de la seva explotació, si els Vilanova
o els Palou. Al monestir de Sant Cugat no sembla que
s’emprés aquesta pedra en la seva construcció i que es
preferí la provinent de les pedreres del mas Stella i de
Campanyà, que es trobaven sota domini del monjos i
tenen una roca més fàcil de tallar. Tal volta associades
a elles existiren altres forns de calç al servei monàstic,
tenint en compte la major riquesa calcària de la roca.
L’inconvenient és que es trobarien allunyats del bosc,
fet que obliga a un transport del combustible més
llarg. Com les fargues, els forns de calç preferien la
proximitat del bosc, a la de la mena.

L’únic document que associa les pedreres al forn
de calç és molt tardà, de 1786, quan els monjos del
monestir ja havien comprat els seus drets a la família
Erill i autoritzaren els domers i obrers de l’església
parroquial de Sant Pere d’Octavià a arrencar pedra
de la pedrera de la Torre Negra per a la fabricació de
la calç necessària per a les reparacions del campanar.
El veïnatge del bosc deuria abaratir els costos de
fabricació.

Al marge d’aquesta activitat, les pedreres servi-
ren ocasionalment per extreure pedra de construcció,
tot i que els vilatans preferien la procedent de
Campanyà per ser més fàcil de treballar. Malgrat
això, la seva explotació encara era viva a principis
del segle xx, moment en què s’efectuaren les darreres
extraccions per a la construcció de la tanca de la casa
número 11 de la rambla de Can Bell.

Valoració històrica

Es tracta d’un testimoni important d’arqueolo-
gia industrial tradicional del terme. El seu aprofita-
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ment com a pedra d’edificació sembla que fou oca-
sional, cas de la Torre Negra o, ja en el segle xx, d’al-
guns habitatges de la zona. No sembla que existís
una explotació sistemàtica ni les masies de l’entorn
foren bastides amb aquesta pedra, possiblement con-
siderada un material de luxe o bé reservat al senyor.
Més important seria el seu paper com a matèria pri-
mera per a l’obtenció de calç, que va ser l’aglutinant
bàsic de la construcció fins que es descobriren els
actuals ciments artificials. Cal una major recerca per
poder establir l’inici de l’explotació, en qualsevol cas
anterior al segle xv, i el seu promotor. Igualment, cal
veure des de quin moment es vinculà a la fabricació
de calç, volum extret, etc. 

Valoració Tècnica

L’aprofitament dels conglomerats del turó de la
Torre Negra té clares arrels medievals, malgrat que
no se’n pugui determinar l’inici. La forma d’explota-
ció seguia la tradició romana de fer un passadís d’o-
bertura a la part baixa, per formar després una
àmplia plaça interior. D’aquesta manera es controlava
l’accés de les persones i la sortida del material extret.
La tècnica es deuria basar en la formació de fissures
on s’introduïen tascons de fusta que es xopaven amb
aigua, els quals, en expansionar-se, acabaven trencant
els blocs de pedra. Cal veure, però, que una cosa era
arrancar roca destinada a ser tallada en carreus de
construcció i una altra de molt diferent l’obtenció de
matèria primera per extreure’n la calç. Si la primera
requereix accions més depurades a fi d’assolir blocs
regulars i fàcils de treballar, la segona pot aprofitar
tot tipus de rebuig i sobretot el pedruscall per carre-
gar les parts altes del forn de calcinació. Caldria un
estudi de la pedrera per veure si els picapedrers apro-
fitaren esquerdes i diaclasses naturals per a l’extrac-
ció dels blocs regulars i veure on s’acumulava el
rebuig de còdols no aptes per obtenir-ne calç.

Estat de conservació

La seva situació d’espai extractiu abandonat en
una zona boscosa ha fet que en part es trobin colonit-
zades per les mateixes pinedes de pi blanc que es
troben a les vores i que anualment aboquen les seves
llavors a l’interior. Malgrat això, la pedrera gran pre-
senta un gran rodal lliure, amb despreniments i runa
a les parts inferiors dels talls d’avanç, on creixen
plantes ruderals, esbarzers i alguns pins. 

Valoració patrimonial

L’origen d’aquesta explotació industrial es pot
remuntar fàcilment al segle xii, en el moment en què
l’abat Ermengol cedeix terres a canvi de bastir una
fortalesa. La construcció de tapial acostuma a barre-

jar calç amb terra a fi de donar-li més consistència i
evitar la seva erosió natural. Per tant, vers 1145 apa-
reix la necessitat de disposar d’aquest element a la
zona, on hi ha una roca que en pot proporcionar. En
tal sentit, les pedreres del turó de Torre Negra serien
la mostra més antiga de l’activitat extractiva al
terme, tenint en compte que les pedreres del mas
Stella i la de Campanyà han desaparegut amb la
urbanització dels seus entorns immediats. El seu ori-
gen medieval li confereix una rellevància especial,
molt més en poder-se associar a l’obra de la cons-
trucció de la Torre Negra i, en una època posterior, al
forn de calç del monestir.

Nivell de protecció

El Pla Especial de Protecció del Patrimoni
Arquitectònic inclou únicament la pedrera gran, que
reconeix com espai per preservar, fitxa G-6.

El conjunt també està incorporat en el Catàleg
de Patrimoni Industrial Català que està portant a
terme el Museu Nacional de la Ciència i de la
Tècnica.

Bibliografia

– Aguelo, Jordi; Rodríguez, Alba; Miquel,
Domènec (1999). Carta arqueològica de Sant Cugat del
Vallès. Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

7.2 El forn de calç

Situació

El forn de calç es troba en un nivell inferior i un
xic a orient d’ambdues pedreres, al costat del camí de
la vall de l’Armatà i d’una casa d’inicis del segle xx.

Descripció

Com tants altres del país, està excavat en un
marge, aprofitant el desnivell entre els plans supe-
rior i inferior. Se’n conserva part de la cambra de
cocció de la pedra, excavada a l’argila del terreny
natural i reforçada amb parets de totxo. L’erosió
hauria destruït tota la seva part frontal. A 20 m, a
l’altra banda de la casa, s’observen unes restes al
talús vertical que podrien correspondre a un segon
forn.

També a uns 300 m a ponent, hi ha les restes del
que podrien ser altres forns semblants, ja que aparei-
xen excavades diverses cambres a l’argila, en un
estat de conservació molt deficient i molt tapades
per la vegetació que en dificulta l’observació.
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Història

La zona estava poblada des del segle x i és pos-
sible que Riquer, senyor de Cercedol, ja tingués
necessitat de calç per bastir la seva casa. També la
construcció de terra premsada de l’any 1145 exigia
una certa aportació de calç per enfortir i consolidar
els murs. En les obres de l’actual Torre Negra es pot
observar l’ús de morter de calç per travar les pedres
entre elles. Per tant, és molt possible que la tradició
d’obtenció de calç en el sector vingui de molt antic,
sense que això hagi de significar que el forn en qües-
tió tingui un origen tan reculat. Més aviat es pot
creure que seria una nova construcció o una refecció
important efectuada durant el segle xviii, quan els
monjos ja havien comprat els honors i drets de la
Torre Negra a la família Erill, i és possible que exis-
teixin restes d’altres més antics pel sector.

L’únic document antic que en parla és de 1786.
En ell, els monjos del monestir autoritzaren als
domers i obrers de l’església parroquial de Sant Pere
d’Octavià arrencar roca de la pedrera de la Torre
Negra per a la fabricació de la calç necessària per a
les reparacions del campanar.121

La calç és un òxid de calci que no existeix en
estat natural. S’obté a partir de carbonats càlcics sot-
mesos a l’acció del foc i d’un corrent d’aire, on es
produeix la reacció:

CaCO
3
= CaO + CO

2

en què es desprèn anhídrid carbònic. El producte
obtingut resultarà més o menys pur segons la quan-
titat d’altres minerals que l’acompanyin. 

El forn de tipus tradicional és de funcionament
intermitent, és a dir, hi un període de càrrega, un
segon de cuita, un temps de refredament i un darrer

de descàrrega, després del qual es pot tornar a reini-
ciar el cicle. La forma genèrica d’un forn és aproxi-
madament cilíndrica, un xic més ample a la part cen-
tral, bastit amb pedres refractàries i boca de foc a la
part baixa. Però també es pot haver excavat en les
argiles d’un marge. Es carrega amb blocs de la pedra
que cal tractar, formant una volta en sec i deixant
espai inferior suficient per a la llenya. Després s’om-
ple tot el volum de la cambra de cocció des de dalt,
amb blocs i pedruscall. El foc es fa en part de baix i
es va afegint llenya per la boca de foc fins que les
pedres superiors de la càrrega adopten el color roig-
blanc. Es considera que ha d’arribar a una tempera-
tura de 925º. L’aire que penetra per la boca inferior
serveix per arrossegar el vapor d’aigua que pugui
existir i l’anhídrid carbònic.

La calç viva resultant és de color blanc, ha per-
dut entorn del 44% del pes i entre el 10 i el 15% del
volum. Si conté impureses pot adoptar un color groc
o gris. És un producte àvid d’aigua, de manera que
en tocar-lo directament amb la pell es diu que
“crema”, perquè n’absorbeix l’aigua. Per utilitzar la
calç en la construcció, primer cal procedir a apagar-
la en basses amb aigua, deixant que passi a la situa-
ció d’hidròxid. La pasta resultant es barreja amb
sorra i es forma el morter o argamassa, que lligarà
les pedres o maons d’un mur, servirà per arrebossar
una paret, fer un paviment, etc. En contacte amb l’ai-
re es produeix la reacció inversa a l’anterior:

Ca (OH)
2
+ CO

2
= CaCO

3
+ H

2
O

L’enduriment del morter, doncs, es deu a la seva
conversió altra volta en carbonat. 

Valoració històrica

Es tracta d’un testimoni important d’arqueolo-
gia industrial tradicional del terme, ja que la calç va
ser l’aglutinant bàsic de la construcció fins que es
descobriren els actuals ciments artificials. És molt
possible que existissin altres forns associats a les
pedreres del mas Stella i de Campanyà, on hi ha una
pedra molt més rica en carbonats càlcics, cosa que
permetria l’obtenció d’una calç més pura, però en
qualsevol cas no es troben documentats, ni s’han
localitzat.

Estat de conservació

En l’actualitat el forn es troba ran mateix de
l’habitatge i el seu pla inferior, en una zona que els
“ocupes” de l’edifici han transformat en petit hort i
galliner. La seva aparença és que un enfonsament
l’ha partit per la meitat, però per fer-ne una diagnosi
més exacta caldria procedir a la neteja de l’àmbit.
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Restes del forn de calç bastit aprofitant un marge.
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D’altra banda, el veïnatge amb una casa ocupada pot
resultar font de conflictes, especialment si l’element
es converteix en un abocador. 

Quant al segon conjunt, ja s’ha anotat el seu
deficient estat i la gran cobertura vegetal que impe-
deix qualsevol diagnosi acurada.

Valoració patrimonial 

L’origen d’aquesta explotació industrial es pot
remuntar fàcilment a l’edat mitjana, malgrat que el
forn que ens ha arribat possiblement sigui del segle
xviii i fins i tot refet en el xix. La seva importància a
escala local deriva de ser l’únic que s’hi ha conser-
vat, alhora que forma un conjunt complet d’explota-
ció, juntament amb les pedreres d’on s’extreia la
matèria primera.

Nivell de protecció

El Pla Especial de Protecció del Patrimoni
Arquitectònic preveu la seva preservació com a ele-
ment remarcable d’arqueologia industrial, fitxa F-8.
Semblantment, el conjunt de pedreres i forn està
incorporat en el Catàleg de Patrimoni Industrial
Català que està portant a terme el Museu Nacional
de la Ciència i de la Tècnica.

7.3 Bòbila Guàrdia o Pahissa

Denominació

Sovint erròniament s’anomena Bòbila Xandri pel
fet que els seus terrals termenegen amb el Pi d’en
Xandri, però la realitat és que històricament està
situada en una altra propietat i no té res a veure amb
aquesta finca. Tant la part industrial com els mateixos
terrals estaven enclavats en terrenys pertanyents a la
Torre Negra, avui de Mont, SA. També es coneix com
a Bòbila Pahissa, en referència al seu darrer propieta-
ri. Tanmateix, des d’una òptica de patrimoni, el nom
que s’aplica a un bé cultural és el del seu promotor
primigeni, de manera que en el present cas conside-
rem que la denominació correcta és Bòbila Guàrdia.

Situació

La bòbila està situada a la banda oriental de l’ac-
tual camí a Sant Medir, a uns 250 m del Forat d’en
Bocàs i abans d’arribar al Pi d’en Xandri.

Descripció

La bòbila era un conjunt industrial pensat per
extreure la matèria primera, l’argila, manipular-la i

transformar-la en ceràmica. Tot el procés era manual,
malgrat que en els darrers temps algunes operacions
es van mecanitzar, com ara l’extracció d’argila, el
transport de peces, el molí i els garbellats, etc. Per fer
aquesta comesa constava de diferents parts:

– Terrals, on s’extreia l’argila i es passava pels garbells
destinats a eliminar-ne les fraccions més grolleres.

– Podridor: indret a l’aire lliure on s’acumulava l’ar-
gila arrancada i garbellada, a fi que les possibles
restes de matèria orgànica es descomponguessin.
L’eventual emissió d’anhídrid sulfurós dóna origen
al nom.

– Pou i dipòsit d’aigua: l’aigua és l’altre element
essencial en una bòbila. En aquest cas i per la seva
modernitat, ja s’extreia mecànicament del pou amb
una bomba elèctrica i l’aigua s’acumulava en un
dipòsit elevat que hi havia sobre d’ell.

– Bassa de decantació, on la terra es barreja amb aigua
per obtenir el fang. Després es deixava reposar fins
que adquiria la consistència adequada. La part
superior de la massa formada s’anomenava flor i
era la més fina, destinada a peces més delicades.

– Eres, amplis espais plans, ben netejats, on els treba-
lladors fabricaven les peces amb un motlle manual
anomenat forma.

– Assecadors, coberts formats per unes pilastres que
aguantaven una teulada, sota la qual es col·locaven
les peces formades a assecar. Eren estrets i llargs i
tenien diversos prestatges per col·locar-hi l’obra feta.

– Forn, tipus Hoffmann, de diverses cambres for-
mant un circuit tancat que permetia que unes es
trobessin en càrrega, altres en cocció, altres en
refredament i unes darreres en descàrrega de
manera simultània.

– Edificis complementaris: la petita oficina, els vesti-
dors dels treballadors, etc.

Actualment resta dempeus la gran estructura
del forn, sense el pis superior ni la gran teulada que
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Cara frontal del forn amb una boca mig colgada per la runa.
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el protegia. En la part alta de les voltes es trobaven
els forats d’alimentació de combustible i els disposi-
tius per controlar les diferents obertures. Les dimen-
sions del forn són, a grans trets, uns 28 metres de
llargada per quasi 13 d’amplada, i se’n conserva una
alçada de 3 metres. Les cambres de combustió i coc-
ció formen una planta rectangular, de corredor dis-
posat en U. La construcció és de totxo i les voltes
rebaixades, de maons posats a plec de llibre, tot ple-
gat cobert amb un gruixut folre exterior de fang. La
galeria té 3 m d’amplada interior i una alçada màxi-
ma de 2,5 al centre de volta. La cara nord presenta
quatre entrades de càrrega-descàrrega, mentre que a
la sud tan sols n’hi ha tres, ja que la quarta sembla
condemnada. També la cara de ponent té una ober-
tura a la galeria sud. Per la banda de llevant, el forn
entrega contra un marge, de manera que es pot acce-
dir a la seva part superior a peu pla. El gruix total de
les parets perifèriques, estructura d’obra i revesti-
ment de fang assoleix 1,8 m.

Prop del forn es troba el pou, excavat en el cen-
tre de la massa d’argiles que suporten el dipòsit
superior i amb un corredor d’accés que la travessa.
Actualment és reblert de runa per evitar una even-
tual caiguda. Totes les edificacions annexes van ser
enderrocades per evitar accidents i sols queden
alguns pilars de formigó dels assecadors més
moderns. Els terrals, que aprofitaven les capes de
llims dipositades entre graves, han obert un grau

trau rectangular en el paisatge, deixant parets verti-
cals de més de 5 m d’alçada. El seu fons està ocupat
per les piles de pedruscall resultants de garbellar les
extraccions i separar les argiles, sobre les quals ha
començat a créixer la vegetació i alguns arbres.

Història

La bòbila va ser creada en la dècada de 1940 i es
mantingué en funcionament fins a les darreries dels
anys vuitanta, quan el seu propietari es jubilà i els
terrals propis estaven esgotats. El seu procés de tre-
ball era totalment manual i sols en els darrers anys
es mecanitzaren alguns elements, però es mantingué
el sistema de posta.

Els terrals estan excavats en terrasses al·luvials,
en les quals cercaven els llims o fraccions fines.
Inicialment eren explotats a mà, a pic i pala, de
manera que les porcions arrancades podien ser dis-
gregades fàcilment amb un cop de maça. En els
darrers temps ja es feia mecànicament amb un bull-
dozer. Les terres obtingudes eren garbellades per
extreure les graves i es deixaven airejar. Després, es
transportaven fins a la bassa. Allà s’amaraven amb
aigua, remenant amb pals per formar una pasta
líquida que calia deixar sedimentar al fons i es
decantaven les aigües superficials. El fang format es
deixava assecar al sol fins que adquiria la consistèn-
cia necessària per ser treballat. Després s’extreia per
pelles i es pastava per acabar d’uniformitzar la
massa. L’operació de pastar s’efectuava estenent la
massa a terra i un home l’anava trepitjant a peu nu,
formant una espiral des del centre vers la vora, alho-
ra que en treia els grumolls i altres impureses que
pogués detectar. Posteriorment aquesta tasca es va
fer a màquina.

Uns ajudants portaven el fang amb carretons
fins a l’esplanada o era de pondre, on treballaven els

El patrimoni històric i cultural en l’àmbit territorial de la Torre Negra Gausac 30-31 2007 105

Interior d’una galeria del forn amb les portes laterals. Detall d’una boca lateral on s’observa el gruix dels murs.
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ponedors, els quals preparaven la superfície espar-
gint un xic de terra molt fina, amb la finalitat que l’o-
bra feta es desenganxés bé. Després anaven
col·locant les formes sobre el sòl, prèviament mulla-
des, i les omplien amb el fang, pitjant-lo bé i sense
deixar-hi forats, les rasaven i les extreien i netejaven
per repetir l’operació. Una vegada el maó havia
adquirit un cert grau de consistència per la calor
solar, s’alçaven, posant-los de cantell, i quan ja eren
prou consistents, se’n treien les rebaves i es recollien
per passar als orejadors coberts, on el vent acabava
d’assecar-los. Sols quan eren ben secs i prement amb
el dit no s’hi deixava marca, s’enfornaven sense
perill que s’esquerdessin. 

El forn és de disseny modern, continu, tipus
Hoffmann, amb diverses cambres. Consta de dos
canals paral·lels coberts amb volta. A la part exterior
es troben les obertures de càrrega-descàrrega, mentre
que a l’interior hi ha els fumerals que es reuneixen
en un únic conducte central que porta els gasos de
combustió a la xemeneia, en aquest cas situada a
l’extrem de llevant i de no gaire alçada. El sistema
permetia un ritme de treball continuat. Mentre que
unes cambres eren en càrrega o preescalfament, unes
altres estaven en cuita i encara unes terceres en refre-
dament i descàrrega. Només una o dues romanien
buides. El foc és mòbil i segueix una rotació per les
diferents cambres. Pel que sembla, en els primers
anys es cremava gabella procedent de l’explotació
dels boscos propers, però després es feren servir cre-
madors superiors de pols de carbó o de fuel, tapiant
cada fornada les obertures de càrrega-descàrrega
amb murets provisionals d’obra i fang. 

Valoració històrica

L’interès d’aquesta bòbila radica en el fet que és
un dels darrers testimonis de l’elaboració d’obra cuita

a mà. Cada una de les peces tenia el seu nom propi,
segons les dimensions. Les formes més usuals eren la
rajola, el maó i el totxo, totes tres amidaven 15 x 30
cm a la cara plana, i es diferenciaven segons el gruix,
2, 5 i 7 cm. El treball manual permetia utilitzar una
gran varietat de formes segon les necessitats de cada
client i si calia era molt fàcil fer-ne d’aplantillades, amb
un angle arrodonit, o motllurat, corbades per a xeme-
neies, etc. El treball dels ponedors era molt dur, espe-
cialment a l’estiu, ja que calia treballar a ple sol, nor-
malment amb barrets de palla per protegir el cap.
També el dels que desenfornaven en cambres encara
calentes o els que alimentaven el foc. Durant molts
anys, l’obra obtinguda per procediments d’extrusió
mecànica no presentava les mateixes característiques
de textura que les manuals, cosa que es valorava
especialment quan es construïa amb obra vista.

Valoració tècnica

Els forns tipus Hoffmann han anat desaparei-
xent amb la mecanització del procés i deixant pas a
formes més modernes de túnel i funcionament conti-
nuat, en què el foc es manté en un indret fix, mentre
que vagonetes carregades amb les peces es despla-
cen pel seu interior. El de la bòbila Guàrdia no pre-
senta la típica forma circular amb xemeneia central,
sinó la més moderna de dues galeries paral·leles.

La importància d’aquesta bòbila també radicava
en la gran quantitat de plantilles de diferents formes
i mides que havien anat construint al llarg de la seva
història, ja per iniciativa pròpia, ja a petició del
client, i que guardaven a la mateixa oficina. Per
desgràcia, aquest és un patrimoni que es va perdre i
en resten uns pocs testimonis.

Estat de conservació

L’abandonament de l’activitat industrial va anar
seguida de la retirada de tots els elements que
podien ser aprofitables en altres bandes: les teules
del forn i dels assecadors, les biguetes de formigó, la
fusta, la ferralla, etc. 
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Secció d’un forn tipus Hoffmann. A la Bòbila Guàrdia manca tot l’edifici
que l’envolta i protegeix.

Els conductes de fum vers la xemeneia eren excavats directament a l’ar-
gila
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L’estat de conservació del forn és molt deficient.
Les voltes presenten múltiples esquerdes i punts
d’esfondrament, en part degudes a l’acció constant
del foc durant la seva vida activa, però també al fet
d’haver desaparegut la teulada que el protegia.
L’erosió ha atacat les parts més febles de l’estructura
a causa de la pròpia naturalesa dels materials que el
formen. L’espoli i el vandalisme que ha sofert des-
prés del seu abandonament tampoc han ajudat a la
seva conservació. D’altra banda, la vegetació ruderal
s’ha apoderat del seu entorn i contribueix al procés
de degradació. En manca la xemeneia, que fou ende-
rrocada per evitar un possible accident.

Malgrat el que s’ha apuntat, i possiblement grà-
cies al gruix proper als 2 m dels murs laterals, les
galeries del forn encara es conserven dempeus, tot i
que les voltes mostren greus esquerdes que caldria
adobar.

Pel que fa al pou i dipòsit, s’ha acumulat gran
quantitat de runa i porqueria al seu interior, que cal-
dria extreure si es volgués tornar a posar en funcio-
nament. Quant al dipòsit, la seva aparença externa i
vista des de baix sembla acceptable, tot i que possi-
blement pateix els mateixos problemes.

Valoració patrimonial

Morfològicament, el tipus de forn era molt comú
al Vallès, de manera que no es pot considerar cap
peça excepcional. Tanmateix, la quasi total desapari-
ció d’aquest tipus de forns, substituïts pels moderns
de foc fix i vagonetes de transport mòbils, en fa acon-
sellable la conservació i fins i tot la museïtzació com a
testimoni d’una una manera de fer que, malgrat arri-
bar al darrer terç del segle xx, era molt més manufac-
tura que indústria i la dinàmica econòmica ha arraco-
nat totalment. El forn, doncs, pot ser considerat un

valuós testimoni d’arqueologia industrial que caldria
conservar en un municipi on no s’han preservat gai-
res elements d’aquesta cultura. L’activitat bobilaire,
coneguda ja en el segle xix, es va desenvolupar
sobretot després de l’arribada del ferrocarril, que
comportà un creixement demogràfic de Sant Cugat i
la imperiosa necessitat de construir nous habitatges.
A finals de la dècada dels setanta, la necessitat de
renovar els procediments, l’esgotament dels terrals
immediats i la pressió d’una població en expansió
urbanística van anar fent caure les bòbiles tradicio-
nals del terme i actualment sols en resten un parell.

Nivell de protecció

L’àmbit sencer de la bòbila ha estat incorporat
en el Catàleg del Pla Especial de Protecció del
Patrimoni Arquitectònic, amb la fitxa G-9.

Bibliografia 

– Miquel, Domènec (1993). “La industrialització a
Sant Cugat: algunes consideracions”. Gausac, núm.
3, pàg. 45-55.

– Model de forn Hoffmann segons l’Enciclopèdia
Espasa

7.4 Molí de vent Miró

Situació

Molí de vent que es troba dins la primera par-
cel·la de la banda nord de la rambla de Can Bell. Va
ser construït just al límit del solar, a la banda
paral·lela a la façana de la dita rambla i més o menys
a la seva meitat. Rere seu neix el petit torrent anome-
nat “de la Font de l’Esclop”, de manera que el pou
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Vista de l’antiga bòbila ara colonitzada pels pins. Els pilars aguantaven
les cobertes dels assecadors. En el tall del terral s’observa la boca de la
mina d’argila sota el camp de conreu.

Més enllà de l’esplanada de posta, el volum del pou i el dipòsit d’aigua
superior.
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drena les aigües subterrànies provinents de l’esco-
rrentia del turó d’en Lluch, vers llevant.

Descripció

Torre prismàtica de base quadrada, construïda
en totxo i revestida de paraments llisos, en aparença
i a distància estucats de blanc, però també podria
tractar-se d’un simple arrebossat pintat originalment
amb calç. La meitat superior està remarcada amb un
fals carreuat de morter aplacat als angles, formant
cadenes. Aquests falsos carreus creen un arc per
apropament de filades a la part alta. Sobre l’arc es
desenvolupa una cornisa on apareixen cartel·les de
maó de vist i un petit podi que sustenta la màquina
del rodet giratori, actualment pintat de color blau
clar. A mitja alçada i en cada cara, hi ha una finestra
estreta i alta, amb fals arc i escopidor a 45º. Presenta
tres falsos carreus quadrats de morter aplacat, dos
marcant l’inici i l’altre en la clau. Uns tres pams per
sota de la finestra hi ha una petita faixa decorativa
de maó vist i quinze centímetres d’alçada. A la cara
de llevant hi ha una escala de gat exterior, sense pro-
teccions, per accedir a la màquina superior. Es desco-
neix qui va ser el fabricant de la màquina, tot i que a
Sant Cugat existiren tres tallers mecànics que en
construïren.

Història

No s’ha localitzat la llicència d’obra d’aquest
element concret, però sí la del mur de façana de la
finca que projectà l’arquitecte Eduard Maria Balcells
i que tenia el seu front a la carretera de Gràcia a
Manresa, entorn del quilòmetre 13. El projecte porta
data de 12 de febrer de 1909 i per alguna raó desco-
neguda no s’arribà a construir. Malgrat això, s’hi
bastí una casa d’estiueig i el molí de vent.

Estilísticament no hi ha dubte que la torre del
molí també es tracta d’una obra modernista de l’ar-
quitecte Balcells. El tractament dels paraments verti-
cals estucats de blanc i les cadenes de falsos carreus
de morter aplacat són característics de la primera
etapa d’aquest arquitecte, que assolí el seu títol l’any
1905. El disseny del molí, doncs, fins i tot podria ser
anterior al del mur de tancament i, en qualsevol cas,
cal situar-lo entre 1906 i 1911.

La manca dels serveis més elementals féu que
cada veí hagués d’espavilar-se pel seu compte. Pel
que fa al proveïment d’aigua potable, es copià el
mateix sistema que s’emprava a l’eixample sud de la
vila, és a dir, la perforació d’un pou i l’extracció mecà-
nica del líquid per mitjà d’un molí de vent annex, acu-
mulant-lo en un dipòsit elevat de reserva, que propor-
cionava aigua corrent a l’habitatge i de rec per al jardí. 

Els molins de vent destinats a l’extracció d’aigua
i construïts amb ferro van fer la seva aparició en la
segona meitat del segle xix, tot i que a Sant Cugat no
es popularitzaren fins a inicis del segle xx. El més
versemblant és que els primers molins de vent que
s’instal·laren al terme fossin fabricats per empreses
barcelonines, de Sabadell o de Terrassa. Tanmateix,
aquest tipus de ginys exigeixen un manteniment
periòdic que deurien fer els serrallers locals, els
quals poc a poc s’atreviren a projectar i construir els
seus propis aparells. Per desgràcia, cap d’ells ha dei-
xat un fons documental, ni portava registres de fabri-
cació, de manera que resulta molt difícil poder-lo
atribuir a un constructor en concret.

A Sant Cugat van existir tres tallers de petita
mecànica que fabricaven molins de vent, sobretot
per a les torres dels estiuejants, però també per a
alguns horts. El més antic fou el de Francesc Sagalés,
que en realitat era successor del que havia fundat
Agustí Angelina vers 1855. El seu taller estava situat
al carrer Major número 2, tot i que posteriorment
construí una nau annexa a la cantonada de la plaça
d’Octavià amb el carrer de l’Hospital. A l’encapçala-
ment de les seves factures hi ha el dibuix d’un molí
de vent sobre una torre metàl·lica i la marca pintada
en el timó d’orientació. El succeí el seu gendre
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El fals carreuat de morter aplacat i el parament blanc llis formen part del
llenguatge formal de l’arquitecte modernista Eduard M. Balcells.
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Antoni Sallés. Semblantment construïen premses per
a vi (en realitat serien per a raïm) i bombes de fun-
cionament manual, així com sínies. El segon fou el
taller de Jové i Franch, a l’actual carrer de Santiago
Rusiñol, la porta de ferro repussat del qual encara es
conserva. El seu besnét guarda una interessant
maqueta de molí de vent, d’uns dos metres d’alçada.
Finalment, un tercer serraller, en Josep Vilarasau, a la
Davallada, també s’especialitzà en la producció i ins-
tal·lació de bombes d’aigua, ja fossin mogudes per
un molí de vent, ja per motors d’explosió, primer, i
elèctrics a partir de 1915.

El molí de vent extractor d’aigua és una màqui-
na que consta de tres parts diferenciades:

– El rodet, que capta l’energia eòlica i la transforma
en un moviment circular. És el motor del sistema.

– La transmissió, que enllaça l’element motor amb
l’element treball, situat a una certa distància.

– La bomba, que actua en dos temps, un primer d’as-
piració en què s’omple el dipòsit de la bomba i el
segon d’expulsió, en què l’aigua del dipòsit esmen-
tat surt impulsada a un nivell més elevat.

El funcionament de l’aparell requereix aprofitar
al màxim els corrents d’aire, per aquest motiu el
rodet s’ha d’instal·lar a una certa alçada, sobre una
torre que pot ser d’obra o un simple castellet de ferro.
La torre, doncs, també és una part bàsica del sistema.

El rodet té un moviment circular que transmet a
un eix horitzontal i que cal transformar amb un altre
de lineal, de vaivé ja sigui per mitjà d’una roda
excèntrica, ja d’un cigonyal. Aquest dispositiu està
unit a una barra o biela que connecta amb la bomba i
efectua un moviment ascendent (fase d’aspiració) i
descendent (fase d’expulsió-impulsió).

Les dimensions del rodet poden variar notable-
ment. En termes generals oscil·laven entre els 2 i 6
metres de diàmetre. Els més antics solen ser molt ele-
mentals. L’eix que suporta el pes del rodet descansa-
va directament sobre blocs de fusta de roure o d’alzi-
na, impregnats d’oli, que feien la funció de coixinets i
que calia greixar periòdicament. El problema era que
calia pujar a una alçada elevada amb el risc que com-
portava per a l’operari. Per això molt aviat s’aplicaren
altres solucions com els cèrcols de bronze i fins i tot
els greixadors automàtics que s’empraven en altres
màquines. L’inconvenient que tenien era el seu major
preu. Si la fondària de l’aigua era molt gran, era reco-
manable aplicar-hi un aparell desmultiplicador que,
si bé reduïa la cadència, augmentava la força. Els
molins més moderns substituïren el sistema d’excèn-
triques i cigonyals pel de rodes dentades troncocòni-
ques, que aprofiten millor l’impuls dels vents suaus.

La principal dificultat que presenten els
molins és la regulació de la velocitat de gir del
rodet. Si assoleix una celeritat excessiva, hi ha el
perill que alguna pala mal subjectada pugui saltar
per simple centrifugació. Però el més greu és el
sobreescalfament que es produïa entre l’eix i el seu
suport de fricció. Un desgast excessiu fa que les
peces es desajustin i que el sistema comenci a
vibrar, de manera que els ancoratges poden acabar
trencant-se i caure l’element motor. Els moderns
coixinets de rodaments solucionaren en bona part
aquest problema. El control de la velocitat de gir
també és important pels seus efectes sobre la biela,
en especial en molins de transmissió directa. El
funcionament d’aquestes bombes no permet passar
de les 30 pistonades per minut, ja que existeix el
risc d’entrar en ressonància amb la biela, de mane-
ra que o bé la primera es “clava” o la segona pot
trencar-se. La normalització del gir s’assoleix habi-
tualment amb la incorporació de contrapesos, però
també hi ha enginyosos sistemes de molles que
permeten variar l’angle de les pales segons la
intensitat del vent.

Valoració històrica

L’electrificació de la vila, a partir de 1915, va
suposar l’inici de la decadència dels molins de vent
extractors d’aigua, ja que les noves instal·lacions es
feien amb bombes elèctriques que només requerien
una petita caseta i no una costosa torre. D’altra
banda, el seu manteniment era molt més simple i
exempt del risc que suposa pujar fins al rodet. La
generalització de la distribució d’aigua potable per
canonada fou el cop de gràcia i començà la desapa-
rició progressiva dels molins de vent santcuga-
tencs, que restaren obsolets o sols servien per
extreure l’aigua de rec destinada als jardins. La
portada de l’aigua del Ter va marcar el seu declivi
definitiu. La garantia sanitària de l’aigua del sub-
ministrament públic superava amb escreix la del
propi pou, sovint no gaire distant d’una fossa sèp-
tica que inevitablement l’acabava contaminant.
Progressivament foren abandonats, se’n deixà de
fer el manteniment i en la major part dels casos
s’optà per desmuntar el rodet superior a fi d’evitar
un accident si se’n produïa la possible caiguda per
efecte d’un cop de vent. 

Llevat del cas de la casa Armet, la resta que
encara existeixen dins el nucli urbà sols mantenen la
torre d’obra i no sempre en bones condicions. Tal
seria el cas de la Torre Mir, del carrer de Pahissa o
del carrer d’Anselm Clavé. La raresa que suposa
tenir la torre amb la màquina superior instal·lada
confereix un valor especial de testimoni històric als
pocs que en queden. La seva presència a l’indret és
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una clara evocació de la forma de vida dels estiue-
jants de principis del segle xx, però també una bona
mostra de captació d’energia sostenible i renovable.

Valoració arquitectònica

La simplicitat volumètrica de la torre del molí i
el tractament dels seus paraments en fan una obra
significativa de l’arquitecte modernista Eduard
Maria Balcells, en la seva primera etapa, encara molt
influït per la puresa geomètrica i les superfícies pla-
nes de la Sezession vienesa. Existeix un paral·lel amb
una altra torre del molí de vent Musella, que es troba
al carrer d’Anselm Clavé, tot i que a aquesta darrera
li manca la màquina superior.

Valoració tècnica

El molí de vent fou un gran invent que propor-
cionava una solució neta, eficaç i de baix cost de fun-
cionament per a l’extracció d’aigua de pou, especial-
ment abans de la popularització dels motors elèctrics
o de combustió interna. Presentava múltiples avan-
tatges enfront de les sínies, on era necessari un ani-
mal que donés voltes, en especial pel que fa a habi-
tatges particulars, tant pel menor lloc que ocupa,
com per la facilitat del seu funcionament, el fet de no
haver de disposar d’animals de tir amb la correspo-
nent atenció diària i quadres que requereixen despe-
ses d’alimentació, etc.

Enfront dels motors d’explosió citats, no sols
eren més silenciosos, sinó que resultaven molt
econòmics de manteniment. Un anunci de 1920 res-
saltava que mentre que una màquina de vapor, un
motor de gas, petroli o electricitat suposava una des-
pesa anual no inferior a les 1.800 ptes. de l’època, un
molí de potència equivalent només gastava 10 ptes.
en greix. Això explica la prolongació del funciona-
ment dels que existien i fins i tot la instal·lació de
nous en zones on no arribava l’electricitat. La major
despesa de la inversió inicial restava compensada
després pel cost de funcionament pràcticament nul.
Tanmateix, la generalització del subministrament
domiciliari d’aigua per canonada els va fer caure en
l’obsolescència. Només alguns es mantingueren per
a l’aigua de rec de jardins i horts, la potabilitat de la
qual no era tan important.

Actualment els molins de vent s’apliquen sobre-
tot en zones rurals aïllades, tenint present que el seu
és un motor ecològic i sostenible.

Estat de conservació

El fet que la torre es trobi al fons d’una
parcel·la privada i tancada impedeix apropar-s’hi

per examinar-la amb més deteniment. Malgrat
això, en aparença l’estat de conservació de la part
arquitectònica és bo, segons permet deduir la seva
observació des de la via pública. També sembla bo
el de la màquina superior, si en fem cas de la pin-
tura. L’estucat blanc d’alguna cara presenta pèr-
dues que haurien de ser reparades, però també
podria tractar-se d’un simple arrebossat pintat de
blanc.

Valoració patrimonial

Com ja s’ha exposat anteriorment, el molí ha
estat considerat un element del Catàleg de Patrimoni
Arquitectònic local, tant pels seus valors estètics
intrínsecs a la construcció, com pel testimoni que
representa d’una tecnologia de principi del segle xx i
de les formes de vida dels estiuejants. En el moment
en què es va instal·lar, el barri encara no disposava
de subministrament d’aigua ni d’electricitat, i l’alter-
nativa era una bomba accionada per un motor d’ex-
plosió que feia molt soroll i gastava combustible que
calia comprar i transportar. El molí de vent era la
solució més adequada per emprar una energia natu-
ral i gratuïta, alhora que el seu nivell sonor no era
gaire elevat. En plena era de la sostenibilitat, és un
exemple històric de la utilització de l’energia renova-
ble a escala domèstica.

Nivell de protecció

El molí de vent Miró, per la seva excepcionalitat,
està inclòs en el Pla Especial de Protecció del
Patrimoni Arquitectònic, actualment en tràmit d’a-
provació definitiva, fitxa F-7.

Bibliografia

– Miquel i Serra, Domènec (1994). “Els molins de
Vent”. Gausac, núm. 4.

– Miquel i Serra, Domènec (1997). “L’arquitectura
modernista a Sant Cugat del Vallès”. Gausac, núm.
11, pàg. 53 a 88.

7.5 Molí de vent Calado

Situació

Molí de vent que es troba al fons la part plana
del jardí de la casa d’Enric Calado, prop del torrent
anomenat de la Font de l’Esclop.

Descripció

Es tracta d’una torre de planta quadrada, edifi-
cada amb maons i revestida de paraments llisos,
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sense altra decoració que cadenes de falsos carreus
de morter aplacat a les cantonades. La part superior
està coronada per una motllura força pronunciada i
la terrassa està defensada per merlets que complei-
xen la funció de barana. Hi ha una escala de gat exte-
rior, sense proteccions, per accedir a la màquina
superior. En la fotografia de 1911 sorprèn la dimen-
sió del rodet, força petita.

Història

No s’ha localitzat la llicència d’obra ni d’aquest
element concret, ni de l’habitatge al qual servia. Les
seves característiques arquitectòniques i el seu llen-
guatge formal fan creure que és un disseny de l’ar-
quitecte Eduard Maria Balcells, i la seva data de
construcció ha de ser anterior a 1912, atès que ja apa-
reix en el plànol de prolongació del tramvia de
l’Arrabassada.

Valoració històrica 

La colònia Calado va comptar amb tres molins
de vent;, un de castellet de ferro, desaparegut, i dos
de torres d’obra que ens han arribat fins avui, enca-
ra que hagin perdut la maquinària. Per a una zona
com aquesta, allunyada del nucli urbà, el molí de
vent complí una funció essencial en l’extracció d’ai-

gua per a ús domèstic, ja que el subministrament
per canonada no existia en l’època i és un servei
recent.

Valoració arquitectònica

La torre és força més simple que la precedent
Miró, llevat del coronament, amb un cornisa ben tre-
ballada i els merlets superiors de forma escalada,
sens dubte inspirats en els del monestir. 

Estat de conservació

Les dificultats per apropar-se a la torre del molí
i la seva llunyania respecte a la façana del carrer, així
com l’espessor de la vegetació que l’envolta, fan difí-
cil poder dir-ne una cosa concreta. En aparença,
mostra un cert nivell de descurança, però caldria
examinar-la de més a prop. En qualsevol cas ha per-
dut la màquina superior.

Valoració patrimonial

Les poques torres de molí de vent que resten
associades a les cases d’estiueig de principi del segle
xx són per elles mateixes un bon testimoni d’una tec-
nologia destinada a satisfer una necessitat humana
elemental, com és l’aigua domèstica. El subministra-
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ment per canonada les va tornar obsoletes i les seves
màquines foren abandonades progressivament a
causa del natural envelliment i desgast i també pel
risc que en suposava el manteniment. 

Nivell de protecció

La torre no ha estat inclosa en el Pla Especial de
Protecció del Patrimoni Arquitectònic, de manera
que actualment no compta amb cap nivell de protec-
ció.

Bibliografia

– Miquel i Serra, Domènec (1994). “Els molins de
vent”. Gausac, núm. 4.

– Miquel i Serra, Domènec (1997). “L’arquitectura
modernista a Sant Cugat del Vallès”. Gausac, núm.
11, pàg. 53 a 88.

7.6 Molí de vent Fibla

Situació

Molí de vent de doble torre que es troba dins la
parcel·la de la rambla de Calado que, a ponent, fa
cantonada amb el carrer del Príncep. El molí està
situat al fons de la parcel·la i molt a prop de la tanca
que dóna façana a l’esmentat carrer del Príncep. Tot i
que inicialment formava part de la parcel·la Calado,
en aquest cas i excepcionalment és preferible donar-
li el nom del propietari posterior, a fi de no crear
confusions amb el precedent.

Descripció

El molí, de doble torre, constitueix un fet excep-
cional i únic a Sant Cugat del Vallès. Està format per

dues torres bessones unides per una base comuna
bastida amb paredat de còdols i morter de calç.
Sobre aquesta s’aixequen les torres, compostes per
tres cossos cilíndrics de diàmetre decreixent, en apa-
rença d’obra de maó, el central de la meitat d’alçada
que el superior i l’inferior. Les terrasses estaven uni-
des per una estructura metàl·lica suportada per
biguetes de doble T, formant un pont, i envoltades
per una barana de ferro comuna d’estil romà (barres
en diagonal dintre quadrats). El castellet s’elevava
en mig del pont esmentat i un únic rodet de gran
diàmetre actuava sobre sengles bombes en cada
pou. 

Molt a prop hi ha una entrada a la parcel·la que
rep el mateix tractament que el portal de la casa
Enric Calado, amb pilars revestits de petits còdols i,
a la part superior, una piràmide curulla de fragments
de quars blanc, com si fos el típic trencadís ceràmic
modernista.

Història

No s’ha trobat cap referència a l’arxiu municipal
d’aquesta obra, que cal considerar anterior a 1912.
Atès que la parcel·la en qüestió no ha estat mai edifi-
cada (únicament hi havia una mena de petita barraca
i durant la dècada de 1980 es bastiren unes quadres
annexes a l’hípica que hi ha a la veïna casa Calado) i
que les fotografies de l’època mostren l’espai com un
simple ermot, costa d’entendre la necessitat d’un
molí tan potent. A manera d’hipòtesi, es pot pensar
que en realitat la màquina estava destinada al sub-
ministrament d’aigua al conjunt de set cases que
integraven la colònia, malgrat que dues d’elles
tenien molí de vent propi (les cases Riba i Enric
Calado).

Valoració històrica

L’interès del molí és doble. D’una banda, pel fet
de ser l’únic exemplar de doble torre amb motor
únic, cosa que per ella mateixa és excepcional. De
l’altra, si realment es confirmés la hipòtesi de ser la
captació d’un petit subministrament d’aigua centra-
litzat del sector, podria tractar-se de la companyia
d’aigües més antiga de Sant Cugat.

Valoració arquitectònica

Des d’un punt de vista formal, les dues torres,
de poca alçada, presenten un curiós i interessant joc
de volums gràcies a la disminució de diàmetre que
mostren els cossos cilíndrics sobreposats. La barana
superior del pont enrasava perfectament amb la part
alta del mur i la seva transparència calada li propor-
cionava una airosa elevació.
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Valoració tècnica

El principal atractiu del molí és que l’element
motor era capaç d’accionar dues bombes extractores
de manera simultània. La desaparició de la màquina
impedeix saber exactament com s’efectuava la trans-
missió del moviment, tot i que per una fotografia
sembla que era a través d’engranatges. És possible
que existissin uns mecanismes complementaris
d’embragament, els quals permetrien que funcionés
una altra bomba o les dues alhora.

Estat de conservació

El molí es troba en un estat de conservació força
deplorable. Només fa 10 anys encara mantenia part
de l’estructura de ferro superior, el pont, la barana, el
castellet i l’armadura del rodet. Per evitar el perill de
caiguda, aquests elements foren desmuntats i apilats
al peu de la torre. La seva marginalitat respecte a la
parcel·la no suposen una nosa per a l’exercici de l’ac-
tivitat hípica, però romanen abandonats a l’angle SO
del terreny.

Valoració patrimonial

L’excepcionalitat àmpliament remarcada i el fet
que pugui tractar-se de la captació per a un submi-
nistrament domiciliari més antic del terme li conferei-
xen un especial interès patrimonial que cal ressaltar.

Nivell de protecció

Tot i la seva excepcionalitat tipològica, no ha
estat incorporat al catàleg de l’actual PEPPA, de
manera que resta sense cap tipus de protecció legal.

Bibliografia

– Miquel i Serra, Domènec (1994). “Els molins de
vent”. Gausac, núm. 4.

7.7 El camí de la vall de Gausac

Situació

Antic camí tradicional de Sant Cugat a
Barcelona que travessa la vall de Gausac i el coll de
Sant Jeroni, sota el turó de Santa Maria. Ja en el pla,
el camí seguia vers la vila de Gràcia deixant el turó
del Putxet a mà dreta.

El tram de camí que afecta el sector és el com-
prés entre el punt conegut com el Forat d’en Bocàs,
sota l’actual plaça del Rotary Club, i els terrals de
Can Carreres.

Descripció

L’antic camí tenia el seu origen al monestir de
Sant Cugat, a l’actual plaça d’Octavià, des d’on bai-
xava vers la riera, creuant-la prop de la masia de la
Torre Blanca per adreçar-se al Forat d’en Bocàs. Tot
aquest tram ha desaparegut sota la nova trama urba-
na de la ciutat. Allí traspassava la riera de Sant
Medir just després del seu aiguabarreig amb el
torrent de Llaceres.

Per notícies orals, se sap que la part de l’antic
camí medieval que travessa el Parc Rural s’havia
perdut i a finals del segle xix, inicis del xx, la gent
acostumava a circular pel llit de la riera de Sant
Medir, si no hi havia aigua. La creació de la bòbila
Guàrdia i la necessitat de disposar d’un millor accés
van portar a la construcció del camí paral·lel, el qual
s’ha anat ampliant al llarg dels anys. Aquest tram
encara discorre entre un marge i un canyar. Les can-
yes han estat el suport bàsic per a les plantes enfila-
disses de les hortes perimetrals, ensems que les
seves arrels formen dics de contenció enfront dels
desbordaments provocats per les riuades de tardor.

A partir de l’entrada de la bòbila, es retornava al
llit de la riera fins arribar al Pi d’en Xandri. En aques-
ta finca s’obrí, en la dècada de 1950, un segon tram
de camí paral·lel a la riera, a fi de facilitar l’explota-
ció d’uns terrals per part de la bòbila dels jesuïtes.

Història

La documentació del Cartoral del Monestir de
Sant Cugat ens indica l’existència d’un torrent ano-
menat Carrera,122 l’any 1096, identificat amb la riera
de Sant Medir. En època medieval, el mot carrera
acostuma a referir-se a un camí antic prou ample per
ser transitat còmodament. Sobre la base d’aquesta
informació, de la llegenda de Sant Medir,123 de la tro-
balla de restes romanes en diversos indrets de les
seves vores i del forn de Sant Adjutori, s’ha suposat
que existia una antiga via romana, d’origen tal volta
prehistòric, que discorria pel fons de dita vall, s’enfi-
lava pel coll de l’Erola i baixava vers Sant Genís dels
Agudells, la vila de Gràcia i, finalment, la ciutat de
Barcelona.

Durant la baixa edat mitjana, aquest traçat viari
era considerat camí reial, tal com consta en les quei-
xes que els monjos de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron
elevaven a la justícia, pels danys que transeünts i
viatgers feien als seus horts i fruiterars. Un escrit de
1478 diu:

“persones que leixant lo camí reyal que va per lo coll
de Cerola passan i fan camí per lo dit monestir (de St.
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Jeroni) per anar a Sant Cugat e a la hermita e devota de
Nostra Dona del Bosch (Sant Adjutori) e altres locs.” 

No deixa de resultar curiós que només acusin
als qui van a Sant Cugat, no pas els que en vénen,
potser perquè els habitants de la vila, essencialment
pagesos, eren més respectuosos. D’altra banda, sense
dubtar del que diu el document que cita aquest camí
com a reial, el cert és que la pujada des del fons de la
vall de Sant Medir fins al coll de l’Erola esdevé força
sobtada. Pel que sembla, molts dels pagesos que
anaven a peu a vendre als mercats de les viles del
Pla de Barcelona preferien la ruta alternativa de l’a-
nomenat camí de la muntanya, que passava per l’ermi-
ta del Sant Crist de Llaceres i tenia una pujada més
llarga, però molt més suau. La ruta de la vall de
Gausac també era molt emprada per anar a la vila
d’Horta. El camí era comú fins al mas Martorell, l’ac-
tual Can Borrell, on hi havia la cruïlla que s’adreçava
al Forat del Vent. Bona part d’aquest segon itinerari
coincideix amb l’actual sender GR-6.

Hi ha referències de l’edat moderna, segles xvi
al xviii, que parlen de l’existència d’aquest camí com
un sender que només podia ser recorregut a peu,
amb rècules d’animals a bast. Tanmateix, sembla que
es podia anar amb carro des de Sant Cugat fins a
l’antiga parròquia rural de Sant Medir, que va con-
servar el seu privilegi d’asil fins al s. xix. Malgrat
que es conserven alguns trams amb roderes ben
marcades a la llicorella, el camí es deuria perdre a
finals del segle xix, després de la plaga de la fil·loxe-
ra que acabà amb les vinyes de la zona i, fins la sego-
na meitat del xx, es va transitar pel llit de la riera.
Alguns vells de Sant Cugat, però, asseguren que les
marques de les rodes dels carros a la roca base no
corresponen al trànsit de l’antic camí, sinó a les
extraccions de fusta i feixines de llenya. En qualsevol
cas, l’obertura de la carretera de l’Arrabassada, el

1877, va fer que aquesta ruta fos pràcticament aban-
donada pels transeünts. En l’actualitat el camí de
Sant Medir està tallat al trànsit rodat i és molt utilit-
zat per caminadors, ciclistes i practicants de l’hípica,
especialment els caps de setmana, que a voltes
entren en conflictes de pas.

Valoració històrica

Tradicionalment i sense gaires fonaments cientí-
fics, s’ha admès que aquest era el camí mencionat en
la documentació medieval, que distava les 8 milles
de Barcelona. Fins i tot s’ha volgut veure com una
via romana que anava de Barcino a Ègara i que es
creuava amb una altra de transversal davant del cas-
trum Octavianum. Hi ha un problema clar quant a la
longitud, força més llarga fins a les muralles roma-
nes de Barcelona. El geògraf Bescòs ho solucionava
proposant que el mesurament havia de fer-se des de
la Travessera de Gràcia, per on passaria la via roma-
na que unia el Llobregat amb el Besòs. Les llegendes
de Sant Medir i de Sant Sever cerquen una versem-
blança geogràfica sobre la base d’aquest camí. Al
marge de la seva antiguitat, el camí comunicava tot
l’eix de la Vall de Gausac, colonitzada per diferents
masies i amb les esglésies romàniques de Santa
Maria de Gausac i de Sant Medir, ambdues parrò-
quies rurals en diferents moments medievals.
Actualment ha esdevingut una de les grans portes
d’accés de vianants al Parc de Collserola.

Valoració paisatgística

El camí segueix essencialment el curs de la riera.
En el tram comprès dins el sector, comença en el
Forat d’en Bocàs amb una forta baixada fins a la
riera, que cal travessar a gual. Després segueix per la
riba dreta, separada del llit per una faixa estreta de
canyes, mentre que manté un marge elevat a l’altra
banda. L’encaixonament és total i continua en el
següent tram, dins el llit de la riera. Únicament quan
arriba al Pi d’en Xandri retorna a nivell de camps de
conreu i assoleix vistes sobre el seu entorn, on desta-
quen les que es tenen de la Torre Negra. També des
del Pi esmentat hi ha una perspectiva interessant de
la ciutat de Sant Cugat, tot i que l’edificació del sec-
tor de la Torre Blanca ha tapat en gran mesura el
monestir i que el front que ofereix sigui de baixa
qualitat estètica. 

Estat de conservació

El camí es troba en bon estat de conservació i
l’arranja periòdicament el municipi. Malgrat que
estigui tancat al trànsit públic, és accessible pels
veïns de la zona i els vehicles de servei, i compleix
les normatives per a l’accés de camions de bombers.
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Baixada des del Pla de Torre Blanca a la riera, a l’indret del Forat d’en
Bocàs.
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Tot i això, continua presentant dos punts negres. El
primer és el gual de la riera de Sant Medir sota el
Forat d’en Bocàs, que els aiguats s’encarreguen de
malmetre. El segon, el tram entre la bòbila Guàrdia i
el Pi d’en Xandri, que circula per dins el llit natural
de la riera, marginant i empetitint la llera.

Valoració patrimonial

Desgraciadament no resta cap traça ni cap obra
d’infraestructura del camí primigeni que puguin
provar el seu origen romà. La urbanització del polí-
gon Torreblanca ha destruït totalment el traçat des
del Monestir fins a la riera de Sant Medir. El camí
existent actualment a la riba dreta, que té continuï-
tat fins a Sant Medir, es va obrir, com ja s’ha dit, en
les dècades de 1940 i 1950 per poder extreure els
productes de la bòbila Pahissa i dels terrals d’en
Xandri. El que discorre per la riba esquerra és rela-
tivament modern i és de servei intern de la finca de
la Torre Negra, comunicant aquesta amb el nucli de
la població. El valor patrimonial del camí, doncs, és
un xic eteri, i no es troba tant en l’existència mate-
rial d’obres d’infraestructura antiga, com en la
direccionalitat que continua mantenint, i per la
indubtable tradició de pas i accés a la vall de
Gausac.

Nivell de protecció

L’actual Pla Especial de Protecció del Patrimoni
Arquitectònic no preveu incorporar els camins com a
tals, tan sols les obres de la seva infraestructura que
tinguin un caire rellevant. 
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7.8 Camí reial de la Muntanya

Situació

Antic camí reial de Sant Cugat a Barcelona. Es
va perdre com a conseqüència de la construcció de la
carretera de la Rabassa, que el substituí. Hi ha qui
diu que pujava la serra suaument seguint la carena
divisòria entre les rieres de Sant Cugat i de Sant
Medir. Altres el fan passar per la vall d’Aqualonga.
Travessava el coll de l’Erola per la banda alta, sota el
cim del Tibidabo i s’adreçava vers els actuals vivers
de Can Borni. Ja en el pla, el camí anava cap la ciutat
de Barcelona pel costat de la riera Malla, deixant el
turó del Putxet a mà esquerra.

El tram de camí que afecta el sector és el comprés
entre la capella del Sant Crist de Llaceres i Can Bell.

Descripció

El camí tenia el seu origen a la plaça Major de la
vila, baixava per la Davallada, els Quatre Cantons i
seguia pels actuals carrers de Sort i rambla Sabat,
travessant el Pla del Vinyet vers la capella del Sant
Crist de Llaceres, que substituïa una antiga creu de
terme, senyal del límit de l’alou monàstic. A partir
d’aquest punt s’entra dins el Parc Rural i encara es
pot seguir el seu recorregut, avui asfaltat i anomenat
carrer del Comte. En arribar a l’actual camí del Crist
Treballador, girava a mà dreta seguint fins atènyer
la carretera actual. A partir d’aquí, una teoria diu
que començava a remuntar els pendissos de
Collserola seguint la carena que separa les conques
de la riera de Sant Medir i d’Aiguallonga. Una altra,
que s’adreçava vers l’actual masia de Can
Vilallonga, que encara conserva alguns murs del
segle x amb opus spicatum, i continuava paral·lel a la
riera vers Can Bova, on remuntava cap a Can Cases
i Can Cortès, el Pla de la Vinyasa, la Font de la
Salamandra i el Collserola. Tothom sembla coincidir
amb la davallada vers Barcelona pels vivers de Can
Borni. És possible que haguessin existit tots dos
traçats.

En el capbreu del paborde major fra Narcís de
Barutell, el 1662, el camí apareix citat com a afronta-
ció de finques amb qualificatiu de “reial”, que deuria
tenir des de l’edat mitjana. Per Can Bell, per exem-
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ple, constitueix el límit de ponent de la finca. També
ho era de l’antic Mas Serrada, ja desaparegut en
aquella data i absorbit per Can Guàrdia de la
Muntanya. Si seguia el suposat traçat carener, era un
camí solitari que passava allunyat de les masies de la
serra, llevat de Can Cortès. El seu recorregut, doncs,
no compta amb elements rellevants al seu entorn,
com succeeix en el de la Vall de Gausac, i el fet que
en part coincideixi amb l’actual carretera de
l’Arrabassada fa que avui resti oblidat i sigui poc
conegut, fins i tot pels excursionistes. 

El tram que es troba dins el Parc Rural encara
conserva el traçat original enfonsat entre marges. La
implantació d’edificis de servei i habitatges en l’àrea,
que l’utilitzen per comunicar-se amb el nucli urbà de
la ciutat, ha fet que fos asfaltat, per la qual cosa ha
perdut el seu aspecte rural primigeni. 

Història

Alguns autors pretenen que es tracta d’un camí
d’origen romà, com el de la vall de Gausac. En qual-
sevol cas, sembla que seva antiguitat sigui indiscuti-
ble i l’apel·latiu de reial el fa com a mínim medieval.
Cal entendre que aquests dos camins d’alguna
manera paral·lels, juntament amb el de la vall
d’Aqualonga que anava de Rubí a Sarrià, estaven
enllaçats entre ells en diversos indrets, formant una
xarxa, de manera que era possible passar d’un a l’al-
tre, segons convingués. 

A finals del segle xvi, inicis del xvii, tots els
camins de Collserola esdevingueren perillosos de
transitar a causa dels assalts dels bandolers. Sovint,
els qui havien de passar-hi formaven grups per
defensar-se millor. Tot i així, els llibres d’òbits de
Sant Pere d’Octavià registren nombrosos morts per
escopetades. El robatori en camí reial, molt més si
anava acompanyat d’assassinat, era considerat un

delicte molt greu i el seu càstig estava reservat al tri-
bunal del rei, encara que fos comès dins el territori
jurisdiccional d’una baronia.

Segons els informes estadístics de mitjan segle
xix, es tractava d’un camí que no admetia el pas de
carruatges i que havia de ser recorregut a peu o a
cavall, de manera que era utilitzat pels traginers que
portaven rècules d’animals amb càrrega a bast.
Aquest fet esdevingué un greu problema en els
moments en què augmentà el conreu de la vinya,
amb produccions vinícoles destinades bàsicament al
mercat d’exportació. Un mateix animal tirant d’un
carro pot transportar una càrrega 12 vegades supe-
rior que portant-la a bast. Això va fer que se cerques-
sin diferents solucions per millorar la comunicació
entre Sant Cugat i el Pla de Barcelona, sobretot de
carreteres que travessessin el Collserola. Finalment,
el 1868, la Diputació n’aprovà la construcció d’una
que unís la vila de Gràcia amb la ciutat de Manresa,
passant per Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Rellinars, etc.
La seva construcció fou molt lenta, tant per causes
polítiques, com econòmiques. Els propietaris cediren
gratuïtament els terrenys i l’Ajuntament imposà jor-
nades de treball forçós als vilatans per accelerar la
tasca. Finalment fou inaugurada l’any 1877, moment
en què l’antic camí de la muntanya restà obsolet i
fou abandonat.

L’actual carretera constitueix el límit oest del
Parc Rural i la seva presència augmentà la facilitat
de comunicació amb Barcelona, possibilitant que a
finals del segle xix comencés la urbanització de
l’Arrabassada i, ja en el segle xx, dels nuclis de Can
Bell i de rambla de Calado.

Valoració històrica

L’antic camí de la muntanya és el que es pot
considerar un vertader cas de mala sort. La seva
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Davallada des de la carena de Llaceres fins al torrent del mateix nom.La capella del Sant Crist de Llaceres i l’antic camí reial de la muntanya.
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coincidència parcial amb la carretera va fer que fos
suplantat tot seguit i que molt aviat s’esborrés la
seva memòria. En obrir-se el tram que va des dels
Quatre Cantons a la capella del Sant Crist, els pro-
pietaris que cediren els terrenys del nou traçat foren
compensat adjudicant-los el tros corresponent del
camí vell, el qual fou integrat a les seves finques i
aviat se’n va perdre el rastre. Quelcom semblant
passa amb les parts de la muntanya. Així, l’únic tram
que s’ha mantingut plenament en servei fins al dia
d’avui és el que es troba dins el Parc Rural. D’aquí la
importància singular del seu testimoni històric, ple-
nament lligat a la capella esmentada del Sant Crist i
la llegenda de la seva troballa, amagat entre les bar-
disses del torrent de Llaceres. Si el camí de la Vall de
Gausac es vincula plenament a la Torre Negra i a la
Quadra dels Vilanova, el camí de la muntanya es
caracteritza per travessar el territori de la domus
medieval dels Llaceres i, ja fora del Parc, passar a
frec de Can Bell, durant segles conegut com el mas
Sanctus.

Valoració paisatgística

A diferència del camí de la vall de Gausac, el de
la muntanya no assoleix grans vistes en el tram que
travessa el Parc Rural. Tot el contrari, passa mig
enfonsat entre marges, fet que li confereix una singu-
laritat en ell mateix, sobretot després que la urbanit-
zació del sector Coll Favar destruís completament la
traça de l’antic camí a Sabadell. Únicament en la
seva part més alta, sota el turó d’en Lluc, s’havia tin-
gut una vista interessant de la vila de Sant Cugat
amb el monestir, quan tot era encara camps de con-
reu dominats per l’alçada humana. L’aparició de les
pinedes secundàries en ple segle xx ha tapat comple-
tament la vista.

Estat de conservació

El camí ha estat ampliat fins a convertir-lo en
una via de dues direccions que permetés el pas
simultani de dos vehicles. En esdevenir accés rodat a
l’Escola Avenç i sobretot al Club Natació, va ser
asfaltat per evitar la inevitable erosió dels seus pen-
dents a causa de les pluges. Tanmateix, està mancat
d’encintat i els vianants i ciclistes han de circular per
la mateixa calçada que els automòbils, amb el risc
que aquesta situació comporta. Això ha fet que en
l’actualitat la doble direcció només arribi fins a l’a-
parcament del Club Natació i la resta sigui de sentit
únic.

Valoració patrimonial

Els diferents intents de recuperar la totalitat del
traçat del camí de la muntanya portats a terme per

membres del CMSC, en col·laboració amb el Parc de
Collserola, han fracassat fins al moment, en part a
causa de la seva possible coincidència amb la carre-
tera en alguns dels seus trams i en part perquè el
bosc ha esborrat el que només era un sender no
apte per a carruatges. D’aquí l’enorme interès de
mantenir el tram que travessa el Parc Rural. Com
succeeix a la Vall de Gausac, el valor patrimonial
del camí és intangible i rau en el manteniment del
seu traçat històric en el tram que discorre per dins
del Parc Rural. 

Nivell de protecció

L’actual Pla Especial de Protecció del Patrimoni
Arquitectònic no preveu incorporar els camins com a
tals, de manera que està mancat de tota protecció
legal, a despit del seu testimoniatge històric.

7.9 El pi gros d’en Xandri

Situació

El Pi d’en Xandri es troba ran del camí de la vall
de Gausac, a l’extrem NO de la finca que porta l’an-
tic nom de Can Carreres.
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Descripció

Es tracta d’un pi pinyoner d’uns 23 m d’alçada i
quasi 2 m de diàmetre, que creix isoladament a l’ex-
trem d’un camp de conreu. La seva funció és servir
de fita viva, anunciant on comença la finca de Can
Carreres. Així, malgrat que es tracti d’un element
natural, la seva presència i funció és cultural i per
aquest motiu se l’inclou en el present catàleg.

Història

Els terrenys de Can Carreres formen part de
l’àmbit de la donació que l’any 1145 va fer l’abat
Ermengol per tal de repoblar la part baixa del
Collserola (vegeu el detall de la història a la fitxa 5.1
Torre Negra). En aquests terrenys es va edificar un
mas que, en la documentació més antiga s’anomena-
va mas Moragues (vegeu fitxa 6.9). A meitat del
segle xvi, el possessor de la finca era el mestre d’o-
bres Pere Gibert, possiblement un descendent d’a-
quell Pere Giribert que figura com un dels beneficia-
ris de la donació de 1145. Pere habitava en una casa a
peu del camí reial a la vila de Sabadell, on avui és el
carrer de Castillejos, que segurament va reformar, ja
que el portal de pedra de punt rodó de la seva entra-
da portava la inscripció “Pere Gibert 1563”. Va morir
sense descendència masculina i la seva herència va
passar a la seva filla Margarida, que es va casar amb
Miquel Carreres, de qui la finca pren el nom que
encara és vigent a efectes registrals. El matrimoni
tampoc va tenir cap fill mascle sobrevinent, de
manera que altra volta l’heretat passà a una pubilla,
Margarida, la qual es casarà amb Nicolau Serra i
Bogunyà, fill d’Alexandre, el diminutiu del qual,
Alexandrí, serà l’origen del sobrenom Xandrí, evolu-
cionat a Xandri, amb què es coneixerà durant segles
popularment la família, la seva casa i la seva finca. A
finals del segle xviii, Pau Serra-Bogunyà i Villar del

Prat (1734-1803) planta un pi pinyoner a l’extrem
NO del camp, per tal que serveixi de fita vivent i es
pugui distingir a distància on comença la seva pro-
pietat. En aquesta època, les terres del seu voltant
eren vinyes, possiblement fins la guerra del francès,
quan a causa de la situació d’inestabilitat bèl·lica i
amb l’excusa de la necessitat de regenerar la fertilitat
del sòl, se substituïren els ceps per un bosquet de
pins pinyoners, seguint l’antic costum rotacional de
conreus. En la segona meitat del segle xix, el bosc
fou arrabassat i novament es dedica el terreny a la
vinya. Tanmateix, la tala va respectar el pi-fita, que
per les seves dimensions començà a ser anomenat el
“Pi gros d’en Xandri”, tot i que per fer-ho més abreu-
jat darrerament se’n digui “Pi d’en Xandri”. Després
de la crisi dels preus del vi que seguí a la plaga de
fil·loxera, s’optà per arrancar la vinya i dedicar l’àm-
bit als cereals de secà i les farratgeres, conreus que
s’han mantingut fins avui. Tots els descendents de
Pau Serra-Bogunyà han tingut cura de l’arbre i l’han
conservat com a símbol familiar. 

La seva popularització com a element simbòlic
primer de la vila i després de la ciutat es deu en gran
mesura al Club Muntanyenc Sant Cugat i en especial
a les marxes infantils que han passat per la seva
vora, utilitzant-lo com a element de referència.
També la Plataforma per a la defensa de la preserva-
ció de Torre Negra el va prendre com a logotip i el va
difondre en les enganxines. Però si mentre havia
estat un mer símbol familiar sempre fou respectat,
no succeí el mateix en el moment en què es produeix
l’apropiació simbòlica col·lectiva. L’any 1997 sofreix
un greu atemptat amb un tall profund que pràctica-
ment arriba fins al centre de l’arbre, efectuat amb
una serra mecànica de grans dimensions. Malgrat
que mai s’hagi descobert els culpables, tot indica que
fou una bretolada com han sofert altres monuments
urbans. En l’actualitat, amb més de 225 anys d’edat,
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Soca de l’arbre amb el tall produït per la serra mecànica. La ferida té més
de 90 cm de fondària i arriba quasi fins al cor.

Aspecte actual de l’arbre amb l’estintolament posterior a l’atemptat de
1997.
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el pi segueix viu i es troba apuntalat per evitar que
un cop de vent el pugui trencar. 

Valoració històrica

La inclusió d’un element natural dins el catàleg
de patrimoni cultural es deu a la funció específica
que fou assignada a l’arbre d’esdevenir fita termenal
entre propietats, en lloc de col·locar les clàssiques
lloses o pedres clavades al terra. D’altra banda, la
seva antiguitat superior a dos segles en fa un ele-
ment cultural històric de la ciutat, com també ho
hauria estat el xiprer de Can Quitèria si s’hagués
conservat a la seva cantonada primigènia.

Estat de conservació

El greu atemptat sofert l’any 1997 va danyar
greument un arbre amb més de 225 anys de vida i
amb una esperança que oscil·la entre els 250 i els 300.
Per tant, es tracta d’un exemplar de pi que ha entrat
en la seva vellesa biològica i que, malgrat els proces-
sos de cicatrització natural que mostren les vores de
la ferida, aquesta és massa extensa i àmplia perquè
es pugui completar totalment. La cura especial que
després de l’atemptat es té de l’arbre ha evitat la
seva possible mort i cada any mostra l’aparició de
noves fulles i pinyes, senyal que la seva vitalitat és
elevada. Això no evita el natural estrès hídric de les
sequeres prolongades, ni que la feblesa que li va pro-
vocar el tall el faci més vulnerable als atacs dels
insectes barrinadors, les plagues dels quals són con-
trolades periòdicament. Ara com ara, haurà de conti-
nuar protegit pel cèrcol de puntals que li ha conferit
una nova imatge.

Valoració patrimonial

El Pi gros d’en Xandri reuneix dues qualitats
patrimonials importants. D’una banda, les seves

notables dimensions que el converteixen en un
exemplar natural destacat que mereix la seva catalo-
gació a escala local, ja que no assoleix les mesures
necessàries per ser-ho a escala nacional. Tot i que
dins el Collserola n’existeixin altres de tan o més
gruixuts, cap d’ells té tanta alçada, ni una imatge tan
ben definida a causa del seu isolament. De l’altra,
compleix una funció cultural secular en esdevenir
una fita termenal entre propietats, amb la singulari-
tat de ser un element viu. Si bé durant un parell de
segles únicament ha tingut una significació familiar,
en els darrers anys del segle xx va començar a pren-
dre una dimensió identitària per a la població de
Sant Cugat, de manera que avui n’ha esdevingut l’e-
lement natural simbòlic per excel·lència.

Nivell de protecció

L’arbre forma part del Catàleg d’arbres monu-
mentals del municipi i com a tal es troba especial-
ment protegit per un acord de Ple municipal.

8 Consideracions de caràcter general

8.1 El patrimoni i la propietat privada

Tot i que les Normes Urbanístiques prevegin
que els sòls del Parc Rural de Torre Negra seran
preferentment de titularitat pública, la realitat és
que en el moment actual l’àmbit del Parc Rural con-
tinua essent fonamentalment de propietat privada.
Aquesta circumstància no sembla que hagi de can-
viar en un futur immediat, si es tenen en considera-
ció les declaracions fetes des de l’àmbit polític de
l’Ajuntament, el qual entén que pot ser compatible
la preservació amb la propietat privada, com succe-
eix en alguns parcs naturals. Reforça aquesta con-
vicció l’estudi econòmic que acompanya el Pla
Especial i la capacitat real del municipi per adquirir
terrenys, sigui mitjançant compra o permuta. Per
tant, tots els elements arquitectònics, arqueològics i
industrials considerats són i es troben dins
parcel·les privades. Això planteja diversos proble-
mes que cal tenir presents i que desenvolupem a
continuació.

8.1.1 Visibilitat dels elements arquitectònics
considerats patrimoni cultural

La filosofia imperant en el moment de la cons-
trucció dels habitatges d’estiueig i cap setmana era la
seva integració general en la natura, de manera que
les tanques servien únicament per delimitar els
àmbits privats de cada un d’ells, però en cap cas
constituïen barreres visuals, ja que permetien la con-
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tinuïtat en la percepció de l’entorn, en mig del qual
s’aixecaven les cases. Aquesta solució, alhora, pre-
sentava un avantatge important especialment en els
períodes en què l’habitatge restava desocupat, ja que
qualsevol veí o un simple transeünt pel carrer podia
veure si es produïa alguna intromissió estranya, de
manera que la transparència actuava positivament
com a element de seguretat.

En els darrers anys s’ha anat estenent un exage-
rat sentiment respecte a la preservació de la intimi-
tat dels habitatges i sobretot dels espais oberts que
els envolten, trastocant els idearis sobre la base dels
quals foren construït. La reinterpretació en sentit
restrictiu de les normatives de tanques, especial-
ment pel que fa als conceptes d’elements massissos i
calats i a l’ús de vegetals, ha portat a la creació
d’autèntiques barreres visuals, del tot contràries a
l’esperit que havia inspirat l’ordenança. No és un
fenomen exclusiu del sector, sinó que a grans trets
abasta les diferents zones locals d’edificació aïllada,
ja siguin de caire unifamiliar o plurifamiliar. La
“bunquerització” perimetral dels jardins dificulta en
gran manera la visió de les parts baixes dels edificis
que es troben al seu interior. En teoria, aquesta és
una opció personal i legal de cada propietari, però
en la realitat distorsiona totalment el concepte urba-
nístic de ciutat-jardí que hauria de prevaldre en
aquestes àrees, ja que per al vianant que camina pel
carrer ha desaparegut el gaudi de la visió dels jar-
dins privats que justificava la noció, i avui circula
entre murs, com si fos en una zona d’edificació com-
pacta i contínua. Fins i tot en aquells casos en què
els reixats d’entrada havien mantingut la seva per-
meabilitat visual i permetien observar, ni que fos de
manera limitada les edificacions, avui han esdevin-
gut opacs amb l’addició de planxes de ferro o ele-
ments vegetals espessos.

El problema es presenta quan l’element abans
visible i ara amagat es considera patrimoni arqui-
tectònic de nivell local. La Llei 9/1993, del patrimoni
cultural, preveu que els béns immobles d’interès
nacional han de tenir uns horaris mínims mensuals
de visita, de manera que obligatòriament es posen a
l’abast del coneixement de la societat, encara que
sigui de forma limitada i en un temps restringit. No
succeeix el mateix en el cas d’aquells que tan sols es
consideren d’importància local, els quals no tenen
cap exigència concreta. Cal entendre que la seva
inclusió en el catàleg és justament perquè existeix la
percepció que són elements clau dins la ciutat, ja
sigui per la seva rellevància estètica, ja pel testimo-
niatge històric que aporten. És a dir, el municipi ha
entès que contenen uns valors socialment rellevants
en funció dels quals mereixen ser preservats per al
gaudi i l’educació de tota la ciutadania i de les gene-

racions futures. Tanmateix, els mecanismes urbanís-
tics emprats per a la seva conservació només pre-
veuen la continuïtat de presència física, no pas la
manera com aquesta ha de ser difosa, ni com pot ser
gaudida pel gran públic. Possiblement el problema
deriva d’un cos legal pensat essencialment per a
nuclis antics de població compacta, on les façanes es
troben a línia de carrer i, per tant, no hi existeix la
problemàtica de l’ocultació. Però, què succeeix quan
els elements es troben en l’àmbit de l’edificació aïlla-
da, ja sigui en zona urbana o rural?

L’actual Pla Especial de Protecció del Patrimoni
Arquitectònic (PEPPA) de Sant Cugat del Vallès no
aporta cap solució específica a la qüestió planteja-
da, malgrat que la superfície del terme destinada a
edificació aïllada sigui molt superior a la part com-
pacta i molts elements s’ubiquin dins aquesta. No
s’estableix cap mena de “servitud visual pública”
per tal que l’element considerat patrimoni comú
pugui ser previst de manera lliure i col·lectiva des
de l’espai públic de la vialitat, ni que sigui de
manera parcial i a distància, però gaudint d’una
visió substancial. L’evolució evident vers la priva-
tització més radical, vers la defensa més absoluta
de la intimitat personal o familiar, fa que només es
puguin veure les parts més altes de molts elements
del catàleg: golfes, torratxes i teulades. S’està pro-
duint, doncs, una contradicció entre la voluntat de
la societat que estableix una limitació singular en
els drets de la propietat privada, com és la lliure
decisió de l’enderroc o l’alteració d’una part fona-
mental de l’edifici en qüestió, en atribuir-li uns
valors d’interès col·lectiu, i la permissivitat amb
què es tolera que la mateixa propietat privada ama-
gui els valors esmentats, permetent la creació de
barreres visuals a la societat que li ha imposat la
preservació de l’immoble. La catalogació d’un edifi-
ci com a element del patrimoni arquitectònic d’un
municipi no té cap eficàcia social si no és visible. En
qualsevol cas, doncs, la formulació d’un PEPPA
municipal no sols ha de garantir la seva protecció
física, sinó que també hauria d’assegurar la seva
accessibilitat visual, integrant-la en la mateixa limi-
tació singular que s’imposa. Les possibles compen-
sacions, derivades i previstes en la Llei del sòl,
s’haurien de concretar en un capítol de mesures de
foment.

La materialització del dret públic de gaudir de
la contemplació de l’element arquitectònic conside-
rat, i la seva compatibilització amb el dret privat de
la intimitat, pot passar per diverses solucions de nor-
mativa urbanística. A tall de suggeriment se’n pro-
posen dues, que haurien de ser estudiades més a
fons, especialment pel que fa a les seves implicacions
jurídiques.
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– La primera, i més radical, adreçada especialment a
situacions en què l’edifici es trobi a curta distància
de la línia de carrer (per exemple, 5 m), seria la
transparència absoluta al llarg de tota la tanca de
façana, de manera que ni a la façana, ni entre
aquesta i el bé en qüestió pugui existir cap tipus de
barrera visual que impedeixi observar la planta
baixa. La distància i l’alçada dels possibles obsta-
cles poden ser acotades tècnicament. Més enllà de
la façana principal de l’edifici, podrien establir-se
les barreres que fessin falta per preservar la intimi-
tat personal als laterals i a la part posterior, d’acord
amb les normatives urbanístiques generals.

– La segona és la creació d’un corredor visual si es
vol limitar lateralment, a partir per exemple del
reixat de l’entrada principal, permetent una visió el
màxim d’àmplia possible del bé o almenys d’una
part substancial i significativa.

A la pràctica és possible que les receptes genèri-
ques només serveixin per a un nombre reduït de
casos i que la resta exigeixi un estudi particular. Així
i tot, qualsevol solució que s’adopti hauria d’incor-
porar-se al PEPPA local a fi que tingui força legal.

8.1.2 Necessitat d’un conveni amb la propietat per poder
intervenir des de l’àmbit públic en elements privats

Ara com ara, tots els elements de patrimoni cul-
tural considerats en el present estudi són de titulari-
tat privada. És possible que en el futur alguns d’ells,
situats en zones rurals o forestals, puguin passar al
domini públic. Però, en qualsevol cas, aquells que
són i han estat sempre habitatges privats continua-
ran com a tals si no apareixen unes causes greus que
obliguin a adoptar solucions contràries. Per tant, i en
el moment actual, qualsevol tipus d’actuació que es
vulgui emprendre des de l’àmbit públic i que afecti
d’una manera concreta algun dels elements només
serà possible si compta amb l’aquiescència de la pro-
pietat. La fórmula més fàcil de vehicular-la és la sig-
natura de convenis de col·laboració específica on
quedin molt clars els compromisos que lliurement
adquireixen totes dues parts i les possibles compen-
sacions que se’n puguin derivar. És evident, també,
que en aquells casos de mala conservació dels quals
es derivi un perill públic notori, l’administració pot
actuar d’ofici d’acord amb el que disposa la legisla-
ció vigent.

Actuacions d’estudi i recerca en elements de
propietat privada

Encaminades a un millor coneixement de l’ele-
ment concret. Tal seria el cas d’una iniciativa pública
de procedir a l’aixecament de plànols d’aquells edifi-

cis que figurin en el catàleg del PEPPA, i que l’arxiu
municipal no disposi de tal informació, sigui per la
causa que sigui, amb la finalitat exclusiva d’aprofun-
dir el coneixement i la divulgació dels seus valors.
Els exemples més paradigmàtics serien, sens dubte,
els d’origen medieval com són la Torre Negra i la
masia de Can Calders. Igualment, seria aconsellable
procedir d’una forma semblant amb els habitatges
anteriors a la guerra civil que presentin aquesta
mancança, com és el cas de les cases dels germans
Calado entre d’altres. Aquesta actuació també hauria
de determinar, ensems, la seva evolució històrica,
diferents fases de construcció, restes de construc-
cions precedents absorbides, etc. Finalment, s’ha de
procedir a la diagnosi detallada del seu estat actual
de conservació, determinant les patologies que es
poden presentar i les possibles solucions. Quant a
l’estudi històric de base documental, és important
veure si la propietat disposa d’alguns documents
que s’hi refereixen.

L’aspecte d’estudi i recerca sobre el terreny és
particularment rellevant en el cas del jaciment arque-
ològic de la Cova de la Torre Negra, que en aparença
no es troba exhaurit i podria ser objecte de noves
campanyes d’excavació. Com a mínim, s’ha de plan-
tejar la necessitat de corregir les antigues planime-
tries, ja que el que semblaven ser petites galeries
independents, el 1964, avui formen amplis espais
continus gràcies als rebaixos efectuats. Tampoc exis-
teix un plànol topogràfic detallat de les dues pedre-
res, ni del forn de calç, ni de la bòbila Guàrdia, tot i
que d’aquesta darrera existeixen fotografies aèries de
quan encara funcionava. 

Visites a l’interior d’edificis de propietat
privada

La Llei 9/1993, del patrimoni cultural, només
obliga a l’establiment d’un règim mínim de visites a
aquells monuments que tenen la consideració de
BCIN, limitat a dues hores al dia i sols dos dies al
mes. Atès que en l’àmbit del Parc no hi ha cap ele-
ment d’aquesta categoria, la visita dels existents és
potestativa de la seva propietat. Fins fa uns quatre
anys, aquest tipus d’activitat respecte als edificis de
la zona sempre havia estat esporàdica, a partir d’ini-
ciatives que prenien entitats cíviques de la ciutat. Per
tant, totes elles es regien per acords puntuals entre
privats. Tanmateix, la creació de l’Oficina Municipal
de Turisme (OMT) i la seva programació estable ha
trencat aquesta dinàmica:

– Perquè aquesta es limita a copiar actuacions que ja
existien prèviament, sense proposar ni fomentar
una col·laboració i potenciació d’aquelles, és a dir
que l’estament oficial entra en una innecessària i

El patrimoni històric i cultural en l’àmbit territorial de la Torre Negra Gausac 30-31 2007 121

2 ESTUDIS 30-31.qxd  2/7/08  11:10  Página 121



desigual competència amb la societat civil, partint
de la seva major capacitat de propaganda i difusió. 

– Perquè fins al present les entitats cíviques sempre
han portat a terme aquesta tasca de manera
voluntària, altruista i oberta a tota la ciutadania,
mentre que l’administració pública considera que
ha de cobrar una taxa pel servei que ofereix (en
teoria destinada a pagar els monitors o guies).

– Perquè l’afany recaptador de l’administració muni-
cipal contrasta amb l’actitud benèvola i gratuïta en
què persisteix la propietat privada dels immobles
que es visiten, malgrat que l’activitat també els
suposi unes despeses efectives de neteja, electrici-
tat, etc., al marge d’un temps personal de dedicació.

La regularització d’aquest tipus de visites no és
un problema específic del Parc Rural, ja que també
pot afectar igualment altres indrets del municipi. En
tot cas, però, es planteja el problema concret de la
Torre Negra i es podria ampliar amb altres elements
considerats. Si hom preveu la sistematització i conti-
nuïtat temporal de les visites per part de l’OMT, ni
que siguin un parell a l’any, caldria formalitzar un
conveni a llarg termini, on quedin clars els compro-
misos assumits per ambdues parts, sens perjudici de
les lògiques clàusules de recessió. El fet que l’OMT
cobri una taxa es justifica per la necessitat de retri-
buir el guia professional que fa el servei de conduir i
acompanyar els visitants. Però cal tenir present que
al propietari també li suposa una dedicació del seu
temps, alhora que una despesa suplementària en el
manteniment de l’edifici (electricitat, neteja, etc.) que
no li és compensada. Això crea una relació asimètri-
ca i de greuge comparatiu entre el comportament de
benvolença de la propietat i el de l’organisme públic
professionalitzat que cobra pel servei. Cal, doncs,
trobar un mecanisme d’equiparació entre ambdues
parts i poder compensar la deferència del primer,
sense que això li impliqui una obligació forçosa.

D’altra banda, no es pot ignorar que la visita s’e-
fectua en un àmbit de privacitat personal i que, per
tant, el conveni hauria de recollir i concretar una sèrie
d’aspectes del seu desenvolupament per tal que no
interfereixin en aquella. A França i Anglaterra existei-
xen nombrosos exemples de monuments habitats pels
seus propietaris que tenen uns horaris i uns espais de
visita pública els quals poden ser adoptats com a
model. El conveni de col·laboració hauria d’incloure
uns acords mínims pel que fa a la visita pública:

– Sempre en grups reduïts i guiats, ja que els espais
interiors són de petites dimensions i dificulten la
mobilitat de contingents massa elevats. El seu
nombre s’hauria d’establir de mutu acord a partir
de l’experiència adquirida. Mai visita lliure, ja que
es tracta d’habitatges privats. 

– Concreció dels espais que es visitaran i circuit a
realitzar per dins i per fora de l’immoble.
Essencialment es tracta d’establir els sectors que
tenen un interès especial per raons històriques o
artístiques, sense que això hagi de significar una
pèrdua de privacitat per als seus habitants.

– Règim de visites: periodicitat i durada; prohibició
de fer fotografies, gravacions en vídeo, etc., a l’inte-
rior (insistim que es tracta d’un habitatge privat),
llevat d’autorització especial i específica. 

– Formació dels guies a fi de garantir un nivell d’ex-
cel·lència en el discurs explicatiu, amb capacitat
per respondre preguntes complementàries dels
visitants.

– Possibilitat d’instal·lar-hi una petita estació d’inter-
pretació integrada per uns panels expositius i un
audiovisual al mateix lloc.

– Assegurança que cobreixi els eventuals danys o
furts que les visites puguin causar. El visitant tafa-
ner inevitablement acostuma a tenir el sentit de
vista a la punta dels dits i el despitat pot causar
algun desperfecte ni que sigui de manera invo-
luntària.

– Tenir present les necessitats fisiològiques dels visi-
tants i com donar-hi resposta sense interferir en les
àrees privades.

– Possibles compensacions que pugui demanar la
propietat, des del cobrament d’entrades o quanti-
tats anuals predeterminades que li permetin cobrir
les despeses de neteja, electricitat i d’altres que es
puguin originar, a subvencions impròpies consis-
tents a deixar de pagar les taxes o impostos muni-
cipals que gravin l’edifici. La benvolença en per-
metre la visita imposa un principi de reciprocitat
de la ciutat.

En el cas particular de Torre Negra i pensant
que la sistematització de les visites fes augmentar-ne
el nombre actual, ja fossin organitzades per l’OMT,
per la gerència del Parc Rural, el futur Centre
d’Interpretació, el Parc de Collserola o des de l’àmbit
de la societat civil aquelles entitats que ja n’estaven
efectuant, CMSC, Fundació Sant Cugat, GEL, etc.,
fóra convenient sospesar l’oportunitat de col·locar
elements informatius didàctics sobre la seva història,
potser al vestíbul d’entrada o en alguna sala annexa
a establir. Podria tractar-se de plafons lleugers, fàcil-
ment desmuntables i magatzemables quan així ho
exigissin les necessitats de la propietat.
Semblantment l’audiovisual podria basar-se en un
DVD de curta durada i un televisor. El conveni
també podria preveure la realització d’accions cultu-
rals de caire esporàdic, com ara visites teatralitzades,
concerts nocturns a l’estiu o d’altres.

Tot i que actualment aquestes visites només s’es-
tan portant a terme a Torre Negra, podrien ser

122 Gausac 30-31 2007 Domènec Miquel i Serra

2 ESTUDIS 30-31.qxd  2/7/08  11:10  Página 122



ampliables a Can Calders, la Casa Bertrand i la Casa
Enric Calado, encara que aquesta darrera està molt
transformada en ser adaptada com a vestidors de
l’hípica annexa, però compta amb les dues torres de
molins de vent dins la parcel·la.

Visites a elements de propietat privada que es
troben en zones obertes

Es tracta sobretot de jaciments arqueològics, cas
de la cova de la Torre Negra, o d’arqueologia indus-
trial que actualment es troben en règim obert: les
restes de la bòbila Guàrdia, la pedrera del turó de la
Torre Negra i el forn de calç. Tots ells són, ara
mateix, de propietat privada, encara que per la seva
situació peculiar en el futur podrien esdevenir
públics. Partint de la situació actual, la legislació
vigent permet que la propietat actuï en defensa dels
seus interessos i estableixi una tanca de protecció
perimetral, ja sigui exclusiva de l’element, o bé de la
totalitat de la finca. Per tant, l’organització puntual
o sistemàtica de visites per part d’un organisme
públic o d’una entitat cívica ha de comptar amb
l’autorització preceptiva de la propietat, fet que
també aquí obliga a plantejar un conveni de
col·laboració, tot i que en aquest cas no existiran els
condicionants respecte a la privacitat, ja que no s’en-
tra en habitatges. 

En primer lloc cal tenir present que, abans de
plantejar cap visita sistemàtica a alguns dels ele-
ments ressenyats, cal el seu condicionament previ. La
cova ha de ser tancada i la vora de la part alta de la
pedrera, d’uns 15 metres d’alçada, ha de ser protegi-
da per evitar un possible accident en l’aglomeració
que forma tot grup. El forn de la calç ha de ser nete-
jat de bardisses i consolidat per evitar-ne l’enruna-
ment. La bòbila Guàrdia ha de ser afermada en els
seus elements més perillosos, en especial el forn,
mancat de la teulada superior i molt afectat per anys
de pluges i altra activitat meteorològica. També el
pou amb el dipòsit d’aigua superior presenta signes
d’erosió evidents en diferents bandes. Totes aquestes
actuacions poden suposar despeses econòmiques
considerables que en principi correspon sufragar a la
propietat, tot i que aquesta no obtingui un benefici
directe a canvi, com podria ser l’habitabilitat d’un
edifici malmès. Per tant, la seva potenciació com a
elements culturals d’interès local, però amb capacitat
per atraure visitants forans, només serà possible si
s’estableix un conveni de col·laboració entre la pro-
pietat i l’administració pública i aquesta es fa càrrec
de la despesa econòmica del condicionament del lloc. 

Tanmateix, en els casos concrets mencionats i
atesa la seva situació oberta, el perill evident que
suposen per als visitants ocasionals obliga l’adminis-

tració a exigir a la propietat que adopti les mesures
pertinents per evitar un possible accident, ja sigui
tancant i impedint l’accés indiscriminat, o bé esta-
blint els elements de prevenció necessaris i consoli-
dant aquells altres que presenten un evident risc
d’ensulsiada. Si transcorregut el període legal que
segueix al requeriment no existís cap resposta positi-
va per part de la propietat, i tenint en compte l’alta
freqüentació de visitants que presenta la zona, l’ad-
ministració pública, i en aquest cas l’Ajuntament de
Sant Cugat del Vallès, hauria d’adoptar mesures sub-
sidiàries en aquest sentit, les despeses de les quals
podrien ser reclamades a la propietat del bé afectat.
Altrament, si persisteix aquest statu quo actual de
degradació dels elements citats i la desafortunada
circumstància de produir-se un accident, no sols
podria existir una eventual responsabilitat de la pro-
pietat per negligència en la conservació i pel que fa a
mesures de prevenció, sinó també per part de l’ad-
ministració que, coneixent sobradament el risc exis-
tent, no ha emprès cap actuació per posar-hi remei.
Cal insistir, doncs, en la necessitat i urgència d’arri-
bar a algun tipus de solució que permeti superar la
situació present, com a base per a futures accions de
divulgació del patrimoni cultural.

8.2 Proposta de preservació del nucli de la rambla de
Can Bell com a conjunt històric

Justificació

El moviment higienista de finals del segle xix
propugnà un acostament a la natura com a reacció a
la manca de salubritat i higiene que patien les ciutats
històriques, a causa a la seva gran densificació i al
fum de les indústries. El metge barceloní Pere Felip
Monlau inicia, vers 1840, el corrent de pensament
que influirà d’una manera notable en els projectes i
la teoria urbanística d’Ildefons Cerdà. El 1887 es crea
l’Acadèmia d’Higiene de Catalunya i el 1890 apareix
el primer número de la Revista de Higiene y Policía
Sanitaria.

Una de les grans propostes de Monlau és la dis-
persió de l’habitatge i el seu apropament a la natura.
Si a mitjans segle xix encara era una utopia que
només podien permetre’s uns quants al Pla de
Barcelona, en arribar a la darrera dècada del segle
xix, pren força en el Collserola, la muntanya més pro-
pera a la ciutat, on s’alternen els boscos amb els
ermots provocats per la plaga de fil·loxera. El buit
deixat pels antics conreus marginals, de baix rendi-
ment, són ràpidament aprofitats per inversors barce-
lonins que els transformen en urbanitzacions de cases
aïllades, ideals per a l’estiueig, però també perquè
puguin refer-se els malalts pulmonars en un ambient
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de sol i aire sanitós. Vallvidrera i l’Arrabassada en
són els dos millors exemples, però aviat en sortiran
d’altres, a la part baixa del vessant nord.

La urbanització en l’àmbit del present Parc
Rural s’inicia el 1905 al passeig de Calado, terrenys
que pertanyien a la finca de la Torre Negra.
Significativament, aquell mateix any es publicava el
primer exemplar de la Revista de Higiene y
Tuberculosis. El nom del carrer i de la colònia que
s’hi formarà deriva del propietari del primer habi-
tatge que s’hi bastí, el conegut pianista Màrius
Calado. Sis anys més tard, ja s’havien edificat les
altres dues torres Calado i les cases Riba, Solà, Cots i
Grau

L’any 1906 començarà la parcel·lació de la finca
de Can Bell, en el seu extrem veí a la carretera de
Gràcia. La primera dada coneguda és la gravada al
morter encara fresc del pou de la casa Saumell, que
indica que fou construït aquell any. La casa té llicèn-
cia d’obra de l’any següent, el 1907, i serà la primera
d’aquest sector.

El conjunt de la rambla de Can Bell consta de 7
cases aïllades que foren construïdes en el curt perío-
de de 21 anys i en diversos estils:

– Casa Saumell 1907 eclèctica
– Casa Miró vers 1909 modernista
– Casa número 8 vers 1917 transició noucentisme
– Casa Andreu 1917 transició noucentisme
– Casa Formiguera 1925 noucentista
– Casa Bertrand 1925 historicista
– Casa Montserrat 1928 noucentista, rehabilitada

Les parcel·les números 3, 5 a la banda nord i les
número 2, 4 i 6 de la banda sud han restat sense edi-
ficar, fins al dia d’avui. La modificació del PGM,
però, reconeix la seva edificabilitat. Les parcel·les
amb façana davant de la casa Bertrand mai foren
venudes i el Pla Especial del Parc Rural les considera
zona forestal.

Per circumstàncies totalment atzaroses, a les
quals no és estranya la seva marginalitat urbanística
i el romanticisme d’estar en contacte amb les pinedes
formades en ple segle xx, la totalitat de les cases des-
crites s’ha mantingut dempeus. Únicament han
experimentat la lògica transformació d’ús en passar
d’habitatges de temporada d’estiu i ocasionals caps
de setmana a primeres residències. Aquest canvi ha
servit per promoure la seva rehabilitació interna ade-
quant-les a les necessitats contemporànies i en tots
els casos ha existit la ferma voluntat de conservar-ne
l’aspecte exterior primigeni, que resta consolidat,
malgrat que puguin existir algunes modificacions

puntuals que parlen del pas dels anys i dels concep-
tes canviants de les diferents generacions i propieta-
ris que les han habitades. Així, resulten exemplars
les actuacions realitzades per l’actual propietari de la
Torre Montserrat, que, en lloc d’enderrocar-la i subs-
tituir-la per una edificació nova, va preferir salva-
guardar el vell edifici i els trets específics de les faça-
nes, tot adaptant-les al seu nou programa d’usos.
Aquesta voluntat de preservació de l’edifici com a
patrimoni històric és més meritòria si es considera
que fou totalment voluntària, ja que la casa no cons-
tava ni en aquell moment, ni ara, en el catàleg local
del PEPPA. També la resta de propietaris del sector
han estat semblantment curosos i han sabut mante-
nir l’aspecte que tenia el conjunt a finals de la dècada
dels anys vint.

La perllongada revisió del catàleg de Patrimoni
Arquitectònic de 1986, que incorpora els elements
que en aquell moment es consideraven en zona
rural, només ha inclòs el molí de vent de la casa
Miró (fitxa F-7) i la casa Bertrand amb la masoveria
annexa (fitxa A-15). La resta d’edificacions, fins i tot
les que ja són centenàries o estan a punt de ser-ho,
no han merescut l’atenció de l’arquitecte autor del
projecte. Es pot estar d’acord que, considerades indi-
vidualment i llevat d’un parell d’excepcions, la seva
qualitat arquitectònica és força mediocre, però també
cal tenir en compte que totes juntes formen un con-
junt interessant que esdevé un dels millors testimo-
nis històrics que ens resten del fenomen de les colò-
nies d’estiueig aïllades i prop de la natura del primer
terç del segle xx.

La manca de protecció del conjunt històric de
la rambla de Can Bell, doncs, mereix ser reconside-
rada atenent més als seus valors històrics i cultu-
rals que als estrictament arquitectònics. Aquesta
revisió pren força si es té en compte l’esperit que
inspirà la modificació del PGM, en què es destaca
la voluntat de preservació integral de la zona, entre
altres raons, pels seus valors paisatgístics. És
indubtable que, amb la seva persistència i inaltera-
bilitat durant més de 75 anys, el conjunt ha esde-
vingut una unitat singular de paisatge urbà, amb la
mateixa significació i valor que tenen la plaça de
Barcelona o les voltes del carrer Major, per citar-ne
uns exemples locals ben coneguts i degudament
catalogats. 

Semblantment, cal tenir presents les limitacions
que imposen les Normes Urbanístiques derivades
de la modificació del PGM per a les zones d’orde-
nació en edificació aïllada, subzona Torre Negra,
clau 20a\TN, pel que fa a la parcel·la mínima (2.000
m2), façana (18 m), ocupació màxima (20%), alçada
màxima (7 m), separacions mínimes (5 m a carrer, 3
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m a laterals, 8 m al fons), paràmetres pensats per a
les noves edificacions del sector, però que a la pràc-
tica deixen fora d’ordenació la totalitat dels habitat-
ges que conformen el nucli de la rambla de Can
Bell, ja que tots ells incompleixen una o altra condi-
ció. Atès, doncs, que s’ajusten a l’ús principal d’ha-
bitatge unifamiliar, però que per normativa no
poden ser modificats, ni ampliats, tot i que sí que
s’admeten les obres de reforma, rehabilitació i
millora de les construccions existents, es formula la
següent:

Proposta

Promoure la inclusió en el Pla Especial de
Protecció del Patrimoni Arquitectònic del conjunt de
set cases bastides entre els anys 1907 i 1928 i situades
en la mencionada rambla de Can Bell, no tant pels
seus valors individuals, sinó pel que representen
com a testimoni històric col·lectiu d’una manera
d’estiueig marginal prop de la natura, vinculat al
moviment higienista de finals de segle xix, inicis del
xx.

8.3 El nucli del passeig de Calado

El passeig de Calado es va construir sobre una
petita carena que actua de divisòria d’aigües entre el
torrent de la Font de l’Esclop, que és tributari de la
riera de la Torre Negra, i el torrent sense nom cone-
gut que passa per darrera de l’Escola Avenç i desem-
boca al torrent de Llaceres. El lloc proporcionava una
gran visió de la plana del Vallès, que, amb el pas dels
anys i el creixement d’un bosc secundari de pi blanc,
va perdre quasi totalment. En l’actualitat únicament
la torratxa de la casa d’Enric Calado sobresurt per
damunt les capçades dels arbres.

En el plànol de projecte de perllongament del
tramvia, datat entorn del 1911, ja existeixen les set7
cases bàsiques que constitueixen el nucli. Entre elles
destacava una obra primerenca de l’arquitecte
Eduard Maria Balcells, l’habitatge del pianista
Màrius Calado. Això significa que el conjunt pràcti-
cament fou bastit en sis anys i deuria mostrar una
forta coherència estilística, de manera que hauria
pogut esdevenir un altre testimoni interessant de
l’estiueig de principi del segle xx. Per desgràcia, en
els anys posteriors a la guerra civil espanyola va
anar experimentant una sèrie important de refor-
mes. En primer lloc, les cases Màrius Calado, Cots i
Grau van ser transformades seguint criteris estètics
contraris al modernisme, esborrant tota decoració
d’aquest estil i redissenyant les seves línies de com-
posició amb voluntat funcional, cosa que ha ocasio-
nat la pèrdua de tot interès arquitectònic dels edifi-

cis, avui construccions externament anodines. La
casa Riba resta envoltada per naus ramaderes, ni tan
sols arrebossades amb morter. La casa Solà està
abandonada després d’afegir-hi un pis subreptícia-
ment, sense haver acabat dites obres. La casa Enric
Calado ha perdut la seva funció d’habitatge en esde-
venir vestidor d’una hípica i s’han edificat quadres
a la parcel·la veïna. Els molins de vent han perdut la
seva maquinària. En conseqüència, i a diferència del
sector de la rambla de Can Bell, la multiplicitat de
transformacions introduïdes han desfigurat la seva
imatge primigènia i les alteracions dels elements
originals són excessivament greus per poder consi-
derar el conjunt com un testimoni històric i/o artís-
tic. Així, únicament es proposa preservar aquells
tres edificis que s’han conservat més purs, com a
peces soltes. 

9 Criteris generals que cal adoptar i
resum de les propostes respecte als
elemente estudiats

9.1 Criteris generals de protecció del patrimoni cul-
tural

Objectius de la protecció del patrimoni

Les mesures legals de protecció del patrimoni
estan encaminades a garantir la seva perdurabilitat
temporal i així poder transmetre els valors que es
desprenen del seu testimoni històric, artístic, etnolò-
gic o genèricament cultural a la present generació i a
les futures.

Criteris de protecció

1 Evitar la destrucció, desaparició o alteració profun-
da de l’edifici o bé immoble, d’acord amb el que
disposa la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del
patrimoni cultural català. Semblantment, la recent
Llei 8/2007, de 28 de maig, del sòl, en l’article 5 diu
textualment:

1 Deures del ciutadà: Tots els ciutadans tenen el deure de:
a) respectar i contribuir a preservar el medi ambient, el

patrimoni històric i el paisatge natural i urbà, abste-
nint-se en tot cas de realitzar qualsevol acte o desen-
volupar qualsevol activitat no permesa per la legisla-
ció en la matèria. 

2 Aquest objectiu s’assoleix per mitjà de la inclusió
dels elements proposats en el Catàleg del Pla
Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic
de la ciutat, que és l’eina de disciplina urbanística
en la qual s’estableixen els paràmetres de protec-
ció i les normes per a la seva restauració i rehabi-
litació.
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3 Potenciar l’ús tradicional dels elements, en especial
dels habitatges. La conversió de les cases d’estiueig
en primeres residències és la millor garantia per a
la seva pervivència, encara que impliqui adapta-
cions periòdiques a les necessitats successives de
l’home contemporani.

4 En els casos d’elements immobles considerats
patrimoni, amb usos històrics obsolets o que la
seva presència sigui contrària als criteris de pre-
servació del medi natural o als usos previstos pel
sector, es tendirà a la seva museïtzació. Tals serien
els exemples del forn de calç o de la bòbila
Guàrdia. 

5 S’evitarà divulgar la localització exacta dels jaci-
ments arqueològics no estudiats i de lliure accés, a
fi de prevenir accions clandestines i el seu espoli o
destrucció vandàlica. 

6 Fomentar l’estudi més aprofundit de cada un dels
elements, amb el benentès que només el coneixe-
ment augmenta el valor de testimoni i justifica la
seva protecció.

9.2 Criteris generals de conservació del patrimoni
cultural

Objectius de la conservació

La protecció legal dels elements que conformen
el patrimoni cultural només assegura la seva salva-
guarda impedint-ne l’enderroc o l’alteració substan-
cial. De manera complementària, s’han d’elaborar
plans de conservació que garanteixin la continuïtat
del seu bon estat, aspecte bàsic perquè puguin com-
plir correctament la seva funció sociocultural.
Insistim en la necessitat que el PEPPA compti amb
un capítol complementari dedicat a les mesures de
foment, on resti de manifest el compromís d’ajuda
directa o indirecta que adquireix l’administració
local.

Criteris de conservació

1 Ordenar les actuacions interiors i exteriors que es
facin en els edificis protegits i en el seu entorn, a
fi de potenciar els valors arquitectònics (estètics i
compositius) i de testimoni històric, seguint les
pautes marcades pel PEPPA.

2 Afavorir les tasques de manteniment i restauració
sorgides a iniciativa de la seva propietat privada,
ja que la conservació correcta dels edificis, ni que
tinguin ús particular, esdevé un benefici col·lectiu.
A aquest efecte, i en el cas que el PEPPA no preve-
gi mesures de foment encaminades a tal finalitat,
l’organisme de gestió del Parc Rural podria crear-
ne de pròpies per al seu àmbit. 

3 En general cal refusar les propostes genèriques
adreçades a l’eliminació d’”elements que emmas-
caren”, sense estar basades en estudis ben fona-
mentats, ja que ben sovint, per retornar a hipotèti-
ques pureses inicials, es destrueixen testimonis
valuosos d’èpoques posteriors. Cada segle ha dei-
xat la seva empremta i cal ser respectuós amb les
cicatrius que ens permeten llegir el pas del temps
sobre un edifici centenari. 

4 En els elements en desús, en què la seva manca
d’utilitat i benefici a la propietat no propiciï la
necessària inversió econòmica per a la seva con-
servació adequada, ja que aquesta es considera
una despesa inútil, a fons perdut, és recomanable
arribar a convenis puntuals i  específics de
col·laboració entre l’administració pública i la
propietat privada per tal de garantir la pervivèn-
cia correcta sobre base del seu valor sociocultural.
Cal fer una atenció especial als qualificats com a
jaciments arqueològics i/o de patrimoni indus-
trial. Hi ha la doble opció de vincular aquests ele-
ments al futur Centre d’Interpretació del Parc o al
Museu de Sant Cugat. En qualsevol cas, aquesta
serà una decisió de política cultural de ciutat.

5 El caràcter privat de la totalitat del patrimoni des-
crit no exclou que l’Ajuntament pugui actuar de
manera subsidiària si es donen els supòsits previs-
tos en la Llei del sòl, en especial quan un deficient
estat de conservació suposi una amenaça física per
a la ciutadania. L’exemple més clar en l’actualitat
és el forn de la bòbila Guàrdia, en estat molt preca-
ri i de lliure accés. El cost de les actuacions subsi-
diàries sempre és reclamable a la propietat.

6 Dins el concepte de conservació també es troba el
de restauració, que ben sovint implica la correcció
d’agressions i excessos que el patrimoni pot haver
sofert, retornant als valors primigenis que es
volen mostrar. Cal entendre, però, que en edificis
de llarga vida, com pot ser la Torre Negra, aques-
tes actuacions han de diferenciar adequadament
entre el que són les parts originals i les refetes.
Semblantment, cal documentar correctament totes
aquelles mistificacions posteriors que es desmun-
tin, ja que també són testimonis d’altres etapes de
la història.

7 La noció de rehabilitació es vincula a les adapta-
cions físiques que requereix un edifici per ade-
quar-lo a les necessitats del present, sigui mante-
nint l’ús tradicional (habitatge, encara que passi
de temporada a permanent i això impliqui algu-
nes transformacions de cuines, banys, etc.) o bé
les que precisin els nous usos que permetin que
l’element continuï viu. Tot i que la rehabilitació
pot modificar espais i estructures, no ha d’alterar
els valors bàsics i ha de procurar ressaltar-los per
fer-los més evidents (exemple de Torre Blanca).
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9.3 Criteris generals de difusió del patrimoni cultu-
ral

Objectius de la difusió

La protecció i conservació dels elements consi-
derats patrimoni perden el seu sentit si no són acces-
sibles al públic. La difusió s’encarrega de mostrar a
la societat els valors continguts tant en el conjunt
com en les diferents parts concretes que el formen.
La seva plasmació té dues fórmules essencials. La
primera inclou els artefactes que permeten la lliure
informació personal, sigui a través de sistemes clàs-
sics de plafons, audiovisuals, ordinadors, mitjans
electrònics transportables (p. ex., autoguies), fulle-
tons, llibres, etc. La segona es basa en les visites
col·lectives guiades, que poden ser organitzades des
d’organismes públics o des d’entitats cíviques. 

Criteris de difusió

1 La difusió dels valors del sector s’articula en tres
nivells:

1 a) De ciutat, basada en la informació de síntesi
que es proporcioni a través del Museu,
l’Oficina de Turisme, fulletons, guies, pàgines
web de caire general, etc., entenent que el Parc
és part del municipi.

1 b) Del sector, molt més detallada en el futur
Centre d’Interpretació del Parc, amb fulletons i
guies especialitzades, sigui en suport paper,
audiovisual, electrònic, exposicions, etc.

1 c) D’element, amb les dades específiques, ja sigui
amb un plafó estàndard de patrimoni, ja d’una
petita estació més complexa, suport paper o
per mitjans electrònics.

2 El caràcter privat dels elements de patrimoni pot
imposar restriccions fins i tot en la seva visualit-
zació, sobretot en aquells que són d’habitatges
privats, on la construcció es troba aïllada dins de
la parcel·la i envoltada de jardins. Cal plantejar
com es compatibilitza la seva observació des de
l’espai públic que és el carrer, amb el dret a la
intimitat que tenen els seus habitants. Aquesta és
una problemàtica d’ordre general i comuna a
totes les zones residencials de la ciutat amb edifi-
cació reculada respecte a la línia de carrer, que el
PEPPA s’hauria d’encarregar de resoldre, creant
corredors visuals específics en cada un d’ells i
normes per als tancaments perimetrals a fi d’evi-
tar l’opacitat absoluta de les tanques i facilitar la
contemplació de l’element. Sense la possibilitat
d’una visió mínima, no hi ha testimoni.

3 La senyalització dels elements patrimonials in
situ ha d’adoptar el mateix model i criteris que a
la resta del municipi. Això no exclou que, per
identificar millor la seva ubicació, pugui incorpo-

rar el logotip del Parc Rural. Semblantment, i una
vegada s’hagi adoptat el disseny comú, l’ens rec-
tor del Parc i a expenses del seu propi pressu-
post, pot avançar la seva col·locació en funció del
calendari d’aplicació dels programes pedagògics
que desenvolupi.

4 El discurs històric que elabori el Parc Rural, sigui
de caràcter general, sigui específic per a un ele-
ment concret, ha d’estar d’acord amb els que es
puguin crear des d’altres organismes municipals,
en especial amb el Museu, l’Oficina de Turisme,
la pàgina web municipal, etc.

5 La necessitat de difondre característiques i valors
del Parc Rural fa aconsellable la creació d’itinera-
ris culturals els quals estaran equipats amb sen-
yalització direccional i informativa dels diferents
elements, per tal que la ruta pugui ser realitzada
de manera lliure. Això no exclou que des del Parc
Rural, el Museu, l’Oficina de Turisme o des d’en-
titats cíviques, també puguin organitzar-se periò-
dicament visites guiades.

6 La naturalesa privada de tots els béns culturals
ressenyats obliga a cercar convenis de col·labora-
ció amb els diferents propietaris encaminats a
unes finalitats concretes:

6 a) La realització d’estudis que impliquin l’obser-
vació in situ de l’element en qüestió, en especial
els que tenen un origen medieval i d’aquells on
no es disposa de plànols com són la Torre
Negra o la masia de Can Calders de la Riera. 

6 b) La visita d’aquests elements més monumen-
tals, algunes de les quals ja s’estan fent de
manera no sistemàtica des d’entitats cíviques i
fins i tot des de l’Oficina municipal de turisme
(cas de la Torre Negra). Tenint en compte que
tots els elements susceptibles de l’activitat són
habitatges privats i en ús, caldrà planificar-les
amb cura i respectar la intimitat dels seus
habitants. La realització d’aquestes activitats
de difusió requereixen l’existència d’una asse-
gurança de responsabilitat civil, tant pels
danys que els visitants puguin causar a ells
mateixos (p. ex., entrebancada i caiguda en
una escala històrica) o a tercers, com per les
contingències que la visita pública pugui oca-
sionar en l’element (trencar un vidre, ratllar un
moble, petit furt, etc.).

6 c) Visita a elements que es troben en terrenys pri-
vats, però oberts (com actualment passa amb la
bòbila Guàrdia o la cova de la Torre Negra).
Malgrat la circumstància de no trobar-se tan-
cats, també caldria establir un conveni que
regularitzi les visites i  sobretot permeti
instal·lar-hi elements de seguretat per evitar
possibles accidents (p. ex., vora superior de la
pedrera, tancament que impedeixi accedir a les
cambres del forn de la bòbila Guàrdia, etc.).

El patrimoni històric i cultural en l’àmbit territorial de la Torre Negra Gausac 30-31 2007 127

2 ESTUDIS 30-31.qxd  2/7/08  11:10  Página 127



10 Conclusions

Un dels principals problemes existents quan es
redactà l’Annex IV de 1997 era la manca de directrius
polítiques municipals clares vers el patrimoni cultu-
ral. En aquests més de deu anys transcorreguts han
canviat moltes coses.

– Es disposa d’un Pla Especial de Protecció del
Patrimoni Arquitectònic (PEPPA), aprovat provi-
sionalment pel ple municipal i en tràmit de defini-
tiu per la Generalitat de Catalunya. 

– La regidoria de Cultura ha iniciat la instal·lació de
rètols individualitzats als elements més destacats
del PEPPA que es troben en el nucli urbà i que han
de servir de model per a la resta del terme munici-
pal.

– S’ha creat el Museu de Sant Cugat, que, malgrat la
seva estructura clàssica i molt institucional, té una
certa vocació de descentralització quant a disposar
de subseus sobre el territori i fins i tot d’esdevenir
l’òrgan gestor del patrimoni cultural de la ciutat.

– S’ha creat l’Oficina Municipal de Turisme que
organitza visites periòdiques a determinats ele-
ments de patrimoni. 

– Es disposa d’un Pla de Cultura resultat de llargues
sessions i debat entre les entitats i la ciutadania de
Sant Cugat i l’administració local. 

– S’ha creat un nou Consell de Cultura, el qual ha de
vetllar per l’aplicació de les prioritats que determi-
na el Pla esmentat anteriorment. Un dels objectius
previstos és la creació d’una Comissió Tècnica de
Patrimoni que eviti deixar en mans d’una sola per-
sona les decisions que afecten aquest àmbit.

– S’ha creat una Comissió Cívica de Patrimoni a par-
tir de l’Assemblea local d’entitats, que té per mis-
sió vetllar per la salvaguarda, defensa, conservació,
difusió i promoció del patrimoni cultural de la ciu-
tat, en especial pel que fa als seus aspectes arque-
ològic, històric i artístic, ja sigui immoble, moble,
documental o bibliogràfic. Aquests objectius
podran ser ampliats als àmbits de la cultura popu-
lar material o intangible i al de l’àmbit natural,
tenint en compte la intensa culturització humana
que aquest darrer ha sofert al nostre municipi.

De tot el precedent es desprèn una primera con-
clusió: el punt de partença de l’any 2007 és molt dife-
rent del que es tenia el 1997. Les iniciatives amb rela-
ció al patrimoni cultural que es prenguin des de l’or-
ganisme del Parc Rural ara han d’encaixar en els
marcs preexistents de ciutat, i algunes d’elles exigi-
ran la cooperació amb altres organismes o àrees
municipals. Això no exclou que puguin acordar-se
actuacions subsidiàries ni fer-se noves propostes
específiques del mateix Parc i gestionades des del
seu Centre d’Interpretació, quan aquest existeixi.

El patrimoni cultural del Parc Rural ha estat
organitzat a efectes pràctics i metodològics en tres
categories:

– En primer lloc els habitatges amb interès arqui-
tectònic i/o històric, que sumen un total de 10 ele-
ments de diversa significació i rellevància. Es pro-
posa que els que encara no s’hi trobin inclosos,
s’incorporin al Pla Especial de Protecció del
Patrimoni Arquitectònic del municipi, que és
l’instrument urbanístic que garanteix la seva per-
vivència.

– En segon terme, els jaciments arqueològics cone-
guts, basant-se en els darrers treballs de prospecció
sistemàtica realitzats pel Grup d’Estudis Locals
l’any 1999 d’actualització de la Carta Arqueològica
municipal. Inclou dos jaciments prehistòrics, un
d’ibèric, quatre troballes romanes i dos possibles
jaciments medievals no ben localitzats, coneguts a
través de la documentació escrita. El conjunt,
doncs, està integrat per 9 elements.

– En tercer lloc, els elements de caràcter industrial i
d’infraestructures. Respecte als primers, cal desta-
car la rellevància del complex format per les pedre-
res i el forn de calç, d’origen possiblement medie-
val; la bòbila Guàrdia, dotada d’un forn Hoffmann,
amb els seus terrals, pou i altres parts; tres molins
de vent extractors d’aigua de principis del segle xx.
Quant als segons, els dos camins que travessen la
serra de Collserola, el de la vall de Gausac i l’ano-
menat reial de la muntanya. Si bé la traça del pri-
mer és prou coneguda i es conserva en molts dels
seus trams, la segona ubicació es pot seguir dins el
Parc Rural, mentre que la resta es troba pràctica-
ment perdut i caldria una tasca de recerca per a la
seva possible recuperació. Cal recordar que, en
construir-se la carretera, molts trams passaren a
integrar-se, com a compensació, dins les finques
que havien cedit les faixes de terreny per a la seva
construcció, de manera que la seva traça es va per-
dre molt aviat.

– Finalment, un element vegetal però amb clares
connotacions culturals, que és el Pi gros d’en
Xandri, plantat en un extrem de la finca de Can
Carreres amb funcions de fita termenal vivent, que
ha estat incorporat al tercer grup.

Enfront dels 3 únics elements dins l’àmbit que pre-
veia l’Annex IV de 1997, el present treball inclou un
total de 28, tots ells dins el territori físic del Parc. 

Es dóna la circumstància especial que tot el patri-
moni descrit és de propietat privada, de manera que
certes intervencions públiques, com s’ha apuntat
repetidament, hauran de comptar amb l’autorització
del titular del bé en qüestió. En alguns casos, referits
especialment a tasques de difusió, el més aconsellable
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seria establir convenis de col·laboració on quedin
molt clares les obligacions i responsabilitats que assu-
meix cada part. Pel que fa a la restauració de dit patri-
moni, és un dret i un deure que recau en la propietat
privada, la qual ha de trobar la comprensió, l’estímul
i l’ajuda del sector públic, molt més que desafortuna-
des actituds de control que només condueixin al
desànim. Únicament en aquells casos en què es donin
les condicions de perill per a les persones que preveu
la llei, l’Ajuntament intervindrà de manera subsidià-
ria, si després dels corresponents advertiments legals
la propietat no ha actuat adequadament.

La gestió de la pràctica totalitat d’aquests ele-
ments s’ha de fer d’acord amb plans i programacions
generals de municipi. Això no exclou que l’organis-
me rector del Parc els dediqui una especial atenció i
seguiment a fi de vetllar pel seu bon estat de conser-
vació i promoure la difusió dels seus valors, siguin
arquitectònics, històrics, tècnics o estrictament cultu-
rals. La dinàmica pròpia amb què es vol dotar el Parc
farà que sigui necessari desenvolupar programes
didàctics en diversos camps, entre ells el de patrimo-
ni cultural, dins el qual els elements ressenyats juga-
ran un paper fonamental. D’altra banda, la seva
referència s’haurà d’incorporar en el futur Centre
d’Interpretació del Parc, quan es creï, sense que això
impedeixi que en puguin existir d’altres en el
Museu, per exemple. En aquest sentit, l’estratègia
proposada en l’Annex IV continua essent plenament
vàlida i des de l’organisme de gestió del Parc cal
tenir-la en compte a l’hora de programar actuacions
concretes:

– Que tinguin autonomia per elles mateixes.
– Que tinguin visió de futur i puguin ser incorpora-

des posteriorment a projectes culturals de major
abast.

– Que repercuteixin directament i indirectament en
la imatge cultural que vol donar el municipi.

A les quals caldria afegir-ne una quarta:

– Que serveixin per relligar territori, el nucli urbà
amb els elements rurals dispersos dins el propi
Parc, com a baula d’enllaç amb els que es troben
més lluny, dins el Parc de Collserola, però també a
la plana del Vallès.

La darrera consideració ens porta a replantejar
la idea de crear una línia vermella cultural basada en
el camí de la vall de Gausac i prolongada en el camí
dels monjos, que ens conduiria des de Barcelona fins
al cim de la Mola de Sant Llorenç del Munt. Aquest
és, evidentment, un projecte que depassa les acota-
cions imposades pels límits del Parc i que hauria de
promoure i impulsar un altre organisme de caire

municipal, àdhuc comarcal si a la fi hi participessin
diverses poblacions. Sobre aquesta línia se sobrepo-
sen diverses lectures complementàries, com són l’eix
Barcino, Octavianum, Egara que parla de comunica-
cions romanes, però també del cristianisme primitiu
i la seva evolució, amb les llegendes que li són asso-
ciades; dels bandolers del barroc i les seves víctimes;
de la conducció d’orfes i malalts vallesans a l’hospi-
tal de la Santa Creu en els segles xvii i xviii; del
poblament pagès lateral a la ruta i el paper de refugi
de les capelles per als vianants. Malgrat la magnitud
de l’empresa i a l’espera de la formulació d’un pro-
jecte integral ara inexistent, des de l’organisme de
gestió del Parc es poden començar a impulsar
accions concretes en aquest sentit, encara que es
limitin a aquest àmbit, les quals al seu dia ja s’incor-
poraran a recorreguts de major abast. Tal seria el cas
d’una estació d’interpretació de la Bòbila Guàrdia,
de la Torre Negra o del camí de la vall de Gausac. En
qualsevol cas, el camí esdevé el fil conductor i el pre-
text de les diferents lectures, siguin històriques, lle-
gendàries, antropològiques, de l’evolució de la
dialèctica bosc-conreu provocada per la canviant
acció humana al llarg dels segles, dels sistemes
ecològics que apareixen, desapareixen o es mantenen
en les diferents transformacions, etc.

Aquesta línia vermella, però, restaria coixa si no
es promociona una segona partint del camí de la
muntanya que, a l’alçada de Can Bell, ha d’enllaçar
amb una sèrie de camins transversals i avançar per
les parts baixes de Collserola fins arribar al puig
Madrona, passant per indrets tan significatius com
són Can Vilallonga i el lloc de la desapareguda parrò-
quia de Sant Cebrià d’Aqualonga, l’oratori de Sant
Vicenç de Valldoreix, amb l’antic mas Serra (avui Can
Cadena) i la seva batllia i el veí Can Major, el mas
Roig, el lloc de Sant Martí de Buscarons, el castell de
Canals, Can Montmany i l’església de Santa Eulàlia
de Madrona, per citar alguns elements rellevants del
seu pas. També aquesta segona línia creua el Parc
Rural i el seu organisme rector pot iniciar accions
dins el seu àmbit de competència, tot esperant que
algun dia existeixi un projecte més complet.

Un darrer aspecte per tenir en compte és que el
Parc Rural actuarà de porta del Parc de Collserola,
no pas amb una única entrada. És evident que el
camí de la vall de Gausac és un dels accessos més
potents del vessant nord. Tanmateix, no s’ha de
descuidar el segon que ofereix el camí reial de la
muntanya, sobretot en assolir la rambla de Can
Bell, vertader eix transversal que facilita el pas vers
les petites valls secundàries i el seu patrimoni cul-
tural: Can Bell, Cercedol, on hi ha les restes de l’an-
tiga parròquia medieval de Sant Vicenç del Bosc i
les ruïnes de Can Guàrdia de la Muntanya, popu-
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larment conegut com a Can Gordi, la vall de
l’Armatà on existia el mas que li dóna nom. En
aquest àmbit caldrà establir complicitats i col·labo-
ració amb el Parc de Collserola, especialment pel
que fa a la senyalització direccional, la qual podria
complementar-se amb alguns plafons de divulgació
històrica i de patrimoni.

Finalment, al marge de quina sigui la qualifica-
ció final del sector urbanístic, per ara pendent de
diverses sentències judicials, tots els elements que
han rebut la consideració de patrimoni haurien de
ser respectats en futurs planejaments per la seva
importància intrínseca. En aquest sentit, cal proposar
que els que encara no figurin en l’actual PEPPA, s’hi
incorporin a través d’una addenda per tal de donar
forma legal a la seva protecció. Quant al PAU pre-
sentat l’any 1998 i que una sentència recent obliga a
tramitar, l’aprofitament urbanístic de nova creació
només representa un 16,77%. Així, en cas que arribés
a aprovar-se, es preservaran més de les tres quartes
parts de la totalitat del territori, el paisatge del qual
haurà de ser igualment gestionat en el futur. 
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62 Noticia...
63 La documentació ens diu que Agnès era filla d’Adelaida i

mare de Saura.
64 Noticia...
65 Jacma, filla d’Estruc de Vall, va casar-se amb Raimon de

Saltells i fou l’àvia de Berenguer de Saltells, l’assassí de l’abat
Biure. Està enterrada en una ossera dins l’església del
Monestir. Franc alou significa que tot i que la finca era propie-
tat senyorial del monestir, no pagava rendes agràries.
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68 ACA, Monacals procedents d’Hisenda. Sant Cugat, núm. 1178. 

Aguelo, Jordi (1998). “Senyors i pagesos a la Quadra de
Vilanova, del Baró de Palou o de Sant Pere d’Octavià”. XLII
Assemblea Intercomarcal d’Estudiosos. 
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70 Rius (1945). CSC, núm. 955.
71 Joan Fiveller, ciutadà honrat i casat amb una Palou, esde-

vindrà famós per haver exigit al rei Ferran I el pagament del
vectigal de la carn, com qualsevol altre ciutadà de Barcelona.
La seva figura es troba esculpida a la façana de l’Ajuntament
de Barcelona. També s’oposà a les pretensions d’Alfons IV en
les Corts de Sant Cugat (1419-20). El seu germà Ramon era
tresorer reial.

72 ACA, Monacals procedents d’Hisenda, núm. 1177.
73 Interpreta que “vil·la de Sant Vicenç” és equivalent a “sagrera

de l’església de St. Vicenç”.
74 Rius (1945). CSC, núm. 1187. 
75 La concessió abacial del mas a Oliver i la seva muller
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destrucció dels almoràvits. Rius (1945). CSC, núm. 870.

76 Benito (2003: 199, 337, 434).
77 Benito (2003: 527 i 528).
78 Rius (1945). CSC, núm. 1107.
79 Rius (1945). CSC, núm. 1041. 
80 El morabatí és el nom que va rebre la moneda d’or almoràvit

equivalent al dinar musulmà. En el segle XII el nom també s’a-
plicava a la moneda d’or emesa per Frederic I Barba-roja, rei
de Sicília. El cens, doncs, ja deuria pagar-se en el moment del
document, tot i que no s’hi fes constar.

81 Aguelo (1998). ACA, Monacals d’hisenda. SCV. Ms 1178.
82 Auladell (1954), Galceran (1983).
83 Aquesta és una actitud comuna del monestir vers les famílies

poderoses i emergents del terme. A finals del segle XII intenten
reduir els vassalls a la condició pagesa i els pagesos a la servil.
La diferència entre senyor i homes que en depenen es fa cada
vegada més gran. En imposar l’obligació de residència als
vassalls, o el pagament del parell de gallines per la casa, s’evi-
ta el seu enlairament social i se’ls empeny vers la pagesia i la
servitud. El resultat dependrà de la potència dels afectats.

84 Auladell (2000).
85 Galceran (1983).
86 L’avi d’aquest Joan, anomenat també Joan, s’havia casat amb

Marquesa d’Erill.

87 ACA, Monacals procedents d’Hisenda, Sant Cugat, núm. 1177.
88 ACA, Monacals procedents d’Hisenda. Sant Cugat, núm. 1177.

Manuela d’Erill, filla del citat Oleguer i hereva seva, es va
casar amb Francesc de Bournonville, marquès de Rupit i ves-
comte de Joc.

89 Miquel (1994).
90 ACA, Hisenda 1935. Monestirs. C-21.
91 Sistema de fertilització primitiu de la terra de conreu consis-

tent a enterrar branques d’arbres per tal que la seva descom-
posició l’enriqueixi amb nutrients orgànics.

92 AHMSCV: Correspondència 1839.
93 Dades extretes de Gran Enciclopèdia Catalana.
94 Respecte a l’ús del tapial, cal recordar la gran fortificació

musulmana de Balaguer.
95 Cal recordar, per exemple, la presència del castell del Papiol,

igualment habitat pels seus propietaris.
96 Tot i que en la documentació històrica el cognom figuri escrit

com a “Caldés”, preferim adaptar-lo a la correcció ortogràfica
vigent.

97 En aquesta època la contracció Mossèn (mon senyor) encara
s’aplica a persones laiques, sobretot si posseeixen drets juris-
diccionals. Els eclesiàstics solen rebre el tractament de “reve-
rent”.

98 Cal recordar que el promotor de la urbanització es deia
Miquel Bell i que, per tant, el dedica al seu patronímic.

99 Merino, Andrés (1780). Escuela Paleográphica. Madrid.
Imprenta de Juan Antonio Lozano.
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102 Rius (1945). CSC, núm. 362.
103 Rius (1945). CSC, núm. 370. 
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zona. Per la seva vaguetat de situació també podria ser un
precedent de la Torre Negra. És un tema que cal mirar més a
fons.

108 Rius (1945). CSC, núm. 700.
109 Rius (1945). CSC, núm. 1005. El nom de mas Prat és anterior a

l’actual de Can Gatxet.
110 La donació pietosa voluntària sovint és una ficció legal que
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115 ACA, monacals sense procedència, perg. 1936.
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117 ACA, DP Monistrol, perg. 65. Possiblement aquest Ramon

sigui fill de l’anterior.
118 BC. Arx. Fons Moja, lligall 541, pergamí mutilat.
119 Rius (1945). CSC, núm. 1370.
120 ACA, Monacals d’Hisenda, núm. 1351, pàg. 13 v.
121 Serra Roselló, Josep (1955). “L’església parroquial de Sant

Pere d’Octavià”. Guia, núm. 78 i seg.
122 Rius (1947). CSC, núm. 762.
123 La llegenda de Sant Medir es deuria formar en el segle x, en

paral·lel a la de Sant Cugat.
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