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Són vigents avui els objectius de
QU4TREPINS?

Comentari editorial

Tomàs Castells Manent
campusexpres@gmail.com

President de l’Associació 
Cultural Quatrepins.

Qu4trepins, nova etapa

QU4TREPINS tanca un any més amb un balanç positiu d’activitats i 
participació. A l’acte de presentació del número anterior de la revista 
es va celebrar el 20è aniversari de l’Associació Cultural, acte en el que 
es va comptar amb la presència de la presidenta d’Òmnium Cultural, 
senyora Muriel Casals. Es produïa la coincidència de la celebració del 
50è aniversari d’Òmnium. L’ajuntament de Palau-solità i Plegamans, 
de mans de la seva alcaldessa, senyora Teresa Padrós, va lliurar a 
Qu4trepins una placa commemorativa.

Aquest any es presenta un nou número de la revista amb format i 
contingut renovats. Un pas important a destacar és la incorporació 
d’un grup de joves a la gestió activa de la revista i de la pròpia Asso-
ciació Cultural, una entitat que vol ser viva i dinàmica, actualitzant-se 
i adaptant-se a l’evolució dels temps.
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Són vigents avui els objectius de QU4TREPINS?
Un repte actual

Amb aquest mateix esperit d’actualització i des-
prés de més de vint anys de singladura, QU-
4TREPINS es planteja una pregunta, la de si se-
gueixen sent vigents els objectius pels quals es 
va fundar l’entitat. Uns objectius que han anat 
dirigits a difondre la cultura i a oferir les opor-
tunitats d’enriquiment personal i social que pro-
porcionen les activitats en el si de les entitats 
associatives.

És oportú, doncs, fer una reflexió en aquest sen-
tit, a la vista dels reptes que es plantegen avui 
dia a la nostra societat. Alguns d’aquests reptes 
afecten al bon funcionament de la societat de-
mocràtica. 

Centrats en aquest camp, no es pot negar que 
aflora a vegades entre els ciutadans una insatis-
facció que es tradueix, o bé en desafecció i abs-
tenció en la participació o bé en el sentiment de 
no sentir-se ben representats en determinades 
institucions. 

Dels antics grecs al romans

Des que es va introduir la democràcia a la Grècia 
antiga han passat mil·lennis i la societat i la prò-
pia democràcia han evolucionat Sembla, doncs, 
que no s’hauria de qüestionar ja, a aquestes al-
çades, ni que es produissin tants desajustos i dè-
ficits democràtics.

És útil recordar, en aquest sentit, aquella dife-
renciació que ja es feia a l’antiga Roma entre el 
concepte de potestas, el poder coercitiu del qui 
mana, que és diferent del de auctoritas, que és 
l’autoritat moral que s’accepta per convicció.

A la recerca d’autoritat convincent

La cita anterior ve a tomb per la importància que 
té la percepció que reben els ciutadans de l’acció 
política. Seria difícil veure autoritat moral i re-
presentativitat si, a vegades, per part de certes 
institucions, es donessin mostres de desconeixe-
ment de la realitat, d’injustícia, fins i tot de falta 
de respecte i de menyspreu. També seria difícil 
trobar aquesta autoritat en els plantejaments 
demagògics, que fan pensar que qui els pronun-
cia considera a tothom molt poc intel·ligent, i ja 
no diguem en el cas de decisions preses en con-
tra de la voluntat popular, per òrgans en els que 
els ciutadans no s’hi sentissin representats, quan 
aquesta voluntat popular s’ha expressat de for-
ma democràtica i respectuosa. 

La nostra societat farà un gran pas si segueix 
avançant en el camí cap a la millora de la seva 
qualitat democràtica. Per això, haurà de treballar 
en l’adequació de les normes i de les institucions 
de forma que els ciutadans se sentin represen-
tats realment i motivats per tenir una participa-
ció activa i continuada en els afers públics.

Però no hi ha dubte que això s’aconseguirà, en-
tre d’altres aspectes, amb un factor clau, amb 
uns ciutadans cada vegada més formats i una 
societat més madura.

Una aportació

En el moment actual pot ser més oportú que 
mai participar en els objectius que compartei-
xen nombroses associacions culturals i cíviques. 
A part de la formació personal i social que trans-
meten, tots hem estat testimonis de la impor-
tància de la societat civil, del món associatiu, per 
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canalitzar les expressions, desitjos i demandes 
dels ciutadans, un fet, per cert, que és motiu 
d’autosatisfacció quan es manifesta de forma pa-
cífica i respectuosa.

QU4TREPINS, per tot això, vol seguir fent camí i 
perseguint els seus objectius, adaptant-los a la 

societat canviant, dedicant el seu esforç en pro 
de la cultura, en un ambient de respecte i tole-
rància, amb el convenciment que la seva aporta-
ció, encara que modesta, serà útil. 
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El Rec Gran com a organitzador del 
territori

Marta Cañadó Expósito
marta.caex@gmail.com

Aquest article està basat en la investigació portada a terme, en el 
projecte de final de Màster en Sostenibilitat de la mateixa autora 
i anomenat “Recuperació del traçat del Rec Gran de Palau-Solità i 
Plegamans: Organització del territori en funció de l’estructura hídrica”. 

Consultable a: http://hdl.handle.net/2099.1/13642

Antecedents

Diversos estudis mostren que la zona del Vallès disposa d’un important 
cabal d’aigües subterrànies. Aigües que s’han pogut aprofitar al llarg 
del temps per a regar els camps de cultiu. Els sistemes tradicionals 
més utilitzats per a gestionar i distribuir aquesta aigua són els pous, 
juntament amb les mines i els recs.

Palau-solità i Plegamans no era una excepció dels municipis que 
disposaven d’aquestes tècniques de reg, tot i que moltes d’elles estan 
en desús actualment. 

En el mateix arxiu de la corona d’Aragó, on hi ha dipositat el projecte 
original d’Antoni Gaudí per augmentar el cabal del Rec Gran, hi ha tot 
un seguit de plets entre regants i la propietat del molí per als drets 
d’aigua, que donen una visió més caòtica de la situació de llavors.

Aquests documents fan intuir que el Rec Gran devia portar un cabal 
suficient per a fer moure els molins hidràulics de la zona i permetre 
el reg dels cultius des de Caldes de Montbui fins a Santa Perpètua 
de Mogoda, tot i que a l’estiu, la manca de cabal portava a disputes 
entre les parts interessades.

“La passió pel poble on vaig 
néixer, el coneixement que 
he adquirit en la meva for-
mació com a arquitecta i la 
curiositat de les noves mi-
rades sostenibilistes que 
sorgeixen en el canvi de 
paradigma que estem vivint 
són els causants que em fan 
endinsar en aquest viatge a 
la recerca de respostes a 
qüestions que em van sor-
gint”.

Territori

http://hdl.handle.net/2099.1/13642
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El Rec Gran com a organitzador del territori
Objectius

A partir de l’estudi del projecte d’en Gaudí per 
augmentar el cabal de la mina dels regants de 
Plegamans, que més endavant explicarem, van 
sorgir algunes qüestions. Tant important era 
aquesta mina perquè calgués captar més aigua? 
Per a què es feia servir aquesta aigua?

Des d’aquest punt de partida es va anar estirant 
el fil de la qüestió fins que van sortir tot un seguit 
de basses i pous que anaven conformant el traçat 
del Rec Gran, així com altres mines secundàries 
que hi guardaven relació.

Tots aquests elements devien ser condicionants, 
així com la topografia, a l’hora d’organitzar el 
territori i la disposició del municipi abans de la 
Revolució Industrial.

D’aquesta manera el projecte de Gaudí anava 
agafant forma en un context determinat.

Aquest article pretén donar a conèixer un tema 
que possiblement no ens plantegem en els 
temps que corren i amb les facilitats que ens han 
donat els avenços tecnològics: la importància de 
l’aigua, element que necessitem per viure, sobre 
el nostre territori.

La idea és trobar l’antic traçat del Rec Gran i 
relacionar-lo amb l’organització del territori, 
alhora que contextualitzem el projecte de 
Gaudí i reivindiquem la recuperació d’idees 
sostenibilistes.

Metodologia

Com a metodologia a seguir per a cartografiar 
les mines i els recs, s’ha utilitzat un plànol 
topogràfic base facilitat per l’Institut Cartogràfic 
de Catalunya, on s’han anat dibuixant els trams 
coneguts segons els testimonis entrevistats 
i la documentació trobada i analitzada. Per a 
completar els trams desconeguts s’han anat fent 
hipòtesis a partir d’eines de navegació geogràfica 
per satèl·lit, així com comprovacions in situ. Per 
a fer-ho s’han anat localitzant els punts on hi 
ha elements del sistema (com ara pous, basses 
i recs a la vista) i unir-los seguint la topografia.

Les mines: un sistema sostenibilista de 
distribució de l’aigua

Les mines són un sistema tradicional de gestió 
de l’aigua. En els documents datats l’any 990, a 
Palau-solità i Plegamans, ja hi consten sistemes 
de rec i consum d’aigua a través de mines.

Una mina és un conducte subterrani que travessa 
el nivell freàtic per captar l’aigua que hi circula i 
conduir-la per gravetat cap a l’exterior.

Existeixen diversos textos que expliquen les 
tècniques més utilitzades per a saber on hi ha 
aigües subterrànies i com construir les mines, 
aconseguint un pendent suficient per afavorir la 
circulació de l’aigua però no excessiu per evitar 
erosions.

Per a construir-les, habitualment es feia un pou 
(pou mare) que punxava la capa freàtica per 
assegurar-se que hi havia aigua. Tot seguit, 
s’anava al punt on interessava que sortís l’aigua 
(boca) i es començava a excavar fins al pou.
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Si la mina era llarga, de tant en tant es cavaven 
diversos pous (pous d’aireig) en el recorregut, 
que servien per extreure la terra cap a l’exterior 
i introduir els materials amb què es revestia la 
mina per evitar esfondraments.

Si es tapaven els pous d’aireig per evitar 
accidents, era important deixar una senyal, 
normalment una pedra o una tapa, per poder 
tornar a accedir a la mina quan requeria ser 

Imatge 1. Esquema d’una mina estàndard. Elaboració pròpia.

Imatge 2. Esquema de la construcció d’una mina. Dibuix fet 
per Mònica Perez pel Museu de la Mina Vella de Vilassar de 
Mar.

Imatge 3. Fotografia presa durant la neteja d’una mina de 
Terrassa. Extreta del llibre Las Galerías Drenantes en España. 
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Després de la Revolució Industrial, en que apareix 
la bomba hidràulica, la ubicació dels elements 
sobre el territori perden el seu sentit. Ja no cal 
que la bassa es disposi en el punt més elevat de 
la parcel·la perquè es pot bombejar l’aigua fins 
on calgui. També comencen a aparèixer altres 
sistemes de regatge com el d’aspersió, el gota 
a gota o les mànegues que poden agafer aigua 
tant dels pous com de la xarxa d’abastament.

En aquest moment l’organització del territori 
queda en mans de l’atzar o la conveniència 
d’aquells qui reguen. Fins i tot les mines perden 
el sentit ja que és més còmode bombar aigua 
d’un pou per omplir la bassa, que no pas haver 
de fer el manteniment de la mina.

La lògica de les societats orgàniques, que 
no havien de dependre d’una font enegètica 
(inexistent aleshores) perquè aprofitaven els 
recursos naturals, hauria de ser la base per 
poder prendre decisions en el present. Decisions 
que ens portin cap a la sostenibilitat en el futur. 

No es tracta de tornar cap al passat, sinó 
d’aprofitar els coneixements adquirits i els 
nous avenços tecnològics per a gestionar els 
recursos disponibles de forma racional i poder, 
així, “satisfer les nostres necessitats sense 
comprometre la capacitat de les generacions 
futures de satisfer les seves pròpies necessitats”. 
(CMMAD 1987)

Mines i recs conformadors de territori

Tot seguint aquesta “lògica de la gravetat” la part 
regable d’un territori sempre és la que queda en 
les cotes inferiors a l’accés a l’aigua. Per tant, si 
calculem, aproximadament, la superfície de terra 

netejada dels àrids que transporta l’aigua i de 
les arrels dels arbres que poden obstruir la mina.

Per gestionar més còmodament l’aigua que sortia 
de la mina, s’emmagatzemava en una bassa 
fins que es necessitava per regar. Es cavaven 
petits recs al terra de manera que l’aigua pogués 
circular fins a la zona que calia regar.

Imatge 4. Esquema de la organització lògica del reg per gra-
vetat.

Imatge 5. Fotografia d’un camp de cultiu a Banyoles on també 
s’utilitza sistemes de reg per gravetats mitjançant recs.

Aquest tipus de distibució de l’aigua segueix 
una “lògica de la gravetat”, en que la bassa 
d’emmagatzematge cal que estigui ubicada en el 
punt més elevat de la parcel·la.
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que hi ha entre el Rec Gran i la Riera de Caldes, 
uns 5km², podem imaginar-nos el cabal d’aigua 
que devia portar aquest canal. Es pot considerar 
que la major part d’aquesta aigua es destinava a 
regatge, ja que la que sobrava dels molins també 
s’aprofitava.

Per fer un anàlisi de com es va anar assentant el 
municipi de Palau-Solità i Plegamans en funció 
del pas de les mines i els recs, farem un breu 
recorregut per la història del poble:

Palau-Solità i Plegamans estava constituït 
bàsicament per dos nuclis: Palausolità, que 
estava format pel barri de la Sagrera amb 
l’església romànica (s. XII), el barri de Santa 
Magdalena que va fundar la comanda templera 
(1150) i diverses cases pairals, la major part 
d’elles construïdes entre els segles XIV-XIX; i 
Plegamans, que, a més de les cases pairals, amb 
les millores al camp va anar acollint població que 
es van anar establint en tres grups de cases al 
llarg del Camí Reial (S. XVII-XVIII): El barri de 
l’Hostal, el Barri de Dalt i el Barri de Baix.

No deu ser coincidència, però, que aquests grups 
de cases s’establissin al llarg del Camí Reial, 
justament per on passava el Rec Gran, on no 
només tenien facilitat d’accés sinó disponibilitat 
d’aigua.

El 13 de Març de 1566 els Srs. De Vilatorta 
concedeixen permís al Monestir de Nostra 
Senyora de Montalegre d’agafar l’aigua que 
surt del molí de Palau per al rec de les terres a 
Santa Perpètua. I el 17 de Març d’aquell mateix 
any signen l’acord per a portar l’aigua sobrant 
de la molinada del molí de Palau al de Mogoda 
(MONLEÓN Gorriz et al. 2004)

La creixent demanda per accedir a l’aigua del 
rec i la sequera, sobretot en època d’estiu, van 
comportar disputes entre regants i moliners. 
Així, del 1600 al 1615 hi va haver el plet de 
Clariana contra el Convent pel domini de les 
aigües. Posteriorment hi va haver altres plets 
per regular els drets d’aigua. (MONLEÓN Gorriz 
et al. 2004)

Aquests plets, no només ens donen fe de la 
història, sinó que ens asseguren l’existència i l’ús 
del Rec, la trajectòria, ja que diu que anava d’un 
molí a l’altre, i la data aproximada.

També el 1597 es troben indicis de sèquies en 
ambdós costats de la riera, que ens indiquen 
l’existència de ramificacions de sèquies 
secundàries que porten l’aigua als camps i 
retornen la sobrant a la principal. (MONLEÓN 
Gorriz et al. 2004) 

Probablement, aquests indicis es deuen a algunes 
de les mines de les cases pairals que aboquen les 
aigües sobrants al Rec Gran per augmentar-ne el 
cabal. Com són el cas de la Mina de Can Maiol i 
la de Can Puigoriol.

Seguint amb els desenvolupament del municipi, 
amb la construcció de la carretera entre el 
1825 i 1850 (ajuntament de Palau-Solità i 
Plegamans 2009), aquests tres nuclis es van 
anar consolidant. Es va construir un nou barri, 
el de les Cases Noves (s. XIX-XX), annex al barri 
de l’Hostal. 

La construcció tradicional urbana eren les cases 
de cos amb pati al darrere que permetien cultivar 
productes d’horta, i que, per al reg, agafaven 
l’aigua del Rec Gran. En augmentar la població 
augmentava la demanda de drets d’aigua, i tenint 
en compte la manca d’aigua del Rec Gran durant 
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els mesos d’estiu, les baralles entre regants es 
continuaven donant. 

És per això que es va redactar un document per 
a repartir l’aigua de la sèquia en torns inferiors 
a 10 hores.

“[...] admitido por todos la necesidad de la 
asociación de que se trata a fin de poner termino 
a los abusos y anarquia que reinan en los riegos 
[...]” (Comunidad de regantes 1881).

Hi ha una altra raó, però, per a les disputes entre 
regants. I és que segons en Fermí Vinyals, autor 
del llibre “Història de Santa Perpètua de Mogoda” 
la disminució del cabal de la riera ha provocat 
canvis en aquesta i va ser causa de la destrucció 
de masies i molins de la zona. 

“Ens és un tangible testimoni de la metamorfosi 
de la vall de la nostra riera, l’estat en què es troba 
avui l’antiga residència dels templers de Palau-
Solità, ja que tan bon punt el curs de l’aigua va 
sortir de seu call antic, i sembla que ho va fer de 
cap a cap de la riera, rautant a banda i banda de 
les serres veïnes com es pot comprovar encara 
avui, ja que la mà de l’home no ha aconseguit 
esborrar pas els senyals de la terra que van 
emportar-se les riuades.” (VINYALS Rovira 1994)

Cal tenir en compte, però, que s’han fet diverses 
intervencions per a reconduir el cabal de la riera, 
per evitar inundacions en època de pluges, que 
poden haver alterat la percepció de la seva llera en 
temps passats. Una forma de protecció, bastant 
comna, envers les inundacions, pel que sembla 
és la construcció de murs de protecció. Així al 
terme municipal de Santa Perpètua de Mogoda 
també es van fer aquests tipus d’intervencions.

El 1909 es va inaugurar la Carrerada, que era 
la carretera que unia els dos nuclis, Palausolità 
i Plegamans, sense necessitat de creuar la riera 
pel mig. Aquesta carretera va suposar moltes 
facilitats pels que s’havien de reunir a la “casa 
del comú” o volien anar a missa a l’església de 
Santa Maria de Palau-solità. De fet, el 1440 ja 
consta el primer batlle, la persona encarregada 
de vetllar pels interessos dels dos nuclis, fet que 
determina la unió entre els dos municipis.

“La ubicació d’aquesta casa hauria estat en un 
lloc cèntric, prop del camí ral. En aquella època 
no hi havia gaires edificacions per a poder triar, 
per això es pot situar en el tram d’aquest carrer 
que antigament es deia del meson – el nom en 
dóna també testimoni-. Encara que no consta 
documentalment, sembla que podia haver estat 
entre cal Carreter i la casa que fins fa poc havia 
ocupat el forn de can Boni.” (ALIMBAU Parera et 
al. 1998)

Podem veure que prop de la casa del comú també 
hi passa el Rec Gran.

Imatge 6. Panoràmica de Santa Perpètua de Mogoda des de 
la serra del cementiri amb el mur de protecció de la Riera de 
Caldes (VINYALS Rovira, 1994).
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Imatge 7. Emplaçament de l’antiga i la nova casa del comú, 
segons s’ha interpretat de l’explicació d’Alimbau.

Entre el 1880 i el 1939 va estar en funcionament la 
línia de ferrocarril de Mollet a Caldes de Montbui, 
anomenat “El Calderí” que, a més de portar 
mercaderies procedents de la pedrera del Farell 
per a la construcció de l’Eixample de Barcelona, 
també va començar a portar estiuejants cap als 
anys 1920, que anaven als balnearis de Caldes i 
que es van començar a establir al municipi.

Aquest creixement de la població també es va 
veure afectat per la implantació de les primeres 
fàbriques que van aportar prosperitat econòmica 

Imatge 8. Ortofotomapa vol 1986. Institut Cartogràfic de Ca-
talunya.

Imatge 9. Ortofotomapa vol 2009. Institut 
Cartogràfic de Catalunya.

Ajuntament

Cases Noves

Can Carreter
Camí Reial

Carretera Via del trenEstació

Cal Boni

Rec 
Gran

Rec Padró
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a les famílies del poble (1890). “Els anys setanta 
i vuitanta, després d’aguantar bé les primeres 
grans embranzides urbanístiques en el poble, 
es comencen a desenvolupar urbanitzacions i 
polígons industrials que canvien radicalment 
la seva fisonomia rural.” (TRUYOLS Rocabruna 
2011)

Aquests darrers polígons, tan urbans com 
industrials, són els que deixen de tenir en compte 
els recorreguts dels recs. I, fins i tot, durant la 
seva construcció, malmeten alguns trams de 
mina. 

Cal dir, però, que el Rec Gran cada vegada 
s’utilitzava menys fins al punt que es va tapar 
per evitar accidents. Probablement la dificultat 
de gestió, la reducció del cabal de la Riera de 
Caldes, principal font d’abastament del Rec Gran, 
i la mala qualitat amb que arribava l’aigua degut 
als residus que abocaven algunes indústries riera 
amunt, van ser la causa del desús d’aquesta 
infraestructura hidràulica.

El Rec Gran

El Rec Gran comença en el pou existent prop de 
la casa del Prat de les Deus, on adquireix, a més 
de l’aigua del pou, l’aigua procedent d’una mina 
que capta l’aigua de la Riera de Caldes.

A partir d’aquí, el rec continua a cel obert sense 
construcció que el canalitzi. Només es diferencia 
d’un torrent qualsevol per la direcció que pren 
envers la topografia, ja que va paral·lel a la Riera 
de Caldes però a una cota superior. En algun 
petit tram, el rec està cobert amb una volta que 
serveix per passar d’una banda a l’altra.

Imatge 10. Can Prat de les Deus. Mapes del Patrimoni Cultu-
ral de la Diputació de Barcelona, 2008.

Imatge 11. Rec a cel obert.
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En arribar al Mas Llobet, encara al terme 
municipal de Caldes de Montbui, la vegetació 
fa pràcticament impossible veure el recorregut 
del rec. Per contra, en un ortofotomapa la 
vegetació ens fa d’indicador de l’existència del 
pas de l’aigua, que es dirigeix cap a un possible 
repartidor, segons ens expliquen alguns veïns. 

Des d’aquest repartidor, en devien sortir, segons 
els plànols de Gaudí, la derivació del senyors 
Fatjó amb els recs que regaven els camps 
immediats, el rec que continuava fins al molí de 
Palau i el rec que distribuïa l’aigua per a regar 
les propietats del senyor Padró, constantment 
paral·lel a la carretera fins arribar a les cases 
noves on baixava per la carrerada. 

Del rec que va cap al molí, encara avui se’n veu 
una part, tot i que està en mal estat. Es tracta 
d’un rec de poca profunditat cobert amb una 
volta.
 
En aquest tram, entre el repartidor i el molí, el 
traçat del rec que podem intuir dels plànols de 
l’Arxiu de la Corona d’Aragó desapareix sota la 

Imatge 12. Volta sobre el rec a cel obert.

Imatge 14. Rec amb volta derruida.

Imatge 13. Rec cap al molí darrere l’escola CEIP Palau.
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En arribar al molí, les aigües procedents de les 
dues mines (el Rec Gran i la mina) s’emmagat-
zemaven en dues basses, que actualment estan 
plenes de brossa i vegetació.

Imatge 16. Bassa del molí plena de vegetació.

L’aigua s’emmagatzemava a la bassa fins que 
n’hi havia prou per fer anar la roda del molí fari-
ner, que va ser un dels més importats de la zona 
ja que era l’únic lloc on moldre el gra al munici-
pi després de la destrucció del molí templer de 
Santa Magdalena.

A partir del molí, el rec discorre soterrat, existint 
uns pous coberts posteriorment amb una pedra.

Imatge 17. Pou tapat per una pedra al sortir del molí de Pa-
lau-solità i Plegamans.

Imatge 15. Restes de la mina del molí.

urbanització existent. Tot i això, encara es pot 
veure una part del traçat del Rec Gran entre mig 
d’algunes de les parcel·les que hi ha. Des d’aquí, 
es pot resseguir altra vegada en forma de torrent 
per la vora del camí que envolta el recinte de 
l’escola fins al molí.
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Tot seguint la topografia, el Rec Gran s’encamina 
fins a les antigues escoles, on actualment hi ha 
el consistori. “El rec Gran passava per un costat 
de la casa i el camí ral per l’altre”. (ALIMBAU 
Parera et al. 1998)

Imatge 18. Façana de migdia de la casa de l’Ajuntament. 
Imatge del llibre “Història de l’Ajuntament de Palau de Ple-
gamans”.

Imatge 19. Ubicació de l’edifici de l’Ajuntament a la primera 
meitat del segle XIX. Imatge del llibre “Història de l’Ajunta-
ment de Palau de Plegamans”.

barri de l’església o de la sagrera, on es produeix 
també un creuament de recs. El Rec Gran es bi-
furca per donar aigua a distintes zones a cotes 
diferents. 

Una de les derivacions segueix el traçat del Camí 
Reial passant pel davant de la Masia de Can Cor-
tès i fins arribar a tocar el carrer de baix, on 
es desviarà per l’actual carrer del rec per anar 
a desembocar a la Riera. En tot aquest traçat, 
diversos recs cavats a la terra han sortit del rec 
principal per a distribuir l’aigua als camps de cul-
tiu en les hores convingudes.

L’altra derivació, la pròpia del Rec Gran que con-
tinua el seu camí arran del barri de les cases 
noves, arriba fins al darrere de la Masia de Can 
Cortès on s’omplien els safareigs on rentaven les 
dones de l’època. 

Des d’aquí, segueix paral·lel a la carretera om-
plint les basses que troba al seu pas, les de Can 
Periquet, les de Can Boada Nou i la de Can Pla-
nes, entre d’altres.

A partir d’aquí, hi ha qui diu que s’hi incorpora 
la mina de Can Maiol, que s’explicarà més en-
davant, i les dues aigües es barregen per anar 
a les masies de Can Gera, Can Veire, Can Grau i 
Can Sobirà.

Segons el plànol del Cadastre de 1954 facilitat 
per l’Arxiu Municipal de Palau-Solità i Plegamans, 
també hi ha sèquies en aquesta zona que distri-
bueixen l’aigua pels camps. Després de passar pel costat de la casa consis-

torial s’enfonsa per sota les parcel·les edificades 
del centre del municipi, on antigament hi havia 
hagut el barri de l’hostal. És en aquest creua-
ment de camins, entre el Camí reial i la Carre-
rada, anomenada antigament la carretera del 
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El projecte de Gaudí

Segons l’article “Gaudí fontanero: alumbramien-
to de aguas en Caldes de Montbui”, “La existen-
cia de la obra que vamos a comentar a continua-
ción fué dada a conocer por primera vez en las 
IV Jornadas de Estudios Gaudinianos, celebradas 
en noviembre pasado.” (Sama, 1998)

Imatge 20. Portada de la memòria del projecte de Gaudí. 
reproduïda per a la publicació “Escritos y documentos” de Mer-
cader.

Aquest projecte de l’arquitecte català ens dóna 
fe, com a mínim, de l’existència, anterior a 1878, 
del Rec Gran i de la localització del seu punt ini-
cial. 

El projecte consta de plànols, disponibles de con-
sultar a l’Arxiu de la Corona d’Aragó, i memòria, 
que es pot consultar al mateix arxiu o a la publi-
cació “Escritos y documentos”.

El Treball de Final de Carrera de Raúl Monleon 
Gorriz, després de fer algunes investigacions, 
conclou en l’afirmació de la construcció del pro-
jecte per part de Gaudí. També anomena les 
concòrdies, que es recullen en el mateix arxiu, 
per establir drets d’aigües.

Aquestes concòrdies, són la clau del perquè del 
projecte de Gaudí. El que s’entén és que hi havia 
massa regants per la quantitat d’aigua que es 
requeria, en època de sequera, per a satisfer les 
necessitats de rec i del molí.

“La propuesta de Gaudí para remediar la situa-
ción es clara: se trata de aumentar el caudal de 
la mina y de lograr un régimen de aguas esta-
ble, no sometido a la irregular frecuencia de las 
aguas superficiales de la riera, que en épocas 
de lluvia se desborda formando torrenteras y 
en la estación seca pràcticamente desaparece.“ 
(Sama, 1998)

És per això que el projecte proposa una manera 
d’augmentar el cabal. Es tracta d’unir la mina 
que recull les aigües sobrants del molí Nou, amb 

La documentació trobada per Mariluz Rodríguez 
Oliveras, responsable de la catalogació de Fons 
de Sentmenat de l’Arxiu de la Corona d’Aragó 

(Sama, 1998), mostra que Antoni Gaudí va rea-
litzar, el 1878, l’anomenat “Proyecto de alumbra-
miento de aguas en el valle de la Riera de Caldas 
para aumentar el caudal de la mina de los seño-
res irrigantes de Plegamans”.
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el pou del Prat de les Deus, a l’inici de la mina 
dels regants de Plegamans. Per a fer-ho, cons-
trueix una mina que, a més de recollir les aigües 
sobrants del molí, captava també les aigües sub-
terrànies dels torrents propers.

La memòria del projecte fa una detallada des-
cripció de la zona i explica en què es basa per 
a reconèixer la presència d’aigües subterrànies. 

“El primer afluente que se encuentra después del 
molino es el torrente Sech, en cuya confluéncia 
ninguna señal sale a la superficie de la existén-
cia de aguas, lo que no sucede así en el afluen-
te siguiente, que es un pequeño arroyo de des-
emboca cerca de unos álamos cuya lozanía está 
sostenida por el agua que brota a la superficie 
y que indudablemente proviene de la corriente 
subterranea de dicho arroyo; siendo de notar, 
además, la lozania de que en pleno verano dis-
frutaban, a pesar del tiempo que hace que no 

había llovido, los pinos situados enfrente de los 
referidos álamos, en la orilla opuesta de la riera 
y en la propiedad del señor barón de Canyelles.” 
(Gaudí et al. 2002)

Per a fer-ho, i aquí està la innovació del projec-
te, almenys pel que es coneix a Espanya, uti-
litza el que anomena “paredons hidràulics”. Són 
unes parets, de maó de 15 cm, soterrades, per 
embassar les aigües subterrànies dels torrents, 
que en augmentar el seu nivell percolaran, per 
la part captadora, a la mina i es conduiran per 
aquesta. 

“Su construcción seria del siguiente modo: en-
contrando el punto más bajo del pefil imper-
meable, se abriría un pozo en dicho punto, en el 
fondo del cual se abrirían dos trozos de galeria, 
hasta ir a encontrar la parte lateral del perfil im-
permeable; dichas galerias, convenientemente 
apeadas por una tablazón sólida, servirían para 

Imatge 21. Planta del projecte de Gaudí. Dibuix original dipositat a l’Arxiu de la Corona d’Aragó.

Imatge 22. Secció del projecte de Gaudí. Dibuix original dipositat a l’Arxiu de la Corona d’Aragó.
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Imatge 24. Imatge de la zona de l’inici de la mina de Can 
Maiol.

la construcción del murete hidráulico, y una vez 
llegado al techo de la galeria se llenaría ésta con 
el terreno superior, dando ocasión así de la cons-
trucción de otros dos trozos de galería encima 
de los primeros, los cuales, encontrando el perfil 
impermeable i convenientemente apeados, ser-
virían para continuar la construcción del murete 
hidràulico.” (Gaudí et al. 2002).

Imatge 23. Esquema de funcionament dels paredons hidràu-
lics del projecte de Gaudí. Elaboració pròpia.

Aquest sistema de paredons hidràulics, els utilit-
za en tres torrents consecutius per embassar les 
seves aigües subterrànies.

El context

El projecte d’Antoni Gaudí, com ja s’ha explicat, 
es dissenya per augmentar el cabal de la mina 
dels regants de Plegamans, també anomenat 
Rec Gran. En el context en que es mouen aques-
tes infraestructures hidràuliques, es repeteix l’ús 
d’aquest sistema: el de les mines. 

Tant és així que, si no totes, la majoria de les 
masies que s’escampen pel territori, també dis-

posen del seu sistema d’abastament d’aigües 
procedent d’una o varies mines, que posterior-
ment es complementen amb l’aportació d’aigua 
de pous. 

Les altres Mines

De la resta de mines, poca cosa se’n sap. Pel 
que es coneix, totes elles són privades i només 
se n’ha trobat documentació d’unes poques. En-
cara n’hi ha que s’utilitzen però les que s’han 
deixat perdre, probablement, ho hagin fet per 
la reducció de les feines del camp per part dels 
propietaris o potser perquè portaven poca aigua. 
Tot seguit es fa un recull d’algunes d’elles. 

La Mina de Can Maiol:

La Mina de Can Maiol, tal com diu la gent del 
poble, ja que no s’ha trobat documentació, co-
mença a l’aflorament d’aigua que hi ha una mica 
més amunt de l’ermita de Santa Magdalena on hi 
havia hagut la comanda dels Templers. 
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Imatge 25. Imatge de l’aflorament de la mina de Can Maiol.

Imatge 26. Bassa de Can Boada Vell.

Imatge 27. Pou de Can Boada Vell.Des d’aquest solc ple d’aigua que hi ha al terra, 
travessa la Riera de Caldes, on s’entén que capta 
més aigua del subsòl de la seva llera, per a trans-
portar-la cap als safareigs de Can Maiol i d’aquí 
cap a un seguit de basses, actualment inexis-
tents, que regaven la zona.
  
Abans d’arribar a Can Planes, però, hi ha una bi-
furcació que deu portar l’aigua cap a Can Boada 
Vell.

La Mina del Troncar:

Aquesta mina pren l’aigua del torrent Gibert a 
l’alçada de Can Duran per a regar el tros ano-
menat “el troncar” i la finca de Cal Cinto per a 
després, tornar-la al mateix torrent. Fins no fa 
gaires anys encara estava en funcionament, però 
els propietaris de Cal Cinto ja no fan arribar l’ai-
gua fins a les seves terres, per tant, s’entén que 
les
desvien directament al torrent abans d’arribar-hi 
o simplement ja no fan la captació.

La Mina del Rector:

La Parròquia de Palau-Solità és propietària d’una 
mina d’aigua que pren l’aigua del torrent d’en 
Baell, conegut també per la gent del poble com a 
torrent Gibert, i desemboca a la bassa existent al 
costat de l’església de Santa Maria de Palau-So-
lità i la rectoria. 

Pel que podem comprovar en la documentació 
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Imatge 30. Tram final del recorregut de la mina del Rector.

Imatge 31. Bassa del Rector que s’omple d’aigua de la mina.

trobada, existeix un tram de mina més recent 
que, ja l’any 1947 en que es va dibuixar al plànol 
adjunt, no funcionava. Pel que sembla, la que sí 
que encara funciona és l’antiga, ja que a la bassa 
hi continua arribant aigua.

Imatge 28. Plànol de la mina del rector, 1947. Cedit per la parròquia de Santa Maria de Palau-solità.

Imatge 29. Mina del Rector.

L’aigua que sobreeïx de la bassa i que no s’apro-
fita, va directament al camp del Rector, on es 
torna a filtrar a la terra. 
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Imatge 32. Accés a la mina de Can Sors. Imatge 34. Interior de la mina de Can Sors.

Imatge 33. Comporta manual de distribució de l’aigua. Imatge 35. Basses de Can Sors.

La Mina de Can Sors i Can Duran:

Aquesta mina, encara en funcionament, tot i no 
saber-ne el traçat exacte, transcorre entre les 
terres de Can Clapers, Can Sors i Can Duran. 

Pel que sembla, l’aigua s’agafa de la Riera de 
Sentmenat, un afluent de la Riera de Caldes, en 
les proximitats de Can Clapers i es dirigeix cap a 
Can Sors, on, en arribar al pou d’accés, s’omplen 
les basses mitjançant una comporta manual. 



24

El Rec Gran com a organitzador del territori

Imatge 38. Pou al mur de la fàbrica de pintures Pivema.

L’aigua sobrant del reg anava a parar al safareig 
que, encara avui, hi ha davant la casa de Can 
Sors. 

Per a satisfer les necessitats d’aigua encara hi 
ha una altra bassa, prop de la casa pairal, que 
s’omplia amb aigua d’un pou proper a aquesta.

Imatge 36. Boca de la mina que porta l’aigua al safareig, 
davant la casa de Can Sors.

Imatge 37. Bassa de Can Duran.

Quan és el torn de reg de Can Duran, s’omple la 
bassa que hi ha mig amagada dins el bosc, però 
propera als camps. Aquesta bassa té algun dels 
seus murs mig derruïts però encara fa servei.

A Can Duran, quan és l’època i necessiten aigua 
per a regar, netegen el rec que els porta l’aigua 
de la bassa fins als camps. La que els sobra, la 
deriven directament al torrent de Can Duran.

La Mina de Can Cladelles:

L’aigua d’aquesta mina també procedia de la Rie-
ra de Sentmenat. Fins no fa pas gaires anys, els 
seus pous encara es veien enmig dels camps. 
Actualment, el pou que més es veu és el que hi 
ha a la paret de la fàbrica de pintures Pivema, 
empresa que sembla ser que també es beneficia-
va de l’aigua d’aquesta mina. 
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Aquesta mina tenia la boca al creuament de ca-
mins de La Sagrera, on continuava com a rec a 
cel obert per l’actual carrer de la plana i abastia 
d’aigua les basses de les cases d’aquest barri. 
Algunes d’aquestes basses eren per a regar el 
cànem, tant abundant a l’època. 

A Can Cladelles, per exemple, encara hi ha les 
basses de cànem, tot i que actualment estan ple-
nes d’herbes. 

El rec passava per Can Jan on s’omplia la bassa 
contigua a la del Rector, que hem anomenat an-
teriorment.

Imatge 39. Esquema de la hidrologia dels volts de Can Gibert. Dibuixat pel senyor Tarragona. Cedit per Mª Carme Tarragona.

La Mina de Can Gibert:

Així n’era d’important la gestió de l’aigua que els 
actuals propietaris, els Tarragona, en comprar la 
finca de Can Gibert, es van fer un petit esque-
ma per veure com funcionava la hidrologia de la 
zona. És un esquema modest i senzill però su-
ficient per a tenir les nocions necessàries per a 
saber com havien d’administrar l’aigua per al rec 
de la finca.

La Mina de Can Ral – Can Riera:

Se’n coneix ben poc d’aquesta mina però podem 
dir que agafava les aigües de la Riera de Sent-
menat i el seu traçat anava des del volts de Can 
Costa fins a Can Riera, passant per Can Ral.

La Mina de Can Cerdà:

La mina de Can Cerdà desemboca en una ca-
nalització que porta l’aigua a la bassa que feien 
servir per al rec. 

Actualment la finca disposa d’un embassament 
d’aigua molt més gran que la bassa antiga per a 
emmagatzemar l’aigua. Tot i això, la bassa anti-
ga encara està en bon estat. 
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Imatge 40. Mina de Can Cerdà. Imatge de Panoramio.

Imatge 41. Mina de Can Cerdà, passant per sobre el torrent.

La Mina de Can Arimón:

Aquesta mina es destinava només a l’abasta-
ment de la casa de Can Arimón, que naixia de 
sota el bosc fins a arribar al safareig de la casa 
pairal on rentaven la roba i la sobrant la dirigien 
cap a l’hort annex. 

Avui dia encara funciona, tot i que el seu ús no és 
tant continu. Els pous d’aireig estan tapats però 
senyalitzats.

Imatge 42. Pous d’aireig de la mina de Can Arimon.

La mina de Can Puigoriol:

Aquesta mina també desemboca en una bassa 
que sobreeix cap al camp. Actualment utilitzen 
una bomba per a extreure’n l’aigua i regar els 
cultius que hi ha en cotes superiors.

Imatge 43. Bassa de la mina de Can Puigoriol.
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Conclusions

Després de mostrar el funcionament dels ele-
ments del sistema hídric dels volts de Palau-So-
lità i Plegamans, podem donar una visió general 
d’aquest sistema afirmant la importància que 
havia tingut, en temps passats, la gestió i distri-
bució de l’aigua, sobretot mitjançant les mines i 
els recs.

A partir del Rec Gran, la mina principal que per-
metia el rec de les terres de l’esquerra de la 
Riera de Caldes i el funcionament del molí, ob-
servem la capacitat d’aquesta infraestructura de 
vertebrar el territori, col·locant cada element al 
seu lloc seguint la lògica de la gravetat.

Amb aquest sentit, algunes de les mines secun-
dàries dels voltants aportaven les seves aigües 
sobrants per a mantenir el cabal del rec princi-
pal i poder, d’aquesta manera, satisfer les ne-
cessitats dels seus usuaris. Les que no ho feien, 
donaven fe del context en que es movia el Rec 
Gran i la construcció de la mina par augmentar 
el cabal d’aigua que va projectar Antoni Gaudí.  

Val a dir, també, que hi havia tota una feina de 
gestió social en què calia acordar torns de re-
gatge i que aquests es fessin complir. Per tant, 
el sistema hídric no era només un vertebrador 
territorial sinó un organitzador social. 

Un mètode amb ideals sostenibilistes propi d’una 
societat orgànica que amb la industrialització i 
l’ús dels combustibles fòssils perd la seva raó de 
ser i, amb ell, la raó d’estar dels elements terri-
torials que el componen.
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Imatge 44. Plànol del projecte d’ampliació de la mina dels regants de Plegamans que va projectar en Gaudí. E 1/10.000
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Aquest article explica la 
història i anècdotes de la 
sardana tant actualment 
com anys enrere, anterior a 
l’època de Franco. En aques-
tes línies es pot observar el 
sentiment que em lliga a 
la sardana donat que ballo 
amb l’Agrupació de Caldes 
de Montbui i m’apassiona 
perquè la dansa forma part 
de la meva vida des de fa 
molts anys, ja que he es-
tudiat la carrera de dansa 
clàssica juntament amb la 
de Magisteri de primària. 
Espero que després de lle-
gir l’article tingueu tantes 
ganes de descobrir la sar-
dana com les que tinc jo de 
ballar-la cada cop que sento 
les primeres notes.

Costums

Montse Estrada Uceda
estrada.mons@gmail.com

Imatge 1. Dansa del contrapàs ballada 
per homes.

L’origen de la sardana s’ha volgut lligar a les danses de l’antiga Grè-
cia. Donada la similitud de la posició d’aquestes en rodona, és pos-
sible que hi tingui algun referent, però la nostra dansa prové del 
contrapàs que es ballava a les terres de l’Empordà. 

En un principi aquesta dansa (contrapàs) era ballada per homes per-
què l’objectiu de ballar-la era l’exhibicionisme per tal d’aconseguir 
l’atenció de la jove més bonica dels voltants. Per aquesta mateixa 
raó, la dansa acabava en baralla entre els joves presents ja que era 
d’un gran interès ser el millor dins la rotllana. 

Un clar exemple el podem trobar a la novel·la Solitud de Víctor Català 
(Caterina Albert), on s’explica un d’aquests enfrontaments a l’aplec 
de Sant Ponç on finalment hi van haver d’intervenir una parella de 
Guàrdies Civils. 

Aquesta dansa de contrapàs va començar a partir de certs canvis 
creant dues parts: el contrapàs i la sardana curta; durant el segle XIX 
va començar a experimentar un augment progressiu de la llargada, 
quan arribant a l’any 1850 ja hi trobem esmentades les sardanes 
llargues (sardana ballada actualment), que s’interpreten, es compten 
i es reparteixen segons el sistema explicat a l’opuscle “Método per 
aprendre á ballar sardanas llargas” de Miquel Pardas.

En aquests anys, no només va canviar la melodia i la repartició sinó 
que també els protagonistes i les actituds en el ball i en la festa. Això 
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Poc a poc es va procurar que la sardana fos més 
propera pel jovent per tal que es comencés a ba-
llar a diferents parts de Catalunya i així aconse-
guir fer-la important a les festes, fins que es va 
convertir en el referent cultural d’una nació.

Durant la guerra civil van desaparèixer moltes co-
lles i agrupacions, però un cop passada la guerra, 
Franco va permetre que es seguís ballant, pel que 
van tornar a aparèixer poc a poc.

donà lloc a l’entrada de les dones en la dansa, 
sense poder repartir donat que era impensable 
per l’època i a un canvi més modern de les me-
lodies, ja que s’estava convertint en una dansa 
de moda. 

Imatge 2. Colla sardanista Mar Blava.

Per tal de fer més atractiva al públic aquesta 
dansa, es va aprofitar l’allargament de les melo-
dies del bel canto de les òperes italianes d’inspi-
ració romàntica (com per exemple La Traviata de 
Giuseppe Verdi) perquè era la música de moda 
del moment.

Un cop creada la sardana moderna, el personat-
ge considerat clau en la modificació i la difusió 
de la sardana llarga moderna és en Pep Ventura, 
el qual modificà l’instrument anomenat tenora i 
donà la configuració definitiva a la partitura i a 
la cobla. 

Així, la nova sardana es divulgà amb èxit per 
l’Empordà, la Selva, el Gironès, la Garrotxa, el 
Ripollès i l’alt Maresme, però no aconseguí difon-
dre’s com a ball modern de moda per la resta de 
Catalunya. 

Imatge 3. Boletin informati-
vo de la Junta del Milenario 
de Santa Coloma de Farnes. 
La Selva, Abril-Mayo 1950, 
num. 13 y 14.

Actualment, aquest sentiment de nació al veure 
la sardana segueix viu, però, malgrat això, ja no 
és tan ballada i no és tan atractiva pel jovent, pel 
que s’ha anat perdent poc a poc. 

Aquest any, però, la Federació Catalana de la Sar-
dana ha publicat que s’han portat a terme 173 
aplecs de la sardana, sense comptar les ballades 
que hi ha durant l’any. Cal tenir en compte també 
que dins el món sardanista hi ha unes 349 enti-
tats i que ajuden a fer possible tot això el cente-
nar de cobles que toquen en els diferents actes. 
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Aquesta gran música ha estat també modernit-
zada per les cobles, com és el cas de la Cobla 
Contemporània de Sabadell, ja que s’ha dedicat 
a fer versions de bandes sonores com Super-
man, la guerra de les galàxies, etc. i també amb 
música dels anys 80, 90 i actual.

També, pel sector més jove, s’organitzen con-
cursos per tal de mostrar la sardana de lluïment 
molt ben ballada i, a més a més, de punts lliu-
res, que és la innovació dins la sardana on es 
juga amb els curts i els llargs fent moviments 
molt diferents als tradicionals. 

Això demostra, tal i com diu Francesc Salas i 
Borrell (president de la Unió d’Associacions 
d’Aplec Sardanistes de les Comarques Meridio-
nals) que “és el moment d’obrir els ulls i que la 
nostra tossuderia faci eixamplar la visió de dan-
sa i música que molts tenim.  Assistiu a aquests 
aplecs sigueu o no sardanistes, doncs hem de 
fer possibles i impossibles per reivindicar els 
moments que tenim a cada poble. Com també 
renovar constantment que és la Dansa Nacional 
de Catalunya.”

A més, cal tenir en compte que la sardana, pel 
que fa a l’aspecte cultural i musical, ha creat 
molts instruments que només es toquen espe-
cialment per ballar sardanes, com la Tenora i el 
Tible, el que la fa excepcional i única.  A més, 
moltes d’aquestes obres són molt ben consi-
derades arreu del món donat que algunes com 
la Santa Espina és famosa per la melodia i la 
lletra, considerada arreu com una de les grans 
obres d’aquest estil. 

Imatge 4. Cobla contemporània de Sabadell.

Tot i aquesta modernització també cal tenir en 
compte les grans cobles de tota la vida com la 
cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, una de les 
més conegudes i distingides de Catalunya, que 
compta amb grans músics com Enric Ortí i Marc 
Timón.

Imatge 5. Cobla de Sant Jordi de Barcelona.
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Imatge 6. Cartell de la celebració de la Diada de Catalunya a 
Caldes de Montbui, 2012

Juntament amb això, cal considerar que apor-
ta molts beneficis físics perquè ajuda a millorar 
la posició del cos, sobretot de l’esquena i aju-
da a mantenir unes cames i braços forts, ja que 
és molt important mantenir-los així per poder 
aguantar la sardana. A més, ajuda a tenir una 
bona musculació i al manteniment d’aquesta, 
amb la millora de la coordinació en utilitzar la 
compensació de curts i llargs. 

També cal pensar en la coordinació amb la mú-
sica, és a dir, ajuda a millorar l’harmonia dels 
passos amb la música, ja que és important saber 
repartir i comptar, però al mateix nivell estan els 
aires que han de ser molt ben dits, donat que és 
el que fa que una sardana tingui sentit; s’ha de 
saltar a una i fer-ho de la manera més conjunta, 
tant entre els balladors com amb la música. 

Amb tot això, es veu que la sardana és una dan-
sa que demostra com és la nació catalana, ja que 
és una dansa d’equip on tothom s’esforça per 
tal que l’objectiu final, en aquest cas ballar una 
bona sardana, surti perfecte. A més, tothom hi 
pot ajudar siguin homes, dones o nens i nenes, a 
causa que és un grup que unit de les mans amb 
força i seguint a les persones indicades arriben a 
fer coses molt grans i meravelloses.

Amb això, cal animar a tothom a què tornem a 
sortir al carrer a reivindicar la cultura i a demos-
trar que la sardana és una dansa de lluita, per 
aconseguir que es vegi Catalunya com el que és, 
una nació independent i, a més, pel molt que 
aporta per a cadascú com a individu.
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Cites de grans personatges sobre el que 
significa ballar sardanes

SALVADOR ESPRIU: “Senzilla i complicada alho-
ra, popular i distingida, fina, subtil, sotmesa a 
les profundes lleis del nombre, oberta sempre a 
tothom, arrelada en una petita però molt matisa-
da terra i, per tant, universal, la sardana és una 
garantia de continuïtat d’una característica ma-
nera de ser, molt humana, i també un constant 
advertiment seriós per a tots nosaltres.”

JOAN MIRÓ: “Que el perfum d’aquesta rosa ver-
mella que és la sardana, oberta en ple cel blau, 
ens doni a tots, arreu del món, una sang ben 
catalana.”

PAU CASALS: “La democràcia que inspira les se-
ves regles, tothom hi és admès, a qualsevol mo-
ment. La delicadesa que imposa la seva admissió 
a l’esquerra de l’home, per no separar-lo de la 
parella que té a la mà dreta. El símbol de la seva 
execució, tothom donant-se les mans, en un pla 
d’harmonia i d’igualtat.”

JOSEP TARRADELLAS: “Mentre els artistes, els 
escriptors, els científics i els sociòlegs, en temps 
de restricció feien la seva obra en la intimitat, el 
poble s’ha retrobat en la sardana i l’ha fet escola 
de civilitat. Els grans, i els més joves, l’han feta 
exemple de manifestació pública, de comunica-
ció espiritual, d’esperançament, i encara símbol 
d’integració”.
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El Ball de Gitanes des de petita

Francesca Costajussà
 Castellvell

Ara fa més de 30 anys, quan era ben petita, els meus pares em van 
fer ballar el Ball de Gitanes. Jo no entenia res, perquè a casa només 
es pensava en treballar i treballar. Poc a poc em vaig adonar que allò 
m’agradava. Veia altres nens i nenes, ballàvem, jugàvem, ... però 
sempre amb la màxima prudència i vergonya que em caracteritzava. 
La presència del meu germà gran em donava més seguretat.

El dia més especial era aquell que la meva mare ens guarnia per 
anar a ballar a un poble del Vallès, que jo desconeixia. L’estona de 
vestir-nos i, en el meu cas, pentinar-nos (la gran melena que em 
cobria tota l’esquena), reflectien l’emoció i els nervis previs a la gran 
actuació.

La veu dels presentadors sona als altaveus, hem d’estar pendents de 
sentir el nom del nostre poble per sortir a ballar. En Joan i en Josep 
ens donen les últimes instruccions. Els pares ens fan fotos, per sege-
llar el moment.

Sona “l’Entrada”, és el moment esperat. El públic aplaudeix i hem de 
fer front a la vergonya.

Les castanyoles i els picarols sonen seguint la música. I m’encanta 
veure volar el meu vestit cada cop que faig un gir.

Després de ballar anem tots a berenar i els pares ens compren re-
frescos, quan a casa s’acostuma a veure sempre aigua. És, per mi, 
una gran festa.

Un dia, amb certa tristesa, la mare ens diu que ja no podrem anar al 
ball de gitanes. La feina de pagès requereix la implicació de tots els 
membres de la família i no queda temps per ballar. Malgrat la pena, 
ens conformem.

Passen els anys i cada cop que sento la música, una mena d’enyoran-
ça s’apropia de mi.

Costums

Filla de Palau-Solità i Ple-
gamans. Diplomada en Ma-
gisteri per la Universitat de 
Vic.

Després de treballar al 
Col·legi Sagrada Família 
de Santa Perpètua  i amb 
el meu afany per conèixer 
més realitats educatives i 
actualitzar-me, faig dife-
rents cursos de formació i 
ingresso per oposició al cos 
de mestres de la Generali-
tat. Treballo ara a l’Escola 
Can Cladellas de Palau. 

La incorporació d’una nova 
metodologia didàctica, “el 
treball per projectes”, em fa 
crear i dur a terme un pro-
jecte transversal a l’escola, 
relacionat amb el ball de 
gitanes, estudiant així totes 
les àrees curriculars.

L’afany de la meva mare 
perquè els meus fills ballin 
les gitanes i el meu record, 
fan que participi en l’orga-
nització d’una nova colla de 
Ball de Gitanes a Palau.
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El ball de Gitanes des de petita
Així, és com als 40 anys torno a marcar aquells 
passos, al ritme de la catxutxa.

Em sento feliç.

Cesca

Em vaig fent gran, però el Ball de Gitanes sem-
pre el tinc present. A la Universitat, aprofito per 
fer un estudi d’aquesta tradició, i a nivell laboral, 
porto a terme un projecte interdisciplinar del ball 
en una escola.

Tinc dos fills i a Palau ja no hi ha colla de Ball de 
Gitanes. L’estrés i aquest món en què vivim ac-
tualment, no deixa temps per la tradició.

La iaia es lamenta, i mentre taral·lareja la músi-
ca, fa ballar els seus néts al menjador de casa. 

Una tarda, quan la meva filla tot cantant, es posa 
a ballar al rebedor de casa, em ve una nostàlgia 
aclaparadora que em fa reaccionar. Ja és hora 
que tornin les gitanes a Palau! 

Truco al meu cunyat i, ràpidament, ell i la meva 
germana es posen en marxa per facilitar-me 
l’espai i els recursos necessaris.

Uns dies més tard, 70 nens estan assajant a la 
sala polivalent del poble. Entre ells, els meus 
fills.

El primer ball, davant del públic, per la festa de 
Sant Isidre, és tot un èxit. Els aplaudiments es 
fan sentir des de lluny, i la gent gran, entre ells 
els avis de casa, s’emocionen al recordar vells 
moments. 

La cara dels menuts reflecteixen alegria i satis-
facció. Veure’ls gaudir, és una recompensa a la 
tasca realitzada.

Els pares de les criatures, també s’animen a ba-
llar. Entre bromes i rialles, aconsegueixen una 
bona coreografia, amb una pinzellada de moder-
nitat, pel que fa a la vestimenta. 

Imatge 1. Jo mateixa amb els meus fills.
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El Ball de Gitanes a Palau-solità i 
Plegamans

Francesca Costajussà
 Castellvell

El Ball de Gitanes es balla a Palau-Solità i Plegamans. No hi ha ni do-
cuments escrits ni gràfics, que mostrin el temps que fa que existeix. 
El que sí se sap és que és un ball molt antic i que fa molts anys que 
es balla al nostre poble.

Abans de dir-se Ball de Gitanes  es deia “Les colles”. Més tard se’n va 
dir “Les colles del Ball de Gitanes” i, darrerament, ja se’n diu només  
el Ball de Gitanes.

És un ball on hi participa la gent del poble. Hi ha famílies de les que 
hi han ballat diferents generacions. A la meva família, per exemple, 
hi han ballat els meus avis, els meus pares, els meus germans i jo, i 

Imatge 1. Foto antiga de balladors del Ball de Gitanes de Palau-solità i Plegamans.

Costums
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El Ball de Gitanes a Palau-solità i Plegamans
Tot seguit es balla  la “Contradansa de Segona”, 
que en diem també “la Trena”, on s’intercanvien 
els balladors i acaben cadascú amb la seva pa-
rella. 

La “Contradansa de Tercera” que segueix, també 
se la coneix com a “Pont”, ja que és similar.

Quan acaben les contradanses, ballen la “Cat-
xutxa” amb els seus passos corresponents.

Per finalitzar el ball, els músics toquen el que 
s’anomena la “Sortida”. És el moment d’abando-
nar la plaça.

Tots aquests balls són els mateixos per a la colla 
dels petits i per a la colla dels grans.

No obstant, cada any es fa alguna variació d’or-
dre o de passos, per tal que no resulti massa 
repetitiu.

L’ornamentació d’aquest ball és força tradicional, 
especialment la roba que porten els nois. Cada 
any van vestits iguals: pantalons negres fins a 
sota el genoll, camisa blanca amb un llaç al coll 
i una faixa a la cintura. Als peus hi porten es-
pardenyes de betes vermelles amb picarols. A 
sobre, es porta, per abrigar, un “tapa-boques”. 
Aquesta, era abans la manera d’anomenar una 
mena de manta de colors vius.

En algunes ocasions, els nois han variat el color 
del llaç o de la faixa, en funció del color del vestit 
de la noia.

Les noies van cada any amb un vestit diferent.  
Aquests vestits són dissenyats per un grup de 
mares.

Aquest ball es balla a diferents pobles del Vallès.  
Fa uns anys, el que es feia era anar de poble en 

actualment, els meus fills. Els pares transmetem 
als nostres fills l’entusiasme per aquest ball. És 
un ball on es pot disfrutar molt, ja que és molt 
alegre i variat. 

Hi ha balladors de totes les edats. Als més petits, 
els sembla un joc, i als adults una manera molt 
agradable de divertir-se i desestressar-se. En els 
assajos, el riure és constant.

Per participar-hi no cal tenir unes nocions molt 
específiques de dansa, sinó que només cal te-
nir-ne ganes. 

A nivell de relacions socials, el Ball de Gitanes 
és el nexe que uneix a nens i nenes d’arreu del 
municipi i de les diferents escoles, el punt de tro-
bada d’adults, d’intercanvi d’opinions, experièn-
cies, anècdotes, …

Pel que fa al ball, consta de deu parts que cada 
ballador s’ha de conèixer molt bé. És molt im-
portant saber l’ordre de cada ball. La diversitat 
musical ens serveix de guia.

S’inicia quan els músics toquen ”l’Entrada” i els 
balladors entren a la plaça. Quan tots els balla-
dors es col·loquen al seu lloc, comença el ball. 

A continuació, es ballen els tres primers balls, 
anomenats  “Primera” “Segona” i “Tercera”. Cada 
un té uns passos diferents.

Quan s’acaba, es balla la “Jota”, un ball similar a 
les jotes aragoneses. 

Després, es balla la “Contradansa de Primera”, 
que col·loquialment se la coneix com el “Pont”, 
degut a què els balladors s’agafen de les mans, 
dues parelles juntes, mentre dues altres passen 
per sota dels seus braços. 
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Francesca Costajussà Castellvell
poble a ballar: Montornès, Polinyà, Montmeló, La 
Roca, Cerdanyola, Parets, La Llagosta, Masram-
pinyo, Martorelles, Lliçà, Mollet,... Cada diumen-
ge calia desplaçar-se a un poble diferent. 

Es ballava a la plaça del poble. És per això que  
també se’n diu “Ball de plaça”. En algunes oca-
sions també es ballava en pavellons esportius i 
camps de futbol, quan no eren de gespa.

La música d’aquest ball és molt antiga i ningú 
sap qui la va composar. El paper de la música en 
aquest ball és essencial. Sense música no seria 
possible el ball. Actualment, els assajos es fan 
amb CD, però abans es feien amb piano o disc. 
Els diumenges, la música és tocada per una co-
bla.

La música no és contínua en tot el ball, ja que 
en alguns moments s’interromp. És el que s’ano-
mena ”tros mut”. Quan la música deixa de sonar, 
els balladors han de fer la música amb les cas-
tanyoles. És aquest el moment més esperat pel 
públic, que està en silenci per no fer equivocar 
els balladors. Quan la cobla continua i coincideix 
amb el so de les castanyoles dels balladors, la 
gent aplaudeix, simbolitzant que ho han fet bé. 
Aquest moment és dels més emocionants.

Als anys 80, dos palauencs es van fer càrrec de 
dirigir i ensenyar aquest ball. Ho van fer durant 
vint-i-cinc anys. Es tracta d’en Joan Carol i Josep 
Riera. Tots dos balladors, quan eren més joves. 
En Josep era el president, però tota la tasca la 
duien a terme de manera conjunta. Feien aques-
ta tasca sense cap mena de recompensa econò-
mica, però ho feien perquè els agradava i els dis-
treia de la feina diària. A la setmana hi dedicaven 
quatre hores, dues per la colla dels grans i dues 
per la colla dels petits.

A finals de setembre en Joan i en Josep també 
s’encarregaven de muntar un stand a la fira de 
Palau, de la qual en formen part totes les entitats 
culturals i el comerç del nostre poble.

Són, sens dubte, dues persones destacables en 
la història del Ball de Gitanes de Palau, a les que 
cal agrair la seva dedicació i entrega.

La ballada de gitanes a Montserrat, en acabar la 
temporada, ha estat un fet remarcable al llarg 
d’aquests anys. Cada poble del Vallès va amb 
la seva colla a Montserrat, l’últim diumenge de 
maig. Allà, una cobla toca la mateixa música per 
tothom i tots els pobles ballen alhora. Fa goig de 
veure.

En definitiva, és un ball, que posa de manifest 
l’estimació que sent la gent per la tradició del 
nostre poble. Un ball que, amb la música molt 
airosa i alegre, fomenta la relació i la convivència 
entre els palauencs.

Imatge 2. Colla dels grans de Palau-solità i Plegamans en la 
celebració de Sant Isidre del 2012.
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El Ball de Gitanes a Palau-solità i Plegamans

Imatge 3. Colla dels petits de Palau-solità i Plegamans en la 
celebració de Sant Isidre del 2012.

Imatge 4. Colla dels petits de Palau-solità i Plegamans en la celebració de Sant Isidre del 2012 amb els professors del ball 
Joan Carol i Cesca Costajussà.
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Què és el Ball de Gitanes?

Al Volum II del Costumari Català, de Joan Amades, a la pàgina 217, 
hi diu: “El punteig típic dels balls propis de Carnestoltes pel Baix Llo-
bregat, pel Vallès, i pel Maresme, havia estat l’espolsar, punteig que 
va donar nom al tipus de ball qualificat d’espolsada, el qual, al Vallès 
sobretot, des de la darreria del segle XVIII va prendre el qualificatiu 
de Ball de les Gitanes“.

D’altra banda, l’Enciclopèdia Catalana, defineix el ball de gitanes 
com: “dansa de parelles, de moviment viu, que hom ballava prop de 
les fàbriques i dels llocs de treball, a Manlleu i altres indrets, el dijous 
gras, al matí, com a continuació de les festes de Carnaval”.

Del Ball de Gitanes se’n coneixen sobretot dues modalitats,  la  del 
Penedès, caracteritzada per les cintes i un pal central al voltant del 
qual els balladors fan la dansa, més comú a les comarques del Pene-
dès; i la que es balla a les nostres contrades, la del Vallès, caracterit-
zada per “les colles” de parelles en formació que, tocant castanyoles i 
amb picarols als peus, dansen al ritme de la característica música de 
la festa, Xotis, Jota, Contradansa o Catxutxa, tot i que no sempre han 
estat aquestes les peces que han configurat aquest ball.

Imatge 1 i 2. Ball de Gitanes del Penedès.

El Ball de Gitanes

Joan Carol i Ventura
joan.carol.ventura@gmail.com

Fill de Palau-solità i Plega-
mans. Participo de la vida 
social i associativa del meu 
poble, sóc membre de di-
verses entitats, com el Ball 
de Gitanes, entitat que el 
meu pare va portar durant 
molts anys i m’estimo mol-
tíssim i l’estem intentant 
fer renèixer amb una colla 
de companys i amics que hi 
posem moltes ganes i il·lu-
sió. Sóc Enginyer Informà-
tic, Màster eNegocis per la 
UPC i Diplomat en Gestió i 
Administració Local per la 
UAB.

Costums
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El ball de Gitanes

Els orígens

Els orígens del Ball de Gitanes són incerts, però 
tots els indicis apunten a que va ser introduït fa 
segles per gitanos estrangers, que van arribar al 
nostre país fa centenars d’anys. Textos de segles 
passats ens parlen dels indicis que així ho fan 
pensar, com els vestits on al text del “Butlletí del 
Centre Excursionista de Catalunya” núm. 142 de 
l’any 1906 ja ens diu “fixeu-vos en les gales dels 
balladors, no són pas serioses com correspondria 
a la nostra gent: són llampantes: (…) Diguem-los 
bohemians, egipcians, gitanos, vagamons: tot fa 
creure que alguna tribu errant va introduir tal 
espectacle a la nostra terra.”

També es va anar arrelant entre els pobles on 
ara es balla el que aquestes colles demanessin 
a cada poble fer els balls en places públiques 
per recollir el que necessitaven per viure, així 
semblen mostrar-ho els personatges que acom-
panyen algunes colles, amb els nuvis, el vell i la 
vella, el capità de cavall i els diablots. Es repre-
senta que la colla demana permís als responsa-
ble de la vila per poder ballar a la plaça. 

“El Ball de les Gitanes no s’ha de considerar com 
a ball, sinó com espectacle, que té per objecte 
recrear la vista dels miradors ab l’indumenta-
ria y agilitat de balladors y balladores, alegrant 
l’esperit ab la música que l’acompanya y ab les 
expansions de joya que a son entorn se promo-
uen.” Així arrenca l’article del Centre Excursio-
nista, per descriure què és el Ball de Gitanes.

Imatge 3. Ball de Gitanes del Penedès.
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Joan Carol i Ventura
Els records i escrits de què disposem fan tots 
esment de la gentada que sempre aquesta dan-
sa ha aplegat. Les fotografies de l’època també 
mostren les places plenes a vessar, tot per veu-
re el Ball de Gitanes: “Era plena d’una genta-
da immensa; s’havían guarnit grossas bastidas 
per sas quatre bandas, de sis rengles de banchs 
cada una, que anaven formant escala, deixant al 
mitj un ample y quadrat espay, voltat d’amples 

escalinatas, en las que s’hi agitaven á centenars 
de caps y era immensa la bellugadissa. Los car-
rers que hi donan, los balcons, finestras y fins 
los terrats eran plens de gom á gom; y sobreixia 
tot tant de gent, que moltes personas se tingué-
ren de quedar á fora”. És la descripció que fa 
Maspons i Labrós a la seva Miscelània Folklòrica, 
publicat el 1887.
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El ball de Gitanes

Una descripció que es fa visible en les fotografies 
de finals del segle XIX i de principis del XX, de la 
festa a Sant Celoni, a Mollet i a Granollers.

Imatge  4. Ball de Gitanes a Sant Celoni l’any 1916.

Imatge  5. Ball de Gitanes a Mollet, l’any 1895. Fotografia de 
Vicents Pujol y Mutjé.

Imatge 6. Ball de Gitanes a Granollers, l’any 1906.

Imatge 7. Ball de Gitanes a Sant Celoni, 1916.
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Joan Carol i Ventura
Quan s’intenta datar l’origen del Ball, no hi ha 
una data concreta, però Maspons s’aventura a 
relacionar els balls que Cervantes descriu a “La 
Gitanilla” amb el nostre ball. La novel·la,  escrita 
entre el 1590 i el 1612, es va publicar al 1613.
 En ella es parla de que “Preciosa anà á Madrid, 
fou lo dia de Sta. Agna, estrenantse ab una dan-
sa o ball de vuyt gitanas, aixó es, de quatre pa-
rellas”.  I es refereix a altres publicacions que 
descriuen la història dels gitanos per situar l’ori-
gen del ball a les nostres terres amb el moment 
en què els gitanos hi arribaren. 

Imatge 8. Monument a “La Gitanilla” de Cervantes, Madrid.

Imatge 9. Maspons.

http://www.fotomadrid.com/ver/537#anterior
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El ball de Gitanes
Les primeres referències documentades de gita-
nos a Catalunya daten de 1434, a Montblanc.  I 
un dels pobles que té documentades referències 
al Ball de Gitanes és l’Ametlla del Vallès, amb re-
ferències del segle XV, Cerdanyola el documen-

ta al segle XVIII, i el nostre poble, Palau-solità 
i Plegamans, es menciona al text de Maspons, 
amb dues colles, la de Plegamans i la de Palau, 
al segle XIX, en una ballada de Mollet i una altra 
a Caldes.

Els personatges

A part dels balladors, antigament les colles venien 
acompanyades d’altres personatges que comple-
mentaven l’espectacle. Aquests personatges s’han 

perdut en la majoria de colles actuals, tot i que 
esporàdicament han reaparegut en algun poble 
que els ha recuperat. Ja a l’escrit del Centre Ex-
cursionista, l’autor fa referència a que alguns 
dels personatges ell no els ha vist mai.
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Joan Carol i Ventura
Al nostre poble, Palau-solità i Plegamans, no es 
recorda que aquests personatges hi fossin pre-
sents, tot i que sí que han passat pel nostre po-
ble, acompanyant altres colles.

Els personatges en qüestió són els següents:

El Vell i la Vella: “Són els personatges de major 
categoria, com una mena de reys, de reys cons-
titucionals, que regnen però no govern. La seva 
missió es infundir respecte, reduint-se a contem-
plar passivament, seriosament com se divertei-
xen els seus súbdits.(…) els Vells representaven 
la serietat, l’autoritat suprema de la colla. El Vell 
anava ab barret de copa y peça llarga y duya 
mangala. La Vella era un home vestit de dòna.”

punta d’elles hi posaven baletes de plom o tro-
cets de ferro. (…)Els Diablots van grotescament 
vestits: barrets abonyegats, gorra de pells, es-
quellots fermats a la cintura, etc. Abans devega-
des cambiaven les xurriaques per un bastó llarg 
ab tres puntes de ferro al cim, anomenades for-
ques.” Aquests personatges són els que més han 
perdurat, tot i que també s’han acabat perdent a 
la majoria de pobles. Els diablots acompanyant 
la colla, amb fuets, esquellots, màsqueres i salts 
grotescos per animar la colla a saltar, ballar i 
dansar, éren un complement que agradava molt 
al públic. El darrer que podem recordar era el 
que va acompanyar la colla de Polinyà fins finals 
dels anys 90.  Els diablots entraven a la plaça 
abans de la colla de balladors, fent gresca i gat-
zara, animant al públic, etc… Entre ball i ball, 
criticaven als balladors, animant-los a saltar, a 
posar-se rectes, i animaven al públic a aplau-
dir-los, cridant les meravelles de la seva colla i 
comparant-les amb les altres.

Els Diablots: “Ah,els Diablots! Són els que go-
vernen; però, com tants altres, ho fan veure 
que governen. Hi són posats pera mantenir l’or-
dre, y ab les seves patotxades, ab el seu poc 
respecte a la llei y a les persones, unes vegades 
fan fàstic, altres fan riure y altres fan plorar. Els 
Diablots són el poder executiu, són el govern, y 
per això porten xurriaques; alguna vegada a la 

El Capità de Cavall: “Altre element governatiu 
figura en la colla: es el Capità de cavall. Mon-
ta cavall blanc, si bé devegades s’acontenta ab 
montar un ruc.”(…) Quan una colla ha d’entrar 
a la plaça, el Capità demana permis al Diablot 
del poble, el qual li fa ensenyar els documents. 
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El ball de Gitanes
Acceptats per bons, allavores el Capità, ab els 
Diablots, se n’entrena la plaça y fan fer lloc a 
la colla. Acabat el ball, quan en un poble s’han 
reunit varis capitans, corren alguns volts per la 
plaça, desafiant-se a veure qui es millor genet. 
El Capità té, ademés, la missió de vigilar que 
les noyes de la seva colla enllesteixin d’empo-
lainar-se y la de reunir a tots els bailadors en un 
punt determinat.”

Aquest personatge el trobem ja només en aquells 
pobles on l’han volgut recuperar després que es 
perdés la tradició, com a Sant Celoni.  El Capità 
de Cavall entra a la plaça abans que la colla i 
s’adreça a les autoritats per demanar permís per 
ballar-hi. Fa un discurs davant tot el poble men-
tre la colla espera fora, i l’autoritat competent 
dóna la benvinguda. A Sant Celoni per exemple, 
ho fan amb un crit “endavant les gitanes!!”

El nuvi i la núvia:“El Nuvi y la Nuvia són eis 
capdavanters, els més vistosos, els més bons 
balladors, però’s confonen en el ball absoluta-
ment ab els demés. No obstant, en algun poble’s 
distingeixen deis altres: a Parets (FELIU) el Nuvi 
solia portar en altre temps una ploma de color 
al barret de copa alta y la Nuvia una corona de 
flors artificials. Hi ha nuvis del davant y nuvis del 
darrera, o nuvis primers y segons.”

Anomenar la primera parella com “els nuvis” és 
quelcom que encara es conserva, però com la 
resta de personatges, s’han perdut en el record. 
Durant molt de temps, alguns pobles vestien la 
primera parella amb vestit diferent. Fins i tot hi 
ha qui diu que això és una reminiscència de l’ori-
gen del ball, quan els grups de gitanos celebra-
ven els casaments amb aquests balls i danses. 

Com anècdota del nostre poble, mencionar que 
es va fer gairebé tradicional a finals del segle 
passat, que quan algun membre de la colla es 
casava, es feia una ballada al seu casament. Allí 
sí que no hi havia dubte de qui eren els nuvis. 
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Joan Carol i Ventura

Al barri de Sant Pere de Terrassa, encara se cele-
bra cada cinc anys el “Casament Vuitcentista”, on 
es representa un casament de l’èpòca, evocant 
la tradició de l’antic poble de Sant Pere abans 
que s’agregués a Terrassa, i que s’acompanya 
d’una colla de Ball de Gitanes.

Els volants: “Diguem-los heralts, cort d’honor 
deis Nuvis. Són dos noyets que van ab cos de 
camisa, faixa vermella penjant fins a genoll, molt 
planxats y mudats, corbata vermella que’s des-
taca damunt del blanc de la camisa, y barret de 
palla o descoberts, en qual cas solen anar riçats. 
Devegades van elegantment disfreçats. El tra-
jo que usen comunment es el d’arlequí. Gene-
ralment porten un volant o falç, que fan moure 
seguint els moviments deis balladors. No s’apar-
ten del costat de la Nuvia del davant y de la del 
darrera”.

Les vestidores: “Cada una de les balladores de 
cada colla porta una Vestidora, mare, germana o 
amiga, que no deixen may a la colla. A la plaça 
se’ls reserva lloc especial. Se cuiden de guardar 
el mocador d’antiqüeles, o els mantons de Ma-
nila que’s treuen les balladores al començar el 
ball, així com els tapaboques dels homes. Estan 
amatentes per si convé apuntar una agulla, po-

sar bé un floc y arreglar qualsevol desperfecte 
en la toilelle de les balladores. Entre part y part 
del ball, les balladores s’asseuen a la seva falda, 
abrigades pera no costipar-se.”

D’aquests personatges que acompanyen els ba-
lladors sí que només se’n conserven les referèn-
cies en els escrits del segle passat. Però en cap 
cas els podem ja trobar, almenys tal i com es 
descriuen als textos, en les ballades dels últims 
anys. Clarament, aquest paper d’acompanyant 
dels balladors ha estat substituït sobretot per 
les mares i els pares de les parelles de balla-
dors més joves, així com amics i companys. Es 
habitual veure en els moments previs a sortir a 
la plaça de ball, com els balladors s’acaben de 
posar les faixes, espardenyes, vestits, etc., amb 
l’ajuda de mares, pares i entre els propis com-
panys, a estirar la faixa perquè quedi ben tensa, 
cordar espardenyes, col·locar llaços, … conver-
tint-se en els autèntics “vestidors” i “vestidores”, 
hereus dels antics “volants” i “vestidores” que 
trobem referenciats als textos de fa cent anys.

Els balladors i balladores: són els personatges 
protagonistes del ball. La colla la formen parelles 
de balladors que segons la quantitat es disposen 
en una o més files a la plaça per fer la ballada. 
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La vestimenta

Un dels elements característics del Ball de Gita-
nes és la seva vestimenta. Volent recordar els 
seus origens, els vestits són vius i i alegres, però 
també amb elements més propis de la nostra 
terra, com la faixa i les espardenyes.

És ben cert que la vestimenta ha evolucionat 
moltíssim, i és quelcom que cada poble s’ha anat 
vestint de maneres diferent al llarg dels anys.  
Hi ha però alguns elements comuns que han 

estat característics i que identifiquen el Ball de 
Gitanes. Així, les noies acostumen a portar un 
vestit amb faldilla que es presti a volar quan la 
balladora gira, espardenyes als peus, i un mantó 
de manila que fan voltar a l’entrada i la sortida 
a la plaça.

Els elements característics dels nois són els pan-
talons foscos amb faixa, espardenyes als peus, 
amb picarols, i una manta o tapaboques que es 
porta només per entrar i sortir a la plaça. En al-
guns pobles també porten armilla i americana. I 
fins i tot barret. S’havia arribat a portar fins i tot 
barrets de copa.
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En la ballada d’aquest any 2012, la colla d’adults 
del nostre poble s’ha pres la llibertat de trencar 
una mica amb la tradició, renovar-la una mica, i 
les noies han sortit a ballar amb pantalons. 

La indumentària i els vestits també mereixen 
sempre una atenció especial de tots aquells que 
van a gaudir del Ball de Gitanes, així es reflecteix 
els escrits de referència que estem utilitzant. 

«Els joves duyen gec, ermilla, calces negres, fai-
xa de seda y una banda també de seda vermella, 
que, passant-los damunt d’una de les espatlles, 
anava a caure al costat contrari ; al cap, un bar-
ret de copa alta airejat pel cantó esquer, ab un 
plumer més alt que aquell, de color de rosa, ab 
punta groga, y en les cames calçons de cuiro 
plens de cascabells, que se’n deyen camals.»

“A La Garriga «els joves anaven ab camals plens 
de cascabells, pantalons blancs, curts fins a ge-
noll, a estil dels Çaragüells que usen els valen-
cians, emperò més estrets, faixa vermella, gec 
negre y barret alt y punxagut, ab un plomer cap 
amunt, vermell y ab flocs pel darrera. Les noyes 
eren jovenetes, de quinze a vint anys, y s’en-
carregaven de vestir-les les mellors cases de La 
Garriga, una noya cada casa, y hi havia punt en-
tre elles”.

“Es freqüent que les corrents actuals de patrio-
tisme se trasllueixin en l’indumentaria d’algunes 
colles. Aixís recordo que a Mollet, l’any 1899, se 
n’organisà una que corregué alguns pobles, for-
mada per noys que duyen barretina, portant la 
Nuvia una bandera catalana. Cantaven cançons 
de la terra”.
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Els balls

Les diferents peces que es ballen a les Gitanes 
han patit moltes evolucions al llarg del temps. 
Les peces que a l’actualitat es consideren les pe-
ces bàsiques per l’Associació de Ball de Gitanes 
del Vallès són dues cançons de pas, per entrada i 
sortida de la colla, “A la Festa” i “La Festa”, i qua-
tre cançons de ball que són el Xotis, la Catxutxa, 
la Contradansa i la Jota. Però això no sempre ha 
estat així, de fet, fa un segle, algunes d’aquestes 
peces es consideraven fins i tot un “xic dubtoses” 
de ser Ball de Gitanes. 

La cançó que sembla més antiga és l’Espolsada, 
tenint el ball el seu nom en els seus orígens.  Així, 
les peces que es mencionen en diverses referèn-
cies són, a més de l’Espolsada, les Moxiganes, 
les Pavanes, el Ball de la Cinta, Sardana, Ball de 
Bastons, Dansa, les quatre “oficials” actualment 
(Contradansa, Catxutxa, Xotis i Jota) i altres com 
Maxurques i Polques. 

De les oficials avui, les primeres que apareixen 
són la Contradansa i la Catxutxa, formant part 
del conjunt de peces més antigues, la Jota és la 
següent a aparèixer, i el Xotis el darrer. Maxur-
ques i polques vénen més tard.

Així ho descriu el Centre Excursionista fa més 
de cent anys: “Poden tenir-se per característi-
ques del ball les parts següents: l’Espolsada, 
Sardana, Dança, Catxutxa y Contradança, enca-
ra que aquestes dues últimes parts són un xic 
dubtoses, però s’han ben popularitzat y se tro-
ben en la majoria de les tonades que conec, si 
bé barrejades ab altres motius, també populars, 
com de La Dança, de Castelltersol, El Noy de la 
Mare, Els Cavallins d’Olot y altres. En el segon 
període’s trenquen els motllos de lo típic, res-
pectant-se només quelcom La Contradança y La 

Catxutxa, predominant en el moviment y forma 
melòdica (‘aire y ritme de la jota. En l’actualitat, 
o siga en el tercer període, es gran la desnatu-
ralisació del ball, havent-se intercalat en vàries 
parts, sense escrúpols de cap mena, jotes, xotis 
y masurques, que s’emmotllen, no obstant, a les 
configuracions del Ball de les Gitanes.”

La característica general dels balls que ballen  
les colles de Ball de Gitanes és el salt constant, 
mentre es van espolsant les cames amb punts 
i creuaments. Els qui van ser Mestres del Ball 
al nostre poble, el meu pare Joan Carol i el seu 
amic Josep Perramon, sempre feien la compa-
ració amb altres danses folklòriques tradicionals 
dient que en el Ball de Gitanes la clau era saltar 
i espolsar, voltar i saltar, no tant puntejar amb la 
punta a terra, més típic d’altres balls, de la dan-
sa clàssica o del ballet.

La música

La música es caracteritza per un ritme alegre i 
ràpid, al so de diferents instruments tradicionals, 
que fan que el grup orquestral per interpretar les 
colles sigui habitualment la cobla, el mateix que 
el que es fa servir per tocar sardanes. Acompa-
nyant la música, els balladors fan tocar un dels 
altres elements característics d’aquest ball, les 
castanyoles, que a diferència d’altres balls on 
s’utilitzen aquests instruments, es col·loquen per 
repicar en una mà, agafant-la amb el dit gros de 
la mà esquerre, i per picar a l’altre, agafant-la 
amb el dit anular. La combinació del picar i el 
repicar en aquest ball al so de la música és molt 
característic, i és un dels aspectes que desperta 
més admiració entre el públic. 



56

El ball de Gitanes

És tradicional en aquelles colles especialment 
hàbils amb el toc de castanyoles, el ballar una 
part del xotis sense música, anomenat “el xotis 
amb part muda”. Tot un repte per la colla que 
ha de mantenir el ritme només amb el so de les 
seves pròpies castanyoles, però que desperta 
grans ovacions del públic quan es fa bé.

La festa avui al nostre poble.

A l’actualitat, el Ball de Gitanes ha patit mol-
tes baixes de diferents pobles. Els que queden, 
s’agrupen en l’Agrupació de Ball de Gitanes del 
Vallès, que intenta mantenir viva la tradició en 
aquells pobles que van aguantant, i entre els que 
la mantenen. 

Era tradició que les colles anaven recorrent els 
diversos pobles de la comarca, tornant-se les 
ballades, organitzant-se ballades de diverses ho-
res, on cada colla oferia el seu espectacle. 

Així es va anar mantenint, amb adaptacions, 
com la formació de grups perquè no s’acumules-
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sin molts pobles i les diades de ball fossin més 
curtes. També hi ha hagut pobles que van sortir 
del que s’anomenava “la roda”, passant a fer la 
ballada només en el seu municipi, com Sentme-
nat, Castellar o Sant Celoni. 

Aquest intercanvi de ballades, anomenat “la 
roda”, s’acaba amb una gran ballada de tots els 
pobles a Montserrat, on es fa una ofrena floral i 
on es reuneixen més de mil balladors anualment, 
en una gran Festa del Ball de Gitanes.

El nostre poble, Palau-solità i Plegamans va sor-
tir de “la roda” l’any 2005, poc després de com-
plir 25 anys de la seva recuperació al finals dels 

70. I durant uns anys es va celebrar la ballada 
per Carnestoltes només ballant a la Festa Local, 
però finalment va deixar de fer-se la Festa del 
Ball de Gitanes a Palau-solità i Plegamans, es-
sent la darrera ballada el Febrer del 2008. Així, 
la Junta accidental anunciava el 17 de febrer del 
2009 la suspensió temporal de la Festa, fins que 
es pogués reprendre.  

Mentrestant, un grup d’irreductibles han man-
tingut viva la colla amb aparicions esporàdiques 
en algunes celebracions de festes del poble. Així, 
a l’abril del 2010, convidats precisament per 
aquesta publicació Quatre Pins, es va fer una ba-
llada al Casino de Caldes davant de tres Presi-
dents del Parlament de Catalunya, i també es va 
participar a la ballada de l’Agrupació a Montser-
rat, que aquest any 2010 feia el 30è aniversari. 
L’any 2011 es va fer la darrera ballada de “resis-
tència” a les Festes de Sant Isidre del maig, amb 
una petita colla de quatre parelles.

Aquesta ballada del 2011 va ser el preludi de la 
recuperació que sembla s’ha produït aquest any 
2012, on l’espurna per intentar fer una colla de 
petits, precisament per la festa de Sant Isidre 
del 2012, va fer esclatar la participació, aconse-
guint una colla de més de setanta nens i nenes 
de totes les edats, que van tornar a omplir la pis-
ta del Pavelló i van fer emocionar a aquells que 
portem aquest ball a dins. I no tenint-ne prou 
amb la colla de nens i nenes, es van engrescar 
també uns quants pares que van aconseguir fer, 
juntament amb el grupet de parelles que havia 
mantingut la flama encesa durant el curt període 
d’inactivitat, una colla d’adults de 9 parelles, que 
en poques setmanes van sortir també a ballar 
per Sant Isidre.

La consolidació de la recuperació va ser, però, 
per la Revetlla de Sant Joan d’aquest mateix any, 
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quan la colla de petits va tornar a delectar tot-
hom, aquesta vegada a la Plaça de la Vila, i la 
colla d’adults va sortir amb 16 parelles i va fer 
esclatar tothom de joia amb la seva alegria, amb 
una colla formada ja no només per pares dels 
balladors més menuts, si no també amb altres 
exballadors i uns quants nous joves del poble.

Encara aquest any, la colla de grans ha partici-
pat en la celebració del mil·lenari de St. Genís 
de Plegamans, on ha consolidat la colla d’adults, 
amb uns nous joves que s’han agafat el ball amb 
molta força, i que són el futur d’aquesta dansa al 
nostre poble.

Imatge 10. Festa de celebració del 25é aniversari del Ball de Gitanes de Palau-solità i Plegamans.
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Llicenciat en Història per 
la UAB. “Tot i que els meus 
estudis han versat sobretot  
en la temàtica militar, i en 
especial la cavallería al llarg 
del temps, no he deixat 
mai de banda l’estudi de la 
història del meu poble. Un 
poble que té uns buits his-
toriogràfics que cal omplir i 
estem en el bon camí.”

Plet inèdit de la Reial Audiència 
dels anys 1793-1794

Història

Francesc Paredes González
francescparedesg@gmail.com

Josep Cervera, prevere i el cura rector de l’església de Palau Solitar, 
reclama els pagaments dels drets dominicals (censos, parts de fruits, 
delmes, primícies i laudemis) a Francisco Cortès, llaurador de Ple-
gamans, degut a que aquest últim posseeix terres dins del territori 
pertanyent a l’església de Palau Solitar. Això implicaria que les terres 
de Francisco Cortès estarien sota domini directe de la parròquia de 
Palau Solitar i l’encarregat de rebre aquests drets seria el prevere 
Josep Cervera, i és per això que reclama aquests pagaments a Fran-
cisco Cortès, denunciant-lo i portant-lo a judici per tal que reconegui 
que les terres pertanyen a la parròquia de Palau Solitar i per tant, les 
capbrevi.

Introducció

El document sobre el qual versarà el següent estudi és un plet inèdit 
de finals del segle XVIII trobat a l’Arxiu de la Corona d’Aragó (ACA), 
dins de la Reial Audiència de Catalunya, sobre un plet entre dos indi-
vidus de l’actual poble de Palau-solità i Plegamans. Dic “actual poble 
de Palau-solità i Plegamans” perquè caldria especificar que tot i que 
en aquell moment ja ens consta que, encara que fos a efectes ad-
ministratius, hi havia un lloc comú per reunir-se, la Casa del Comú 
(precedent del futur Ajuntament) eren dos pobles, o parròquies, di-
ferents: Palau Solitar per una banda i Plegamans per una altra. Així 
doncs, per ser més exactes, hauríem de dir que és un plet entre dos 
individus, un de la parròquia de Palau Solitar i un altre de la parròquia 
de Plegamans.

Precisar que en el present treball em centraré en les vint-i-dues pri-
meres planes, tot i que també podria fer referència a altres parts del 
document. El motiu pel qual em centro en aquestes planes és que és 
on podem trobar més referències sobre el poble, sobretot quan es fa 
referència a documents anteriors a l’època del procés, com anirem 
veient en el treball.
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També indicar que aquest treball publicat a QU-
4TREPINS és un resum d’un treball molt més 
ampli, i encara en procés, sobre diversos docu-
ments judicials que fan referència al nostre po-
ble. Deixo de banda alguns temes més formals i 
tècnics en aquesta publicació, com podria ser el 
comentari paleogràfic o el sigil·logràfic (estudi de 
l’escriptura i la seva evolució, de les lletres i nú-
meros, de les abreviatres, dels enllaços i nexes, 
dels segells, etc.), per tal de centrar-me més en 
la informació referent a Palau-solità i Plegamans. 
Tot i així, és inevitable entrar en alguns temes 
formals i tècnics per tal d’entendre la informació 
i el procés judicial.

Normes d’edició

El criteri bàsic a l’hora de fer la transcripció, ha 
sigut el de fer-la el més rigorosa possible; tot i 
així, hem adoptat les següents normes d’edició:

- S’han respectat les grafies de l’original tot el 
possible, fins i tot mantenint les errades del 
text manuscrit.

- S’han respectat les grafies dels antropònims 
i dels topònims tal com apareixen al text.

- S’ha regularitzat la puntuació, la separació 
de les paraules i l’accentuació. Hem fet algu-
na excepció, deixant en alguns casos lletres 
accentuades o amb dièresi com la a, la o, la 
y, però ho hem indicat mitjançant una nota a 
peu de document.

- S’ha regularitzat l’ús de les majúscules i de 
les minúscules.

- Les paraules afegides a la interlínia o entre 

dues columnes de text, les hem transcrit al 
lloc que correspondria.

- Les paraules o frases en llatí s’han transcrit 
sempre en lletra cursiva.

- S’han utilitzat els claudàtors [...] en el cos 
del text per als espais corresponents a mots o 
fragments que no es poden llegir. En el cas de 
fragments que no es puguin llegir, indicarem 
dintre dels claudàtors la quantitat de mots 
inintel·ligibles mitjançant un número, i en el 
cas de no saber amb seguretat els nombre de 
mots il·legibles, afegirem al número un inter-
rogant, ?, per indicar que és aproximat.

També utilitzarem els claudàtors en el cas 
d’una lectura difícil i insegura, com per exem-
ple en el cas d’una abreviatura que no sapi-
guem segur com desenvolupar-la, i de totes 
maneres ho explicaríem amb una nota a peu 
de document.

Si calgués, també utilitzaríem els claudàtors 
per restituir alguna lletra, síl·laba o paraula 
quan ens sembli necessari per a la compren-
sió del text. 

- L’estampat reial utilitzat en el paper sege-
llat, segell inclòs, amb la que es fa el timbrat 
a la part superior del foli, la posaré mitjan-
çant barra i contrabarra \.../, indicant el prin-
cipi i el final. 

- En el cas que l’estampat reial sigui el ma-
teix i interrompi la lectura, no el posaré, tot 
i que l’especificaré mitjançant un peu de do-
cument, indicant d’aquesta manera on aniria.

- El regest s’ha encapçalat amb el nom de 
l’atorgant i un breu resum del contingut es-
sencial del document.
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- Al peu del document, hi han notes: comen-
taris, afegits, correccions, etc.

El document: localització i signatures

El document l’he trobat a l’Arxiu de la Corona 
d’Aragó, dins de la secció “Real Audiencia” i, din-
tre d’aquesta, en “Pleitos Civiles”.

La seva signatura és la següent:

-Signatura topogràfica: ES.08019.
ACA/3.3.7//ACA, REAL AUDIENCIA, Pleitos 
civiles, 29406. Segons l’ACA, és el “Código de 
Referencia”.

- Signatura sistemàtica: ACA, REAL AUDIEN-
CIA, Pleitos civiles, 29406. L’ACA l’anomena 
“Signatura Histórico”.

Dins de la Reial Audiència de Catalunya, tro-
bem un fons molt ampli, procedent del Palau de 
Justícia de Barcelona. La part més voluminosa, 
provenia de l’Arxiu General de la Audiència Ter-
ritorial. Eren uns 20.000 plets civils dels segles 
XVI al XIX vistos davant la Reial Audiència, entre 
d’altres.

Tipus de document

El document, és de tipus processal, per tant, la 
seva funció és jurídica. En el nostre cas es tracta 
d’un plet entre dos individus. Aquest plet està 
format per diferents parts. De fet, no només és 
un document, sinó que són varis, amb diferents 
escrivans i en diferents fases; és a dir, és el que 
anomenen unitat de documentació múltiple. 
Aquest plet, és un lligall d’unes quaranta planes, 

i abasta un espai temporal d’un any, aproxima-
dament.

De manera general, i per tal d’entendre-ho mi-
llor, la documentació processal moderna té cinc 
fases clares, que a continuació les enumeraré, 
tot i que sense entrar en detall en cadascuna 
d’elles:

1) Fase de judici:

a) Encausament.

b) Al·legacions: proves, tatxes i al·lega-
cions.

c) Sentència interlocutòria.

2) Fase de suplicació:

a) Acta de suplicació.

b) Al·legacions.

c) Sentència definitiva.

d) Petició d’execució per la part vencedo-
ra.

3) Apel·lacions successives: de la sentència; 
de l’execució, etc.

4) Sentència de revista, en forma d’acta que 
s’obre per notificació; segueix el dispositiu 
en forma decisòria; finalitza amb la subs-
cripció dels oïdors.

5) Carta executòria: provisió reial que narra 
les fases i les incidències del procés, inter-
calant el text de les sentències.
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En la marxa del procés, els participants (jutges, 
secretaris, notaris, oïdors, porters, parts, etc.) 
procedeixen mitjançant diversos documents, que 
s’integren en cadascuna de les fases del procés 
(per això he dit abans que és un lligall amb varis 
documents). Les autoritats judicials (president i 
jutges) actuen mitjançant cartes que es diuen:

1) Compulsòries, si urgeixen determinades 
normes i procediments legals.

2) Receptòries, que ordenen un escrivà realit-
zar determinades proves.

3) Incitatives, que constrenyen a un tribunal a 
realitzar la seva comesa en forma abreujada.

4) Inhibitòries, que aparten a un tribunal 
d’una determinada causa.

5) Requisitòries, que demanden justícia sobre 
determinat cas o greuge.

Els secretaris realitzen:

1) Notificacions, mitjançant lectura o afixa-
ment d’escriptura.

2) Requeriments, deixant constància escrita 
de l’acte.

3) Emplaçaments, o cites per comparèixer.

4) Diligències: escriptures vàries de tràmit, 
memòria, resum, execució.

Els litigants procedeixen mitjançant:

1) Carta de poder, nomenant procurador i es-
tablint la seva comissió.

2) Demandes, o escrits notificadors realitzats 

pel procurador d’una part.

3) Proves o provances, en què es presenten 
interrogatori, testimonis i declaracions.

4) Sol·licitud de carta executòria.

Al llarg del judici, podem trobar totes aquestes 
fases, funcions, procediments, etc., per la qual 
cosa he cregut necessari fer aquest breu resum.

Datació del document i el lloc d’emissió

Al ser un lligall d’un judici sencer hi trobem di-
verses dates, i no només al finalitzar els docu-
ments (el que anomenem protocol final o esca-
tocol, que és on estaria la signatura), sinó que 
també trobem referències a altres dates dins del 
cos del document, que es remunten al segle XIII, 
cosa que va molt bé per a la investigació ja que 
ens permeten omplir els buits amb informació 
que potser d’altre manera no trobaríem.

Però, el que a nosaltres ens interessa és la data 
d’aquest document, la del moment en que es va 
fer. Doncs bé, la primera data que hi trobem, la 
d’inici, es la del disset de desembre de 1793 i el 
lloc on es va fer va ser Barcelona. Aquesta és la 
data que prendrem com a inici del plet.

Ens surt una data unes planes més endavant, 
que encara és més antiga, de l’any 1788, i no 
m’acaba de quadrar gaire:
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Com he dit abans, hi trobem diverses dates, fetes per diferents mans i en diversos llocs, per exemple 
a Sant Feliu de Codines, i on l’escrivà és Ignacio Palaudàries y Nadal:

Imatge 1. ”Barcelona diez y siete diziembre de mil setecientos noventa y tres”.

Imatge 2. ”Barcelona diez y siete de abril de mil setecientos ochenta y ocho”.

Imatge 3. ”Sant Feliu de Codines corregimiento de Mataró, en el dia tres del mes de enero del año del nacimiento del Señor de 
mil setecientos noventa y quatro”.

Una altra prova que el judici es feia en diferents emplaçaments, no només a Barcelona i a Sant Feliu 
de Codines, és que hi trobem una altra població, aquest cop és Granollers:

Imatge 4. ”Villa de Granollers a tres febrero de mil setecientos noventa y quatro”.
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L’última data que hi trobem al lligall del judici, a l’última plana, és del dia 1 de setembre de l’any 
1794, i també datat a Barcelona.

La conclusió que en podem treur és que els do-
cuments estan fets en diferents llocs, però prin-
cipalment a Barcelona, i les dates abastarien des 
de desembre del 1793 fins a desembre del 1794. 
És a dir, el judici duraria aproximadament un 
any, i durant el transcurs d’aquest hi han hagut 
diversos escrivans, com es pot veure clarament 
pels diferents tipus de lletres que hi trobem.

Per guiar-nos en la datació del document, un al-
tre element que tenim és l’estampat reial utilit-
zat en el paper segellat. El primer que hi trobem 
és del 1793 i l’últim del 1794, per tant això ens 
confirmaria que el judici abastaria aproximada-
ment un any.

La data més nova, tot i que no és l’última que ens apareix al lligall, és de desembre de 1794:

Imatge 5. ”En diez y nueve diziembre mil setecientos noventa y quatro”.

Imatge 6. ”Barcelona el dia primero de setiembre de mil setecientos noventa y quatro”.

Actors jurídics

Els actors jurídics, els que apareixen al llarg de 
tot el procés, són moltíssims (notaris, oïdors, 
porters, etc.), però em centraré en els que sur-
ten en la part del document treballat.

L’atorgant, que és el qui demana fer el docu-
ment, és en Josep Cervera, prevere i cura rector 
de l’església de Palau Solitar. És ell qui inicia el 
procés judicial demanant obrir la causa al jutge Imatge 7. ”Sello Quarto, veinte maravedís, año de mil sete-

cientos noventa y tres”.

Imatge 8. ”Sello Quarto, veinte maravedís, año de mil sete-
cientos noventa y quatro”.



Francesc Paredes González

65

per tal que processi a Francisco Cortès, ja que li 
deu els pagaments dels drets dominicals.

En aquest cas, el destinatari seria el demandat, 
contra qui s’obre la causa, que és el llaurador 
Francisco Cortès.

Com en tota causa processal, hi tenim el jutge al 
qual s’encomana fer-se càrrec del procés; el jut-
ge emfitèutic a qui Josep Cervera demana obrir 
el procediment és Miguel Palaudàries i Nadal.

I per últim tenim el redactor professional de do-
cuments i qui posava el procediment per escrit, 
l’escrivà, que en el nostre cas també s’especifica 
que és notari, de nom Francisco Madriguera y 
Galí. Hi ha vegades que ens apareix només com 
a notari, altres només com a escrivà i altres en 
que apareix tant com escrivà que com notari.

Durant el procés ens aniran apareixent diferents 
notaris, apoderats, procuradors i diferents jut-
ges, entre d’altres, com anirem veient.

Antropònims

Els antropònims que ens surten en aquesta part 
del document són, a part dels que he esmentat 
en l’apartat anterior: Joseph Cervera y Altami-
ras, Francisco Cortès, Miguel Palaudàries y Na-
dal, i Francisco Madriguera y Galí, uns quants 
més que a continuació comentaré.

Començarem pel que podríem anomenar els ac-
tors principals del document, sense la intenció 
de treure importància als altres personatges que 
ens trobem en el document. En aquest punt tor-
narem a fer esmena dels principals actors del 
judici. Són els principals actors del judici, els se-
güents:

- Joseph (Josef) Cervera y Altamiras: prevere 
i cura rector de l’església de Santa Maria de 
Palau Solitar. És qui interposa la demanda, i 
per tant l’iniciador del plet contra Francisco 
Cortès.

- Francisco Cortès: llaurador de la parròquia 
de San Ginés de Plegamans. És el deman-
dat per el rector Joseph Cervera. La dona de 
Francisco Cortès és Maria Cortès y Duran.

- Joseph (Josef) Puig y Sanyes: notari reial. 
És l’apoderat del doctor Josef Cervera, per 
tant és qui representa el poder de Joseph 
Cervera en la causa.

- Juan Antonio la Cavalleria: procurador de 
número de la Reial Audiència. És el represen-
tant de Francisco Cortès en el transcurs del 
plet.

- Miguel Palaudàries y Nadal: és el jutge em-
fitèutic del plet, a qui Josep Cervera dema-
na fer-se càrrec del procés, i per tant, qui ha 
d’obrir el procediment.

- Francisco Madriguera y Galí: escrivà de la 
causa i també notari.

Altres personatges que participen en el decurs 
del plet són els porters, els escrivans, notaris, 
testimonis, etc. Altres només són esmentats, per 
exemple a l’hora de fer les afrontacions per tal 
de situar la terra en litigi, i serien, o haurien si-
gut, llauradors o veïns dels implicats en el plet:

- Juan Pablo Perlarroger (Pelarroger): porter 
reial.

- Joseph (Josef Padrós): porter reial de la vil-
la de Caldes de Montbui.
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- Ignacio Palaudàries y Nadal: escrivà públic 
de San Feliu de Codines.

- Jacintho Baramon: notari públic de número 
de Barcelona.

- Francisco Balua[?]: escrivà de Barcelona i 
testimoni instrumental, que són els testimo-
nis que en documents notarials afirmen amb 
el notari el fet i contingut de l’atorgament.

- Manuel Baramon y de Bertrán: escrivà de 
Barcelona i testimoni instrumental.

- Thomas Palaudàries y Nadal: notari públic i 
testimoni de San Feliu de Codines.

- Lorenzo Carniu: llaurador de San Felio de 
Cudines i també testimoni.

- Magdalena i Jayme Cladellas: mare i fill de 
Palau Solitar, del Manso Cladellas.

- Bartholomee Llavinya: de Palaudàrias.

- Maymó: de Palau Solitar.

- Josef y Lorenço Padró: pare i fill, llauradors 
de Plegamans. 

- Bartholomee Puigdomenech: llaurador de la 
parròquia de Santa Eulalia de Ronsana.

- Pedro Cruells: de Palau Solitar.

També es fa referència durant el judici a les prin-
cipals autoritats del moment, com són el rei d’Es-
panya, i els principals caps de la Reial Audiència. 
Tot això seria per donar legitimitat al document:

- Carlos IV: rei d’Espanya.

- Francisco González de Bassecount: presi-
dent de la Reial Audiència; i també governa-
dor i capità general de l’exèrcit i principat de 
Catalunya.

- Juan Antonio de Paz Merino: regent de la Re-
ial Audiència.

- Baró de Serrahí: secretari del Reial Acord.

A l’hora de demostrar que la terra en qüestió és 
de la rectoria, fan esment a documents de se-
gles anteriors (que en el lligall no hi són, només 
els anomenen), per donar validesa a tot el que 
diuen i presentar-ho com a prova. Anem a veure 
els noms que ens surten de segles anteriors:

- Fent referència a un document datat del 4 de 
gener de l’any 1251:

o Matheo Llobet: escrivà públic de Barcelo-
na.

o Guillermo Rovira: cura rector de Santa 
Maria de Palau Solitar.

o Bernardo i Maria Aguyó: consorts de Pa-
lau Solitar. En aquest moment es quan el 
rector Guillermo Rovira els havia donat en 
emfiteusi la terra referida en el plet.

- Fent referència a un document datat del 6 de 
març de l’any 1353:

o Ramón Morell: notari públic de Barcelona.

o Guillermo Vilar: prevere i cura rector de 
Palau Solitar.

o Francisca: filla i hereva universal de Gui-
llermo Aguyó i Guillermona, consorts; i 
besnéta de Bernardo Aguyó. Renuncia a la 
terra en favor del rector Guillermo Vilar.
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- Fent referència a un document datat del 14 
d’agost de l’any 1358:

o Guillermo de Orta: escrivà de Barcelona.

o Pedro Verdaguer prevere i cura rector de 
Palau Solitar.

o Maria Aguyó: dona de Pedro Lloret, ciutadà 
de Barcelona; i filla dels esposos Guillermo 
i Guillermona de Aguyó. La seva germana 
és Francisca. Va confirmar la renúncia de 
la terra, que abans havia fet la seva ger-
mana, a favor del rector Pedro Verdaguer.

- Fent referència a un document datat del 14 
de desembre de l’any 1379:

o Pedro Prat: escrivà públic del Regne d’Ara-
gó.

o Pedro Verdaguer: prevere i cura rector de 
Palau Solitar, el mateix que abans ens ha 
sortit.

o Berenguer Cladellas: llaurador de Palau 
Solitar, en aquest moment la terra de la 
disputa va ser concedida a ell en establi-
ment per part del rector Pedro Verdaguer.

- Fent referència a un document datat del 5 de 
juny de l’any 1396:

o Berenguer Fortuny: escrivà públic de la 
vil·la de Caldes de Montbui.

o Francisco Congostella: prevere, cura rec-
tor de Palau Solitar.

o Berenguer Cladellas: el mateix llaurador 
que abans ens ha sortit quan va ser conce-
dida la terra a ell en emfiteusi; en aquest 

moment renuncia a la terra en favor del 
prevere Francisco Congostella.

Arbre genealògic aproximat de la família Aguyó, 
que ens surt esmentada en tres dates diferents. 
Les dates que hi surten són les dels documents. 
Les que surten amb un interrogant (?) les he 
posat jo aproximadament per tal de veure una 
mica les possibles generacions familiars que en 
podem extreure de la informació del document.

A continuació, i a mode de resum, una llista dels 
rectors de Santa Maria de Palau Solitar amb la 
data que ens surt referenciada al document.

● 4 de gener de l’any 1251: Guillermo Rovira. 
Cura rector de Santa Maria de Palau Solitar.

● 6 de març de l’any 1353: Guillermo Vilar. Pre-
vere i cura rector de Palau Solitar.

● 14 d’agost de l’any 1358: Pedro Verdaguer. 
Prevere i cura rector de Palau Solitar.

● 14 de desembre de l’any 1379: Pedro Verda-
guer. Prevere i cura rector de Palau Solitar, el 
mateix que abans ens ha sortit a la referència 
anterior.

Imatge 9. Arbre genealògic de la familia Aguyó, segons les 
dades de les que disposem.

Maria Aguyó
(1251)

Bernardo Aguyó
(1251)

?
(1280)

?
(1280)

Guillermo Aguyó
(1310)

Guillermona Aguyó
(1310)

Francesca Aguyó
(1353)

Maria Aguyó
(1358)

Pedro Lloret 
(1358)
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● 5 de juny de l’any 1396: Francisco Congostella. 
Prevere i cura rector de Palau Solitar.

Per últim, i també a mode de resum, els notaris 
i escrivans que van redactar els documents amb 
els anys de la redacció d’aquests.

● 4 de gener de l’any 1251: Matheo Llobet. Escri-
và públic de Barcelona.

● 6 de març de l’any 1353: Ramón Morell. Notari 
públic de Barcelona.

● 14 d’agost de l’any 1358: Guillermo de Orta. 
Escrivà de Barcelona.

● 14 de desembre de l’any 1379: Pedro Prat. Es-
crivà públic del Regne d’Aragó.

● 5 de juny de l’any 1396: Berenguer Fortuny. 
Escrivà públic.

Al llarg del procés, ens sortiran un munt d’an-
tropònims, que per l’estudi del poble són inte-
ressantíssims. Per exemple, Francisco Cortès, el 
llaurador jutjat, té el cognom d’una masia de Ple-
gamans, encara conservada, que és Can Cortès, 
i pel que diu després en les afrontacions (quan 
indica on estan les seves terres que limiten amb 
la propietat del prevere) quadra bastant el lloc. 

El mateix passa amb altres cognoms que més 
endavant surten al document. Per exemple, un 
altre molt clar és el de Cladellas. En aquest cas 
també la masia es conserva (tot i que en no molt 
bon estat), amb el nom de Can Cladellas, situada 
a Palau Solitar i passa el mateix que abans, en 
les afrontacions deixa bastant clar el lloc on és, 
que és el mateix lloc on es troba a l’actualitat, 
ben a prop de l’església de Santa Maria de Palau 
Solitar.

Un altre cognom conegut per als palauencs és el 
de Padró, en el documents ens menciona al pare i 
al fill que són llauradors de Plegamans, cosa que 
coincideix actualment amb la seva ubicació a Ple-
gamans. Encara és conserva Can Padró i en molt 
bon estat (ha tingut vàries restauracions).

Podríem també fer esmena de la dona de Francis-
co Cortès, Maria Cortès y Duran, que podria ser 
de la família dels Duran, que també és una masia, 
Can Duran, i també en bon estat a l’actualitat. 
Can Duran es troba a Palau Solitar i prop de l’es-
glésia de Santa Maria.

És a dir l’estudi dels antropònims és una de les 
fonts d’informació més importants i que no s’ha 
ha que menysprear, ben al contrari, hauríem 
d’aprofitar aquesta font encara més.

Topònims

En quant als topònims que ens trobem, igual que 
passa amb els antropònims, són moltíssims, com 
per exemple, els següents:

- Palau Solitar. El poble situat a l’esquerra del 
Camí Reial o Camí Ral i que té la seva esglé-
sia parroquial de Santa Maria de Palau Solitar. 
Té el seu propi cementiri diferent al de Plega-
mans.

- Plegamans. El poble situat a la dreta del Camí 
Reial o Camí Ral. La seva església és San Ginés 
de Plegamans, que abans de la guerra civil es-
panyola estava en un altre lloc que on està a 
l’actualitat. També amb el seu propi cementiri.

- Barcelona. Fa referència a la capital, ja que 
molts dels participants (notaris, escrivans, 
etc.) són d’allà i a més hi ha documents del 
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plet fets a la capital. Dins de la capital, ens 
fa referència a l’església parroquial de Santa 
Maria del Mar.

- El Vallès. Ens fa menció que tant Palau Soli-
tar, com Plegamans, com altres pobles, perta-
nyen a la zona del Vallès. En l’actualitat tenim 
el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.

- El corregiment de Mataró. Una demarcació 
territorial més gran que el Vallès, que està 
inclòs dintre d’aquest corregiment.

- El bisbat de Barcelona. Fent referència a 
quin bisbat pertanyen, tant els pobles com 
les altres unitats més grans com poden ser el 
Vallès o el corregiment de Mataró.

- Villa de Caldes de Monbuy (Mombuy). Cone-
guda ara com Caldes de Montbui.

- San Felio de Cudines. Amb el nom actual de 
Sant Feliu de Codines.

- Palaudàrias. A l’actualitat és conegut com 
Palaudàries i és un veïnat del municipi de Lli-
çà de Munt, que llinda amb Palau-solità i Ple-
gamans.

- Santa Eulalia de Ronsana. Ara amb el nom 
de Santa Eulàlia de Ronçana, llinda amb Cal-
des de Montbui i Lliçà de Munt.

- Villa de Granollers. La menciono encara que 
no ens surt a la part del document treballada.

- Manso Gensà. No l’acabo de situar aquest 
mas, la zona sí, però no el punt exacte.

- Manso Padró. Actualment Can Padró.

- Manso Cladellas. A l’actualitat Can Cladellas.

- La casa de “dicho” Cortès. Potser fent refe-
rència a Can Cortès, però no especifica que 

sigui el Manso Cortès, que hauria de ser a 
l’actualitat la casa pairal coneguda com Can 
Cortès.

- La casa de Plegamans. Podria voler dir a la 
zona de Plegamans o bé podria fer referència 
al castell de Plegamans, encara ben conser-
vat, gràcies a les diverses restauracions.

- El “camino Real”. És l’anomenat Camí Reial 
o Camí Ral, actualment un carrer del poble i 
que és la separació entre Palau Solitar i Ple-
gamans, o almenys el que s’ha considerat 
sempre com el límit entre un poble i un altre. 
En el document ens diu que és per on s’anava 
de la Villa de Caldes de Mombuy a la ciutat de 
Barcelona, i a altres llocs.

- La Riera de la Villa de Caldes. La riera de 
Caldes, que baixa de Caldes de Mombuy, com 
ens diu el text, i passa per Palau Solitar.

Aquí les afrontacions han sigut importantíssi-
mes per situar tots els llocs, o més ben dit, per 
confirmar els llocs, ja que com he esmentat, per 
exemple, les masies encara es conserven i pel 
que diuen les diferents afrontacions, en el ma-
teixos llocs que abans.

En la imatge se la pàgina següent, d’una part de 
la zona del Vallès, extreta d’un mapa del corre-
giment de Mataró de l’any 1716, es pot obser-
var que Palau Solitar (en el mapa Palau Solita) 
i Plegamans estan separats tant per la riera de 
Caldes (la riera que baixa de Sentmenat s’uneix 
a la de Caldes en una zona que és molt propera 
a l’església de Santa Maria i prop del Manso Cla-
dellas) com pel Camí Reial, en vermell, que baixa 
de Sant Feliu de Codinas (actualment Codines) i 
passa abans d’arribar a Plegamans per Gallifa i 
Caldas (ara amb el nom de Caldes).
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En el següent mapa, he indicat la zona aproxi-
mada de les terres en litigi, on es pot veure la 
importància tant dels antropònims con dels to-
pònims.

És el mapa actual de Palau-solità i Plegamans 
on he assenyalat les zones esmentades en les 
afrontacions i que a dia d’avui encara les podem 
trobar, i fins i tot, amb el mateix nom. En groc, 
la situació on estarien situades les terres de la 
disputa.

Imatge 10. Mapa del Vallès a l’any 1716.

Les afrontacions coincideixen totes en la loca-
lització dels llocs. Posaré a mode d’exemple al-
gunes de les afrontacions que apareixen en el 
document.:

- Orient: Camí Reial, prop de la casa de Ple-
gamans; Migdia: Terres del Manso Cladellas i 
prop del Manso Gensà; Ponent: Riera de Cal-
des; “Çierço”: terres unides al Manso Padró.

- Orient: Camí Reial; Migdia: Manso Gen-
sà, que estaria en propietat de Magdalena i 
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Jaume Cladellas; Ponent: Manso Cladellas. 
Hi creua la riera de Caldes; “Çierço”: Josef y 
Llorenç Padró, per tant del Manso Padró.

- “ab oriente, meridie, et certio: Raymundi de 
Plicamanibus; ab occidente: Rivo Calidarum”.

- “ab  oriente: Domus de Plicamanibus; ab oc-
cidente: Riaria Currenti de Calidus”.

Característiques del document

En quant a algunes de les característiques del 
document, comentar que el material sobre el 
qual s’escriu, és a dir, el suport utilitzat, és el 

Imatge 11. Mapa actual de Palau-solità i Plegamans.

paper. És un paper gruixut, sembla de bona qua-
litat, però tot i així la tinta traspassa quan estan 
les dues cares escrites.

El lligall sencer, és dir, tot el judici, està format 
per uns vint folis, o unes quaranta planes. En els 
casos que ens trobem que en un mateix foli s’ha 
escrit per les dues cares, quasi sempre la tinta 
traspassa, com he esmentat abans, la qual cosa 
dificulta la lectura. Fins i tot trobem taques de 
tinta que es veuen per les dues cares.

Al llarg de tota la documentació escrita del judi-
ci ens trobem que les llengües emprades en el 
decurs d’aquest han estat dues, el castellà i el 
llatí. En llatí tindríem uns vuit folis, la resta en 
castellà.
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Fer esment que ens apareixen dues paraules en 
català, o almenys això sembla, que són “full” i 
“segon”, i ens surten en la segona plana del do-
cument, on es fan els comptes del que costaria 
iniciar el procés judicial.

Transcripció

1793, desembre, 17, Barcelona

Josep Cervera, prevere i cura rector de l’església 
de Palau Solitar, reclama els pagaments dels

drets dominicals (censos, parts de fruits, 
delmes, primícies i laudemis) a Francisco 
Cortès, llaurador de Plegamans, ja que 
aquest últim posseeix terres dins del 
territori pertanyent a l’església de Palau 
Solitar.

A     Original: ACA, Reial Audiència, Plets Civils, 
núm. 29406.

Imatge 12. En la primera imatge podem observar un exemple del llatí emprat en una part del plet.

El reverendo doctor Joseph Cervera, cura párro-
co de la iglesia de Palau Solitar, contra Francisco 
Cortès, labrador de la parroquia de San Ginés de 
Plegamans.

Original processo.

Ante el magnífico doctor en derechos1: Miguel 
Palaudàries y Nadal, juez emphiteoticario.

Esscribano de dicha causa: Francisco Madriguera 
ÿ2 Galí, notario.3

Cuenta del Doctor Cervera

Oblata ------ 4 sueldos

Cartel citatorio ------ 4 sueldos

15 ojas [po?]4 ------ 4 libras, 10 sueldos

1 custodia ------ 6 dineros

Ojas [tdo?]5 y copia ------ 15 sueldos

Copia auctorizada ------ 6 libras, 12 sueldos

Un full sello segon ------ 7 sueldos, 5 dineros

Un auto de diligencia ------ 5 sueldos

12 libras, 17 sueldos, 11 dineros6

Imatge 13. ”Full”. Imatge 14. ”Segon”.
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\Carolus IV Dei Gratia Hispaniarum Rex7. Veinte 
Maravedís. Sello Quarto, veinte maravedís, año 
de mil setecientos noventa y tres/

Magnífico Señor.

El doctor Josef Cervera, presbítero, cura párroco 
de la parroquial iglesia de Santa Maria de Palau 
Solitar en el Vallès, obispado de Barcelona, cor-
regimiento de Mataró, comparezco ante vuestra 
merced y como medias en derecho haya lugar 
digo: que Francisco Cortès, labrador de la par-
roquia de San Ginés de Plegamans, del presente 
obispado, tiene y posche una pieza de tierra cul-
tiva y regadío de tenida veinte y siete quarteras 
de sembradura de trigo ó8 lo que sea; otra de 
prado de dos quarteras; otra de rieral, hiermo, 
y bosque de pinos de ocho quarteras todo conti-
guo, sito en la parroquia de Santa Maria de Palau 
Solitar, enfrente de la casa de dicho Cortès, en 
la qual tiene construida la hera de trillar, y el 
pajar cubierto de tejas y circuido de paredes; y 
como rehúse reconocer dichas tierras a dominio 
directo la parroquial iglesia de Palau Solitar, y 
por consiguiente de esta parte, como cura pár-
roco de aquella y satisfacer [2?]9 partes de los 
frutos resultantes de dichas tierras, una para 
dicha iglesia; y como dicho Francisco Cortès, la-
brador, rehúse también confesar y cabrevar las 
susodichas tierras a favor de esta parte. Por tan-
to, nombrando a vuestra merced, doctor Miguel 
Palaudàries y Nadal por juez emphiteoticaro de 
esta causa y a Francisco Madriguera y Galí por 
escribano de ella, en virtud del territorio por mí 
concedido por su Excelentísima y Real Audiencia, 
que produzgo para invertarse en copia concor-
dada.

Pido y suplico: que admitido dicho nombramiento 
e insertada la producta, dicho Francisco Cortès, 
labrador de Plegamans, sea citado en esta causa 

y condenado en haver de confesar y reconocer a 
favor de esta parte las susodichas tierras y pa-
garme los censos, partes de frutos, diezmos, pri-
micias y laudemios adeudados, y de las demás 
tierras que poseha en la parroquia de Palau So-
litar con expresa enmienda y condena de todos 
daños y costas. A cuio fin de carteles citatorios 
debidamente provea y justicia a las partes minis-
tre en el mejor modo que en derecho haya lugar. 
[Officio jurídico]10.

Altissimus, Joseph11 Cervera, cura párroco.

12Barcelona, diez y siete diziembre de mil sete-
cientos noventa y tres. Por admitido el nombra-
miento, si y en quanto menester sea, insértese y 
despachesse el cartel citatorio de estilo.

Miguel Palaudàries i Nadal, juez emphiteotica-
rio13.

En fuerza de la provisión que antecede se ha in-
sertado la copia del territorio que sigue:14

Don Carlos por la gracia de Dios, Rey de Casti-
lla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias, de 
Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, 
de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Menorca, 
de Sevilla, de Cerdeña, de Córdova, de Córcega, 
de Murcia, de Jaén, de los Algarves, de Algeci-
ra, de Gibraltar, de las yslas de Canaria, de las 
Yndias Orientales y Occidentales, Yslas, y Tierra 
Firme del Mar Occeano, Archiduque de Austria, 
Duque de Borgoña, de Brabante y Milán, Conde 
de Aspurg de Flandes, Tirol y Barcelona; Señor 
de Vizcaya y de Molina etca.

Don Francisco González de Bassecount, Conde 
del Asalto, Marques González, y del Borgheto, 
Gentil-Hombre de Cámara de Su Majestad con 
entrada, Comendador de Miravel, en el Orden de 
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Santiago, Administrador en la de Calatrava de 
la Encomienda de la Obrería, Teniente General 
de los Reales Exercitos, Teniente Coronel del Re-
gimiento de Reales Guardias de Ynfanteria Es-
pañola, Gobernador y Capitán General del Exer-
cito y Principado de Cataluña, y presidente de 
su Real Audiencia etca. Por quanto por parte del 
doctor Joseph Cervera y Altamiras,  presbítero 
cura párroco de la yglesia de Santa Maria de 
Palau Salitar en el corregimiento de Mataró, se 
nos ha representado que como tal cura párroco 
en distintos parages de este Principado, percibe 
varios censos, agrarios, jovas, diezmos, tascas, 
partes de frutos, y otros derechos dominicales 
a cuya prestación se hallan obligados diferen-
tes emphiteotas, hombres propios, labradores, 
y otras personas, entre las quales hay algunas 
que gozando de privilegio militar procuran por 
diversos modos defraudar y ocultar los referidos 
derechos y reúsan satisfacerlos; y deseando dic-
ho cura párroco pedir y exigir aquellos y hacer-
los comfesar y reconocer por los15 emphiteotas a 
fin de asegurar su conservación y evitar que se 
oculten o pierdan, le conviene nombrar juezes 
para las causas, que por razón de lo referido tal 
vez se intentaren, lo que no puede executar el 
exponente sin que primero se le conceda por 
nos territorio donde se sigan y concluyan dic-
has causas. Por tanto, atendiendo a la utilidad 
del mencionado don Joseph Cervera y Altamiras, 
presbítero cura párroco de la Santa Yglesia de 
Palausalitar, con tenor del presente damos, con-
cedemos y asignamos en territorio las casas pro-
pias o de la habitación de los juezes o escriba-
nos por el exponente elegideros en qualesquiera 
pueblos del principado donde pueda egecutarse 
la cabrevación, hacedora a instancia del nom-
brado cura párroco, y actuar las causas alodi-
ales (civiles solamente) que en razón de ella se 
movieren, y citas proseguir, decidir, y sentenciar, 

según fuere de derecho y justicia. Y mandamos 
a todos los corregidores de este Principado, sus 
tenientes, bailes, sos-bailes, alguaciles mayores, 
y ordinarios, porteros, nuncios y demás oficiales 
así reales como otros a quienes toque y perte-
nezca, en pena de mil florines de oro de Aragón 
para la nuestra cámara, que luego de instados 
y requiridos por el exponiente, o su legitimo 
apoderado16, oficiales o ministros, hagan publi-
car y notificar por voz de pregonero o en otra 
forma que de todas y qualesquier personas de 
qualesquier estado, grado, calidad y condición 
que sean, que estén obligados a la prestación de 
censos y demás derechos dominicales que deba 
percibir el exponente, los denuncien mediante 
juramento dentro el termino que se les prefigiere 
ante el escribano a este efecto elegidero a fin de 
que por este se forme cabreo auténtico y jura-
do para perpetua memoria y que esta nuestra17 
concesión, guarden y observen y guardar y ob-
servar hagan puntualmente, sin contravenirla ni 
permitir que se contravenga en manera alguna. 
En cuyo testimonio mandamos expedir el pre-
sente despacho sellado con el real sello común 
al dorso18, fecho en Barcelona á19 diez y siete de 
abril de mil [se?]20 ochenta y ocho = Don Juan 
Antonio de Paz Merino = El Barón de Serrahí, 
secretario del Real Acuerdo, lo hice escribir en 
virtud de real orden dada por el señor don Juan 
Antonio de Paz y Merino regente de la Real Audi-
encia = Territorio general para causas civiles so-
lamente a favor del Doctor Don Joseph Cervera 
y Altamiras presbítero cura párroco de la yglesia 
de Santa Maria de Palau Solitar = Pagó por el de-
recho del sello cinquenta sueldos registrado en el 
divessor21 14 folio 308 = Lugar del Sel+lo.

Recivi el original =  Doctor Cervera, cura-párro-
co22.
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Concuerda con su original.

Francisco Madriguera y Galí, notario.

En fuerza de la provisión que antecede se des-
pachó el cartel siguiente:

De parte del magnífico doctor en derechos Mi-
guel23 Palaudàries y Nadal Juez emphiteoticario 
nombrado por el abajo instante; es por provi-
sión en el día presente y bajo escrito, hecha por 
el nombrado magnifico juez comisionado, al pie 
de una petición por el indicado abajo instante 
presentada con la qual fue provehido se despac-
hase el presente, por cuio thenor citad, decid y 
mandad como se cita, dice y manda a Francisco 
Cortès, labrador de la parroquia de San Ginés de 
Plegamans, para que dentro de termino de diez 
días de la presentación o notificación  en adelan-
te contaderos comparezca personalmente o bien 
por medio de legitimo procurador a responder a 
dicha petición, proseguir y continuar la referida 
causa de cabrevación hazta ohir en ella senten-
cia difinitiva inclusive, y si passado dicho termino 
que por preciso y peremptorio os asignamos no 
habréis comparecido, se pasará adelante en la 
expresada causa y sus meritos según fuere ha-
llado de derecho y juzticia vuestras ausencias en 
nada obstante, mas acusándoos la contumacia, 
despáchese a pedimiento del doctor Josef Cer-
vera, presbítero cura párroco de la parroquial 
iglesia de Santa Maria de Palau Solitar en el Va-
llès, obispado de Barcelona. Dado en Barcelona, 
a los diez y siete días del mes de diziembre de 
mil setecientos noventa y tres.

Escribano de dicha causa.

Francisco Madriguera y Galí, notario24.25

\Carolus IV Dei Gratia Hispaniarum Rex. Veinte 

Maravedís. Sello Quarto, veinte maravedís, año 
de mil setecientos noventa y quatro/

Magnifico Señor.

Francisco Cortès, labrador de la parroquia de San 
Ginés de Plegamans en el pleyto emphitcoticario 
a Instancia del doctor Joseph Cervera presbítero 
y cura párroco de Santa Maria de Palau Solitar 
en el Vallès, Obispado de Barcelona, compares-
co, sabrás a esta mi parte todas las acciones y 
excepciones me competen y puedan competer 
por qualquier causa, titulo, o razón, y en con-
siderasion que no soy vecino de esta ciudad y 
tenga noticia en lo venidero de lo que26 ocurra 
en este pleyto.

Pido y suplico que las notificaciones en adelan-
te hazederas sean dirigidas a la casa del doctor 
Juan Antonio laCavalleria procurador de número 
de la Real Audiencia baxo decreto de nullidad en 
caso de practicarse lo contrario, y interim con-
tradigo a todo quanto me sea perjudicial. [Officio 
jurídico]27.

Altissimus, Francisco Cortès.

Barcelona treze enero de mil setecientos [n]
oventa y quatro. Por presentada dirigense28 no-
tario.

[Miguel] Palaudàries i Nadal, juez emphiteotica-
rio29.

La provisión que antecede fue en el mismo día 
notificada al doctor Joseph Cervera [me]diante 
intima a él en escritos dirigida y por sus ausen-
cias entregada a Joseph Puig y Sañes entre las 
tres y quatro de la tarde por Juan Pablo Perlarro-
ger30 portero real que lo refirió.

\Carolus IV Dei Gratia Hispaniarum Rex. Veinte 
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Maravedís. Sello Quarto, veinte maravedís, año 
de mil setecientos noventa y quatro/

Magnífico Señor

Josef Puig y Sanyes, apoderado del doctor Josef 
Cervera, presbítero cura-párroco de la parroquial 
iglesia de Santa Maria de Palau Salitar en el Va-
llès, Obispado de Barcelona, según el poder que 
presento, reprodusgo los carteles citatorios a 
instancia de mi principal despachados junto con 
el auto de su legitima presentación a Francisco 
Cortès, labrador de la Parroquia de San Ginés de 
Plegamans del presente Obispado para insertar-
se; y en justificación del buen derecho que fo-
menta dicho mi principal, y a todos fines y efec-
tos a si más útiles, y necesarios, con las solitas 
protestas, y, salvedades dedusgo por capítulos 
lo siguiente.

1. Primeramente digo: Que la piessa de tierra 
parte conreo regadío, parte prado, parte rieral 
y, bosque de pinos, y otros árboles que possehe 
en la parroquia de Santa Maria de Palau Solitar 
Francisco Cortès, labrador de Plegamans, indivi-
duada en el pedimiento introductorio, es de per-
tinencia del Manso Gensà, propia de la rectoría 
que possehe mi principal, parte de la misma ella 
por ella que en quatro enero de mil ducientos 
cincuenta y uno en poder de Matheo Llobet, es-
cribano público de Barcelona; Guillermo Rovira, 
cura párroco de Santa Maria de Palau Salitar, 
concedió en emphyteusi a los consortes Ber-
nardo y Maria Aguyó de la expresada parrochia, 
comforme se justificara por lo que se dirá en el 
capítulo immediato siguiente y es verdad.

2. Otro si digo: Que por escritura otorgada en 
seis março de mil trescientos cincuenta y tres 
por ante Ramón Morell, notario público de Barce-
lona; (que presento de número 1 para insertar-

se en prueba del antecedente y primer capítulo) 
Francisca, hija y heredera universal de Guillermo 
Aguyó y Guillermona, consortes, y bisnieta de 
Bernardo Aguyó, adquisidor; [?rattimiento]31 y 
renuncia extrajuicial a favor de Guillermo Vilar, 
presbítero cura párroco entonces de Palau Sali-
tar de la piessa de tierra expresada en el capítulo 
antecedente, de pertinencias del Manso Gensà y 
es verdad.

Exhorto de número 1.32

3. Otro si digo en prueba de los dos anteceden-
tes capítulos que33 con escritura otorgada a los 
catorse agosto de mil trescientos cincuenta y 
ocho por ante Guillermo de Orta, escribano de 
Barcelona, que signada de número 2 presento; 
Maria Aguyó, muger de Pedro Lloret, ciudadano 
de Barcelona, e hija de los consortes Guillermo, 
e Guillermona de Aguyó difuntos de consentimi-
ento de dicho su marido, loho aprobó, ratificó, 
y comfirmo a favor de Pedro Verdaguer presbí-
tero cura-párroco de Palau-Solitar; el retimiento 
y la restitución que su hermana Francisca havia 
hecho con la escritura kalendada en el capítulo 
antecedente y es verdad.

Exhorto de número 2.34

4. Otro si Digo: Que con escritura otorgada a los 
catorce diciembre de mil trescientos setenta y 
nueve por ante Pedro Prat, escribano público del 
Reyno de Aragón; Pedro Verdaguer, presbítero, y 
cura párroco de Palau Salitar, concedió en esta-
blecimiento a favor de Berenguer Cladellas, la-
brador de la misma parrochia, la piessa de tierra 
del Manso Gensà, que en mil ducientas cincuenta 
y uno havia sido establecida a los consortes Ber-
nardo y Maria Aguyó, como se justificará por el 
instrumento que se cotara y producirá en prueba 
del capítulo subsiguiente y es verdad.
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5. Otro si Digo: Que el propio Berenguer Clade-
llas, emphyteota adquisidor, con escritura otor-
gada en cinco junio de mil trescientos noventa y 
seis por ante Berenguer Fortuny, escribano públi-
co de la Villa de Caldes de Mombuy, hizo renuncia 
de parte de la Piessa de tierra de pertinencias del 
Manso Gensà (que havia adquirido con el preca-
rio cotado en el capítulo antecedente) a favor de 
Francisco Congostella, presbítero, cura párroco 
de Palau Salita[r] con los pactos y condiciones 
contenidas en dicho instrumento, en el qual se 
dixo lindar por oriente con honores de la casa de 
Plegamans, mediante el camino público por el 
qual entonces se iva y hoi aun se va de la Villa 
de Caldes de Mombuy a la ciudad de Barcelona 
y a otras partes; por mediodía con el restante 
honor de dicho Cladellas, alodio de la Iglesia de 
Palau Salitar y de pertinencias del Manso Gensà; 
por pomiente con la Riera que baja de Caldes de 
Mombuy; por çierço con tierras unidas al Manso 
Padró alodia de la misma Iglesia de Palau Salitar 
de pertinencias de dicho Manso Gensà que en 
prueba del presente capítulo y demás aplicables, 
signado de número 3 presento y es verdad.

Exhorto de número 3.35

6. Otros si digo: Que la tierra restituida o re-
nunciada por Berenguer Cladellas, labrador de 
Palau-Salitar, descrita en el instrumento produ-
cido en prueba del capítulo 5 antecedente de 
pertinencias del Manso Gensà, hoi en día linda 
por oriente con el camino Real, por el qual se va 
dende la Villa de Caldes de Mombuy a la ciudad 
de Barcelona y a otras partes; a mediodía con 
honores del mismo Manso Gensà, que possehen 
Magdalena y Jayme Cladellas, madre e hijo de la 
dicha Parroquia de Palau Salitar y alodio de su 
iglesia parte y parte con Bartholomee Llavinya 
de Palaudarias, antes Maymóo de Palau Salitar; 

a poniente con honores de los mismo madre e 
hijo Cladellas, de pertinencias de su Manso lla-
mado Cladellas, por medio de cuya tierra que 
possehe la adversa passa a la sazón la Riera de 
la Villa de Caldes, que antiguamente dividía la 
parte de poniente; y a cierço con tierras que pos-
sehen parte padre e hijo, Josef y Lorenço Padró, 
labradores de Plegamans parte con Bartholomee 
Puigdomenech, labrador de la Parroquia de San-
ta Eulalia de Ronsana, que antes fue de Pedro 
Cruells de pertinencias del Manso Gensà, alodio 
de la susodicha iglesia de Palau Salitar, y parte 
con tierras que possehe mi principal, como cura 
párroco, de pertinencias del expresado Manso 
Gensà, como mediante juramento no lo podrá 
negar la adversa y en otra manera se justificara 
por ser verdad público y notorio

7. Otro si digo: Que por los autos de collacion 
de veinte y quatro y de pocession de vente y 
seis março de mil setecientos ochenta y siete 
que signados de número 4 presento mi principal 
el doctor Josef Cervera, presbítero es el actual 
cura36 párroco de la iglesia parroquial de Santa 
Maria de Palau Salitar en el Vallès obispado de 
Barcelona, corregimiento de Mataró, y como a tal 
cura párroco es tenido y reputado y es verdad.

Exhorto de número 4.37

8. Otro si Digo: Que Francisco Cortès, labrador 
de Plegamans, parte adversa, possehe la piessa 
de tierra expresada, designada y lindada en el 
capítulo sexto antecedente, como mediante ju-
ramento no lo puede negar, y en caso de negarlo 
se justificara por medio de testigos por ser ver-
dad público y notorio

9. Otro si digo: Que las cosas sobredichas son 
verdadero las que advero y pido y suplico que 
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insertadas las productas se mande, que la ad-
versa responda personalmente sin instructor y 
en la forma estylada sobre lo contenido en los 
capítulos seis y ocho, y recibidos testigos sobre 
los mismos y concedida una relación común a las 
partes para probar la que no corra hasta después 
de la abertura de la plica, todo como mejor en 
derecho procede. [Officio]38

[Romá]39

Altissimus, Joseph Puig y Sanyes40.

Barcelona diez de maio de mil setecientos no-
venta i quatro: insertans[e]41 [i]42 mandase en 
todo como se pide, i notifíquese.

[Miguel]43 Palaudàries, i Nadal [?]44

La prova que antecede fue en el día dos julio del 
mismo año notificada a Francisco Cortès medi-
ante copia a él en escritos dirigida, y por [su]45 
ausencia entregada al doctor Juan Antonio Laca-
valleria entre las quatro y cinco de la tarde por 
Juan Pablo Pelarroger, portero real que lo refirió.

Día46 2 julio.

\Carolus IV Dei Gratia Hispaniarum Rex. Veinte 
Maravedís. Sello Quarto, veinte maravedís, año 
de mil setecientos noventa y quatro/

Sépase: como yo doctor Joseph Cervera pres-
bítero y cura párroco de la iglesia parroquial 
de Santa Maria de Palausalitar en el Vallès, del 
presente Obispado de Barcelona; no solo en 
este nombre, y como a tal Obrero perpetuo y 
Sacristán Mayor de la misma; sino también en 
el de Beneficiado y obtentor del beneficio bajo 
invocación de San Thomas Apóstol en la iglesia 
parroquial de Santa Maria del Mar de esta dicha 

ciudad, fundado en dichos respectivos47 nombres 
y en el otro de ellos de por si de mi libre alvedrio 
doy y otorgo todo mi poder cumplido, amplio, 
general y48 bastante qual de derecho se requiere 
y es necessario a Joseph Puig y Sanyes, notario 
real y considero49 vezino desta dicha ciudad, aun 
que ausente bien como si presente fuesse, para 
que por mí, en dichos respectivos50 nombres y 
representando mi propia persona, voz, derec-
ho y acción pueda comparecer y comparesca en 
juicio en qualesquier audiencias, juzgados y tri-
bunales que convenga, asii ecclesiasticos como 
seglares, y ante cada uno de ellos, y allí instar, 
proseguir y terminar todos y qualesquier pleytos 
y causas activas y pasivas, principales y apella-
torias, movidas y movederas, largamente con el 
amplissimo y acostumbrado curso de los pleytos 
y causas, facultad expressa de jurar de calum-
nia, prestar cauciones juratorias y fidejusorias, 
exponer clamos y reclamos, instar execuciones, 
poner embargos y aquellos cancellar, o instar 
sean soltados así como bien parecerá a dicho mi 
procurador; y hacer todo lo demás que en orden 
a dichos pleytos y su amplísimo curso se requi-
era según el estilo de los mismos tribunales en 
donde huvieren de seguirse sin limitación algu-
na. Con facultad expressa que este poder pueda 
substituir en la persona o personas que le pare-
cerá51 revocar los substitutos y otros de nuevo 
nombrar quantas vezes le fuese bienvisto. Y ge-
neral52 en orden a todo lo referido pueda hacer 
y obrar todo53 lo que yo haría, y executar podría 
siendo presente prometiendo54 estar al juicio 
pagar lo jusgado, y tener siempre por firme y 
valedero todo lo que por dicho mi apoderado y 
substitutos suyos en virtud de este poder será 
hecho55 y executado, y no revocarlo en tiempo 
alguno; obligado56 a este fin todos los bienes, 
redditos y emolumentos de los citados rectoría y 
beneficio respectivos57, muebles y situ58 habidos 
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y por haver en debidos59 forma de derecho. En 
cuyo testimonio otorgo y firmo esta escritura en 
la ciudad de Barcelona a los diez y nueve días 
del mes de desiembre del año del Nacimiento del 
Señor de mil setecientos60 noventa y tres, siendo 
presentes por testigos instrumentales Francisco 
Balua[?]61 y Manuel Baramon y de Bertrán es-
crivientes en dicha ciudad residentes; Y el dicho 
reverendo otorgante conocido de mí, el infrascri-
to notario lo firmó de su mano= Doctor Joseph 
Cervera presbítero y cura párroco= Ante mí= Ja-
cintho Baramon, notario.

Sig+no de mí, Jacintho Baramon, por las aut-
horidades Apostólica y Real, notario público de 
número de Barcelona quien el precedente poder 
ante mi otorgado hize escrivir en este papel del 
Real sello tercero; y representado62 en el propio 
día de su otorgamiento63 signé y cerré en testi-
monio de verdad.

Rezibi el original. Puig y Sanyes, Notario

Concuerda con su original. Francisco Madriguera 
y Galí, notario.

\Carolus IV Dei Gratia Hispaniarum Rex. Veinte 
Maravedís. Sello Quarto, veinte maravedís, año 
de mil setecientos noventa y quatro/

En el lugar de San Felio de Cudines, corregimien-
to de Mataró, en el día tres del mes de enero del 
año del nacimiento del señor de mil setecientos 
noventa y quatro: Ante mí el infrascrito escribano 
y testigos pareció Josef Padrós portero real de la 
villa de Caldes de Monbuy de dicho corregimien-
to de Mataró, el qual mediante el juramento que 
en el ingreso de su officio prestó, hizo relación a 
mí el dicho escribano que el a instancia y requi-
sición del doctor Josef Cervera, presbítero cura 
párroco de la parroquial iglesia de Santa Maria 

de Palau Salitar del mismo corregimiento; en el 
día de ayer dos del corriente mes de enero, pre-
sentó, intimó y notificó a Francisco Cortès, labra-
dor de la parroquia de San Ginés de Plegamans 
del propio corregimiento, un cartel citatorio de 
cabrevación a instancia del mismo cura párroco 
despachado a los diez y siete días del mes de 
diciembre próximo pasado en meritos de la cau-
sa que le ha iniciado, que suthesion64 es como 
[?]65 sigue= De parte del magnifico doctor en 
derechos Miguel Palaudàries y Nadal juez emphi-
teoticario nombrado por el abajo instante, e por 
provisión en el día presente y bajo escrito hecha 
por el nombrado magnifico juez comicionado al 
pie de una petición por el indicado abajo instante 
presentada con la qual fue provehido se despac-
hase el presente: Por cuyo thenor citad, dicid y 
mandad como se cita, dice y manda a Francisco 
Cortès, labrador de la parroquia de San Ginés de 
Plegamans, para que dentro el termino de diez 
días del de la presentación o notificación en ade-
lante contaderos, comparesca y66 personalmente 
o bien por medio de legitimo procurador a res-
ponder a dicha petición, proseguir y continuar la 
referida causa de cabrevación hasta ohir en ella 
sentencia difinitiva inclusive, y si pasado dicho 
termino que por preciso y peremptorio os asig-
namos no habréis comparecido se pasará ade-
lante en la expresada causa67 y sus meritos se-
gún fuere hallado de derecho y justicia vuestras 
ausencias68 en nada obstante mas acusándoos la 
contumacia despache[se]69 a pedimento del doc-
tor Josef Cervera presbítero cura párroco de la70 
parroquial iglesia71 de Santa Maria de Palau Sa-
litar en el Vallès, obispado de Barcelona, dado72 
en la misma a los diez y siete días del mes de 
diciembre de mil setecientos noventa y tres = 
Escribano de dicha causa = Francisco Madrigue-
ra y Galí, notario: haviendo entregado copia en 
escrito de dicho cartel citatorio en papel del Real 
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sello quarto por ausencia dicho Francisco Cortès, 
labrador, en manos de Maria Cortès y Duran73 su 
mujer, personalmente hallada en la casa de la 
habitación de [?]74 su marido, sita en la referida 
parroquia de Plegamans, entre las [?]75 y nueve 
horas de la mañana para mayor verificación de 
su contenido76; del que el dicho portero requirió 
a mí el dicho e infrascrito escribano77 recibiese 
auto público, que fue hecho en dicho lugar en el 
día, mes y año arriba dichos, siendo presentes 
por testigos Thomas Palaudàries78 y Nadal, no-
tario público y Lorenzo Carniu79 labrador de los 
vecinos de80 dicho lugar de San Felio de Cudines 
corregimiento de Mataró para lo [?]81 dicho lla-
mados, y dicho portero, que yo el infrascrito es-
cribano doy fe [?]82 lo firmo de su mano = Joseph 
Padrós, portero = Ante mí, Ignacio Palaudàries y 
Nadal, escribano.

En testimonio de verdad.83

Ignacio Palaudàries y Nadal por la autoridad del 
Rey nuestro Señor (Dios le guarde) escribano 
público del lugar de San Felio de Cudines cor-
regimiento de Mataró y obispado de Barcelona.

1. A sobre de la paraula derechos, que en el document ens surt 
abreviada com dros, ens apareix el que sembla ser una l molt 
gran, de la qual no sabria dir el seu significat.

2. Mantenim la y tal com apareix a l’original, amb dièresi: ÿ.

3. Sota el nom de l’escrivà, al final del foli, apareix el que 
sembla ser una signatura. O bé és, efectivament, la signatura 
de l’escrivà, o bé es fruit de l’horror vacui per tal de no deixar 
un espai en blanc al final. Em decanto personalment per la 
primera solució, és a dir, que sigui la signatura de l’escrivà per 
tal de dotar de validesa al document.

4. No aconsegueixo esbrinar l’abreviatura.

5. Vid nota 4.

6. La suma total donaria 57 sous, 10 lliures i 11 diners; però 
tenint en compte que 20 sous és una lliura, llavors tindríem: 
17 sous+40 sous(= 2 lliures), 10 lliures i 11 diners. Per tant la 

suma total fent l’equivalència, donaria: 17 sous, 12 lliures i 11 
diners, que és el que tenim al document.           

7. Fins aquí és la part de la llegenda que ens surt al segell. 
Sense desenvolupar les abreviatures, tal com apareix al segell, 
queda de la següent manera: Carolus IV D G Hispaniar Rex.       

8. La o duu accent al document i la mantenim d’aquesta ma-
nera a la transcripció: ó.      

9.  Al principi d’aquesta plana ens trobem amb dues línies que 
no es veuen gaire bé, això és degut a què la tinta està esbor-
rada, segurament degut a la humitat. Finalment, de les dues 
línies, després de molt esforç, ens han quedat només uns dos 
mots sense esbrinar.  

10. Lectura probable del text. Aquí ens apareix una abreviatu-
ra que és offo j.. La de offo és molt possible que sigui officio i 
la j no sabria dir què és. Pel context del document podria dir 
alguna cosa com jurídico o jurado.  M’he decantat per jurídico.      

11. He desenvolupat l’abreviatura de J. com Joseph, tot i que 
en el text surt tant com Joseph com Josef, però al llarg del plet, 
la forma més usual és la de Joseph.

12. D’aquí fins al final d’aquesta plana, és a dir, de Barcelona 
fins a territorio que sigue, sembla que estigui escrit amb una 
altra mà. La línia que sembla molt clar que està escrita per una 
altra mà és la de Miguel Palaudàries i Nadal, juez emphiteoti-
cario, ja que al final d’aquesta línia ens apareix el que sembla 
ser una signatura autògrafa, segurament feta pel propi jutge, 
per donar validesa.

13. En el text surt només emphit, però ho he desenvolupat 
seguint els altres cops que ens surt el mot sencer al document.

14. A continuació hi ha canvi de foli i per tant ens trobem amb 
l’estampat: \Carolus IV Dei Gratia Hispaniarum Rex. Veinte 
Maravedís. Sello Quarto, veinte maravedís, año de mil seteci-
entos noventa y tres/

15. Vid nota 14.

16. Lectura probable del text. Tot i que sembli que posi apo-
derada, potser ha traspassat la tinta de l’altre costat, he posat 
apoderado, ja que és el que concorda amb el text.

17. Lectura probable del text. És un canvi de línea i no és veu 
massa bé, però sembla pel context i per l’inici i final de la pa-
raula, que posi nuestra.

18. Lectura probable del text. Tot i que sembla ben clar, l’única 
cosa que no quadra és la s, ja que el palet va cap a l’altre cos-
tat, però tot indica, pel context, que sigui dorso.
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19. La a duu accent al document i la mantenim d’aquesta ma-
nera a la transcripció: á.

20. L’abreviatura no està gaire clara, ja que més endavant 
en trobem una de semblant que sí que és setecientos, però 
aquesta no sembla igual. De totes maneres, pel context hau-
ria de ser setecientos, ja que seiscientos seria massa temps 
enrera.

21. Sembla bastant clar que posi divessor, que seria divisor, 
referint-se a l’apartat on es trobaria registrat, ja que fins i tot 
ens especifica el foli.

22. Ho posa en el marge lateral de l’esquerra de la plana.

23. Vid nota 14.

24. Hi ha la seva signatura manuscrita.

25. A continuació hi ha canvi de foli i per tant ens trobem amb 
l’estampat: \Carolus IV Dei Gratia Hispaniarum Rex. Veinte 
Maravedís. Sello Quarto, veinte maravedís, año de mil sete-
cientos noventa y tres/. La plana amb aquest segell està en 
blanc. Potser és perquè a continuació hi ha un canvi d’any en 
l’estampat, ja ens apareix a partir d’ara l’any mil setecientos 
noventa y quatro.

26. Lectura probable del text. És a final de línia i no és veu gai-
re clar, i sembla que sigui una abreviatura, però sembla que, 
efectivament, és un que.

27. Vid nota 10.

28. Lectura probable del text. Sembla bastant clar que posi 
dirigense, indicaria que ja esta presentada i que per qualsevol 
cosa hi ha el notari i que et pots dirigir a ell. Seria com una 
autentificació.

29. La primera paraula de la línia no és veu bé. És l’abreviatura 
del nom, que sent el jutge emfitèutic, hauria de ser Miguel, 
tot i que ens surt un altre Palaudàrias i Nadal amb el nom de 
Ignacio, però potser és un error. De totes maneres, sembla 
més una i que una m.

30. Lectura probable del text. No és veu gaire bé i a més coin-
cideix amb final de línia.

31. No és veu bé si són dues paraules o una, ja que coincideix 
en un final de línia. En la línia de sota si que sembla que posi 
rattimiento.

32. Està en el marge lateral esquerre, al costat del punt 2.  
Segurament exh vol dir exhorto.

33. Lectura probable del text. No és veu gaire bé i a més coin-
cideix amb final de línia, però pel context és podria endevinar, 
i a més la q sembla ben clara.

34. Està en el marge lateral esquerre, al costat del punt 3.  
Segurament exh vol dir exhorto.

35. Està en el marge lateral esquerre, al costat del punt 5.  
Segurament exh vol dir exhorto.

36. A continuació hi ha canvi de foli i per tant ens trobem amb 
l’estampat: \Carolus IV Dei Gratia Hispaniarum Rex. Veinte 
Maravedís. Sello Quarto, veinte maravedís, año de mil seteci-
entos noventa y quatro/

37. Està en el marge lateral esquerra, al costat del punt 7.  
Segurament exh vol dir exhorto.

38. Lectura probable del text. Aquí ens apareix una abreviatu-
ra que és offo. És molt possible que sigui officio.

39. Lectura probable del text. Sembla que estigui clar que posi 
Romá, però no sé què significa.

40. Tot i que no és veu gaire bé, sembla que hi hagi una J., 
indicant el nom de Joseph, que el deixo d’aquesta manera i no 
com Josef o com l’actual Josep.

41. Lectura probable del text. Està al final de línia i no es veu 
gaire bé.

42. Vid nota 41.

43. Vid nota 29.

44. No es veu bé el que posa, sembla una abreviatura, podria 
ser de notari o escrivà.

45. Lectura probable del text. No està gaire clar.

46. Lectura probable del text. Sembla una abreviatura de dia, 
ja que sembla una d.

47. Lectura probable del text. Hi ha una abreviatura, que po-
dria ser respectivos.

48. Aquesta y fa una forma estranya, amb una gran cursivitat.

49. Lectura probable del text. Podria ser considero o fins i tot 
considerado, ja que podria tractar-se d’una abreviatura, tot i 
que em decanto per considero.

50. Vid nota 47.

51. Lectura probable del text. Està tallat perquè es troba a final 
de línia i continua la paraula a la línia següent.
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52. Vid nota 41.

53. Vid nota 41.

54. Vid nota 51.

55. Vid nota 41.

56. Vid nota 51.

57. Vid nota 47.

58. Vid nota 41.

59. Lectura probable del text. No es veu gaire bé el final de 
la paraula.

60. Lectura probable del text. L’abreviatura, pel context, és la 
de setecientos.

61. Vid nota 41.

62. Lectura probable del text. No es veu bé, ja que la tinta 
s’ha escampat.

63. Vid nota 41.

64. Lectura probable del text.

65. Sembla que sigui una errada, ja que la paraula següent 
es sigue i la que aquí trobem sembla que sigui si. Sembla una 
diplografia.

66. Lectura probable del text. Sembla que acabi la paraula 
amb una y.

67. Vid nota 51.

68. Vid nota 51.

69. Vid nota 41.

70. Lectura probable del text. No és veu bé.

71. Vid nota 41.

72. Vid nota 51.

73. Vid nota 41.

74. No és veu gens bé. La tinta molt fluixa i coincideix també 
amb final de línia.

75. Vid nota 74.

76. Vid nota 51.

77. Vid nota 41.

78. Vid nota 41.

79. Lectura probable del text.

80. Vid nota 41.

81. No és veu gens bé i coincideix al final de línia.

82. Vid nota 81.

83. Aquesta frase la posa en la seva signatura.

Vocabulari

En quant al vocabulari, no ha sigut excessiva-
ment difícil, potser algunes paraules que no 
s’utilitzen a l’actualitat han sigut les més difícils 
o algun terme jurídic, com per exemple:

1) “Juez emphiteoticario”: Jutge emfiteuticari, 
a Catalunya, era aquell jutge nomenat per un 
senyor jurisdiccional per conèixer en un plet 
entre l’amo útil d’una emfiteusis i ell mateix, 
ja que per no ser jutge i part en el mateix 
procés no podia jutjar-ho el senyor. El jutge 
emfiteuticari no resolia en base a dret sinó 
aplicant les costums del lloc en qüestió, per la 
qual cosa és possible que fos com una mena 
d’àrbitre o jutge de pau. Probablement, per 
les dates en les quals es va fer el document, 
aquest jutge enfiteuticari ja era una figura 
més aviat en desús.

2) Emfiteusi: Contracte pel qual un senyor 
dóna a una altra persona (emfiteuta) el domi-
ni útil d’una cosa immoble, tot retenint-ne el 
domini directe, a canvi de rebre un cànon de 
l’emfiteuta o senyor útil.

3) Maravedís: Moneda espanyola utilitzada 
entre els segles XI i XIX. Va servir també com 
a unitat de compte.
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4) “Quarteras”: En el nostre cas es refereix a 
una mesura agrària molt emprada a Catalu-
nya, de valor variable segons les comarques. 
També és una mesura catalana per a grans, 
emprada al Principat i a les Illes Balears.

5) “Sito”: Situat.

6) “Circuido”: Tancat, circumdat, envoltat.

7) “Cabrevar”: De capbreu, que és un docu-
ment o manual on hom anotava les confes-
sions o els reconeixements fets pels emfi-
teutes als senyors directes per tal de servar 
memòria o prova de la subsistència dels 
drets dominicals; o bé: escriptura pública on 
consta el reconeixement que fa l’emfiteuta 
dels drets del seu senyor directe sobre els 
immobles que el primer té en domini útil, 
com a resultat d’un procés judicial anomenat 
causa de capbrevació.

8) Censos: Cens que correspon al senyor di-
recte del predi establert en emfiteusi.

9) “Partes de frutos”: Renda proporcional als 
seus fruits, considerant el fruit com a bene-
fici o profit que hom pot treure d’algun bé, 
d’alguna propietat, etc. En el nostre cas, 
sent llauradors, es referiria a qualsevol pro-
ducció de la terra que ret una utilitat.

10) Fruit: Benefici o profit que hom pot treure 
d’algun bé, d’alguna propietat, etc.; o bé: 
qualsevol producció de la terra que ret una 
utilitat.

11) “Diezmos”: Delmes: exacció consistent 
en una desena part de fruits, de rendes o de 
beneficis. 

12) “Primicias”: Primícies: part dels fruits que 
els pagesos de masos, bordes, quintanes i al-
tres possessions territorials, per pacte o per 
costum, pagaven a llurs senyors a més del 
delme.

13) “Laudemios”: Dret que es paga al senyor 
del domini directe quan s’alienen les terres i 
possessions donades en emfiteusi.

14) Porter: Empleat subaltern que en els tri-
bunals de justícia i en certes oficines de l’Ad-
ministració exerceix funcions de relació; com 
l’entrega de notificacions a les parts.

15) Procurador: El qui, per ofici, representa en 
els tribunals una de les parts en virtut de po-
der legal rebut d’ella fent les peticions i altres 
diligències necessàries per a la defensa.

16) “Çierço” (cerç): Vent septentrional més o 
menys inclinat a llevant o a ponent, segons 
la situació geogràfica de la regió en què bufa. 
En el nostre cas indicaria el nord.

17) “Cauciones” (Caució): Assegurament o 
garantia del compliment d’una obligació mit-
jançant jurament, penyora de béns propis o 
fermances d’un tercer.

Comentari diplomàtic

Com hem vist abans, el document escollit és 
d’un plet, i per tant hauríem de veure com era 
el procés d’elaboració documental en aquest cas 
per tal d’entendre el procediment, que estaria 
dividit en dues parts, la Actio, que és el naixe-
ment de l’acte jurídic, i la Conscriptio, que és 
la seva posada per escrit i finalment la Traditio, 
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quan els documents eren entregats al destinatari 
o representats.

1) Actio: Un acte jurídic (negotium) és una 
declaració de voluntat por la qual una o més 
persones, físiques o morals, pretenen produir 
efectes emparats pel Dret.

a) Petitio: És la petició motivada, escrita o 
oral, i presentada o dirigida a una autoritat 
pel futur beneficiari d’un acte o pel seu re-
presentant perquè es prengui a favor seu 
una decisió.

b) Intercessio: És la intervenció d’un tercer 
(intercesor) per recolzar una demanda. 
Per exemple, funcionaris de l’Administra-
ció, els quals presentaven la súplica del 
peticionari a qui havia de concedir-la, pre-
gant-li la seva acceptació.

c) Interventio o consensus: El consenti-
ment (consensus) és un assentiment do-
nat per qui està d’acord amb una decisió, 
a la qual tenia dret d’oposar-se. S’anirà 
institucionalitzant, i es crearan organis-
mes consultius permanents (consells, per 
exemple). En la cancelleria castellana, te-
nia el nom de “consulta”.

d) Testificatio (llista de testimonis): És 
l’element de l’acte que conté els noms dels 
testimonis de l’acte escrit, de l’acte jurídic 
o de tots dos, els quals constaten l’exis-
tència d’aquest acte i donen en ell el seu 
assentament.

2) Conscriptio: La fase de la realització gràfica 
del document.

e) Iussio-rogatio: El mandat d’un acte (ius-
sio) és l’acció per la qual es dóna l’ordre 
de procedir a l’establiment de l’acte escrit; 
l’ordre pot ser escrita o verbal. Pot estar 
donada per l’autor de l’acte jurídic o bé 
per una persona o una institució, en qui 
va confiar la instrucció del negoci i en qui 
va delegar, tenint en compte la seva com-
petència, la decisió. En la cancelleria, en 
paper, segons el mandat real contingut en 
els mateixos i dirigit a oficials de la cance-
lleria, els alts funcionaris de la mateixa: 
canceller, notaris majors i majordom.

f) Imbreviatio (Esborrany): Posada per es-
crit de la actio. Seria un escrit preparatori 
del mateix. (Minutes notarials)

g) Mundum (ingrossatio): Posar en net la 
minuta, una vegada que havia estat revi-
sada, corregida i aprovada pel funcionari 
competent; el que ja era obra d’un escrivà 
o grossator, personatge diferent, normal-
ment, del que va realitzar la minuta. In-
grosar (Ingrossare) és l’operació que con-
sisteix a escriure, a partir de la minuta, la 
grossa o l’expedició.

h) Recognitio: Document que era revisat, 
per comprovar que la seva redacció era 
correcta, que responia a les intencions del 
seu autor i que s’havien complert les di-
verses fases de la conscriptio.

i) La recognitio (reconeixement) de cance-
lleria és una subscripció de cancelleria feta 
per un oficial que declara fer-se respon-
sable del document (recognovi) i afegeix 
allí, sovint, un senyal figurat (rusc, rúbri-
ca, etc.).
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j) Registrario (registració): Procediment 
que consisteix a transcriure successiva-
ment, íntegrament o per extracte, el text o 
el contingut dels actes, a mesura que són 
expedits o rebuts. Es feien en diferents 
moments de la documentació.

k) Validatio: la validació d’un acte resulta 
de les accions per les quals rep els seus 
signes o marques d’autenticitat, variables 
segons èpoques, usos cancellerescs i nor-
matives.

l) La subscripció notarial és la fórmula per 
la qual un notari es nomeni, indicant la 
part que ha tingut en la posada per escrit 
de l’acte, responsabilitzant-se del mateix.

m) Al segle XVII es va introduir el paper 
segellat per a tot instrument públic, im-
plantant-se per llei de 15 de desembre de 
1636.

n) Taxatio: La taxació dels documents de 
l’operació per la qual s’estimaven, després 
de la tarifa, i segons modalitats de cada 
cancelleria, la taxa que havia de para pel 
dret de segell i altres taxes.

3) Traditio (entrega): Després del pagament 
dels drets corresponents o la promesa d’abo-
nar-los, els documents eren lliurats als des-
tinataris o als seus representants. En la can-
celleria de la Corona d’Aragó, els porters o 
verguers eren els encarregats de lliurar els 
documents als destinataris residents en la 
Cort, mentre que, per enviar documents a 
llocs diferents de la vila on es trobava la can-
celleria, es van usar cursors o correus.

Amb el pas del temps, sobretot en les èpoques 
modernes i contemporània (segles XVIII-XX), 
la gènesi o el procés d’elaboració, escriptura-
ció i validació documental, ha canviat bastant. 
Perduren diversos elements i requisits abans 
enumerats, tot i que en molts casos bastant 
transformats i simplificats o complementats i 
substituïts per altres nous, conforme a la nor-
mativa jurídic-administrativa en vigor i d’acord 
amb la reglamentació notarial i registral.

Un document entès en la seva accepció diplo-
màtica té tres grans parts:

1) Protocol inicial: A més d’algun formalisme 
(salutació i la invocació a la divinitat), apa-
reix la identificació de l’emissor i del desti-
natari del mateix. En aquest lligall, en es-
tar format per varis documents, ens trobem 
amb varis protocols inicials.

a) Invocatio: Referència a la divinitat. Sim-
bòlica (creu, crismó) o verbal (In dei No-
mine).

En la dinovena plana ens trobem amb una 
invocació, no a una divinitat sinó que en 
aquest cas és a un sant, a sant Tomàs i ho fa 
d’aquesta manera tan clara: “(...) bajo invo-
cación de San Thomas Apóstol en la iglesia 
parroquial de Santa Maria del Mar (...)”.

No ens trobem amb altres casos d’invocaci-
ons en aquests documents, l’única cosa que 
més s’assemblaria a una referència a la divi-
nitat, a mode simbòlic, és la creu que trobem 
a sobre d’on posa “Veinte maravedís”. Però 
de totes maneres no crec que es pugui con-
siderar una invocació.
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b) Intitulatio: L’emissor (persona o institu-
ció) s’identifica mitjançant el seu nom, 
càrrec, títol, veïnatge i altres circumstàn-
cies, segons sigui el cas.

Ens trobem amb diverses intitulacions, ja 
que durant el judici s’emetran diverses al-
legacions, notificacions, etc. i per tant els 
emissors d’aquestes seran diferents. Cal 
especificar, que normalment l’emissor no 
és necessariament qui ho escriu, ja que per 
això hi sol haver els escrivans.

Per exemple, només començar, en la plana 
tercera, l’emissor Josep Cervera, qui inicia 
tot el procediment, s’identifica: “El doctor 
Josef Cervera, presbítero, cura párroco de 
la parroquial iglesia de Santa Maria de Palau 
Solitar en el Vallès, obispado de Barcelona, 
corregimiento de Mataró, comparezco ante 
vuestra merced”.

Hi ha altres identificacions que no són, al-
menys de manera directa, els emissors dels 
documents, sinó que en aquests casos seri-
en per donar autenticitat i validesa al judici, 
com seria quan es nomena el rei d’Espanya 
amb tots els seus títols, i al president de 
la Reial Audiència, en les planes cinquena 
i sisena: “Don Carlos por la gracia de Dios, 
Rey de Castilla, de León, de Aragón, de las 
dos Sicilias,(...)” i “Don Francisco González 
de Bassecount, Conde del Asalto, Marques 
González, y del Borgheto,(...)”.

Una altra intitulatio, al final de la novena 
plana i a l’inici de la desena, on es presenta 
el jutge en el decurs del plet: “De parte del 
magnífico doctor en derechos Miguel Palau-
dàries y Nadal, juez emphiteoticario”.

Una mica més endavant, en la tretzena plana, 
s’identifica Francisco Cortès, contra qui s’ini-
cia el procés judicial. Aquí, Francisco Cortès 
demana que les notificacions siguin enviades 
al seu procurador: “Francisco Cortès, labra-
dor de la Parroquia de San Ginés de Plega-
mans (...)”.

En la quinzena plana, és l’apoderat de Josep 
Cervera, qui s’identifica i fins i tot ens diu en 
nom de qui ho fa: “Josef Puig y Sanyes, apo-
derado del doctor Josef Cervera, presbítero, 
cura-párroco de la parroquial iglesia de Santa 
Maria de Palau Salitar en el Vallès, Obispa-
do de Barcelona según el poder que presento 
(...)”.

Hem vist alguns dels exemples d’intitulacions 
i totes guarden una estructura similar, diuen 
qui són i el que són: rector, llaurador, jutge, 
etc. i en alguns casos d’on són. Però tenim 
un altre cas, en la plana vint-i-unena, on la 
intitulació del qui emet el document no és 
tan clara, en aquest cas l’emissor és l’escri-
và Ignacio Palaudàries: “En el lugar de San 
Felio de Cudines, corregimiento de Mataró, 
(...): Ante mí el infrascrito escribano y tes-
tigos pareció Josef Padrós (...)”. Com veiem, 
s’identifica dient que és l’escrivà que subscriu 
el document.

c) Directio: Identificació del destinatari.

a. Individualitzada: explicitació del nom-
bre de la persona  o persones; o enti-
tats a qui va dirigit el documento.

b. Genèrica: No té un destinatari concret.
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c. Corporativa: Col·lectius socials però 
sense especificar noms propis de per-
sones.

Només començar el plet, el primer emissor 
que hem vist, que era el rector Josep Cerve-
ra, es dirigeix al jutge del cas, Miguel Palau-
dàries i Nadal, ja que és a ell a qui s’ha de 
presentar la demanda, tal com ho indica en 
la portada del plet: “Ante el magnífico doctor 
en derechos: Miguel Palaudàries y Nadal, juez 
emphiteoticario.” Però cal especificar que el 
destinatari de la demanda a nivell global és 
en Francisco Cortès, com s’anirà veient en el 
transcurs del judici. De totes maneres, també 
en la portada ho explicita molt clarament: “El 
reverendo doctor Joseph Cervera, cura párro-
co de la iglesia de Palau Solitar, contra Fran-
cisco Cortès, labrador de la parroquia de San 
Ginés de Plegamans. Original processo”.

Tenim també altres destinataris. Hem de te-
nir present que és en un plet que dura quasi 
un any i on intervenen diferents personatges 
en el seu decurs. Sí que el destinatari al que 
podríem considerar principal és el demandat, 
en Francisco Cortès, però també hem vist que 
fins i tot ell és l’emissor en alguna ocasió. Per 
exemple, en la tretzena plana, com hem vist 
abans, és el propi Francisco Cortès qui emet 
un document on demana que les notificacions 
siguin enviades a casa del seu representant, 
i en aquest cas l’emissor és el jutge, Miguel 
Palaudàries i Nadal.

d) Salutatio: Fórmula de cortesia que feia la 
persona o entitat a qui va dirigit el docu-
ment.

Les fórmules de cortesia són molt habituals 
en aquest tipus de documents amb un caràc-

ter tan protocol·lari; per exemple ens trobem 
amb: “Magnífico Señor.”, en l’inici de l’escrit; 
i més endavant: “comparezco ante vuestra 
merced y como medias en derecho”; en amb-
dues ocasions referint-se al jutge.

Altres fórmules que es repeteixen són: “Don”, 
“señor”, “doctor”, etc.

2) Cos del document: Conté el missatge que 
es desitja comunicar i tot un seguit de clàu-
sules i formulismes amb els quals aquest es 
justifica, tant en termes intel·lectuals com a 
jurídics.

a) Preambulum: Fort caràcter protocol·lari. 
Expressen una sèrie d’argumentacions de 
tipus genèric, no relacionades directament 
amb l’assumpte, però que justifiquen d’al-
guna manera el contingut del mateix.

En el nostre document trobem un fort caràc-
ter protocol·lari i ens trobem amb diverses 
parts del document que podríem considerar 
preambulum. Per exemple, en la plana sise-
na: “Por quanto por parte del doctor Joseph 
Cervera y Altamiras,  presbítero cura párroco 
de la yglesia de Santa Maria de Palau Sali-
tar en el corregimiento de Mataró, se nos ha 
representado que como tal cura párroco en 
distintos parages de este Principado, percibe 
varios censos, agrarios, jovas, diezmos, tas-
cas, partes de frutos, y otros derechos domi-
nicales a cuya prestación se hallan obligados 
diferentes emphiteotas, hombres propios, la-
bradores, y otras personas, entre las quales 
hay algunas que gozando de privilegio mili-
tar procuran por diversos modos defraudar y 
ocultar los referidos derechos y reúsan satis-
facerlos (…)”. És com una mena d’introducció 
a nivell general i on no especifica el motiu 
directe de l’assumpte.
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b) Notificatio: S’adverteix al destinatari que 
a continuació es van a exposar les raons o 
motius que expliquen el document.

La notificatio hi ha vegades que és molt clara 
de veure, just abans de començar amb la ex-
positio, com en la tercera plana, on trobem 
una primera notificatio: “haya lugar digo: 
que” i a continuació vindria l’explicació. Hi ha 
vegades, però, que no és tan fàcil de veure, 
en aquests casos quedaria implícita i es po-
dria endevinar pel context.

Altres exemples que hi trobem al llarg del do-
cument podrien ser, en les planes de la quin-
ze a la divuit: “Primeramente digo”, “Otro si 
digo” o  “Otros si digo”. O també en la dinove-
na plana trobem una altra molt clara: “Sépa-
se: como yo” i a continuació fa l’exposició del 
que vol.

c) Expositio: Raons, motius i antecedents 
que expliquen o justifiquen el contingut 
dispositiu del document. Sovint apareixen 
còpies inserides de documents anteriors 
que serveixen com a element legitimador 
de l’ara expedit.

En Josep Cervera explica molt clarament els 
motius de la demanda: “Francisco Cortès, la-
brador de la parroquia de San Ginés de Plega-
mans, del presente obispado, tiene y posche 
una pieza de tierra cultiva y regadío de te-
nida veinte y siete quarteras de sembradura 
de trigo ó lo que sea; otra de prado de dos 
quarteras; otra de rieral, hiermo, y bosque de 
pinos de ocho quarteras todo contiguo, sito 
en la parroquia de Santa Maria de Palau So-
litar, enfrente de la casa de dicho Cortès, en 
la qual tiene construida la hera de trillar, y 
el pajar cubierto de tejas y circuido de pare-

des; y como rehúse reconocer dichas tierras 
a dominio directo la parroquial iglesia de Pa-
lau Solitar, y por consiguiente de esta par-
te, como cura párroco de aquella y satisfacer 
[2?] partes de los frutos resultantes de dichas 
tierras, una para dicha iglesia; y como dicho 
Francisco Cortès, labrador, rehúse también 
confesar y cabrevar las susodichas tierras a 
favor de esta parte.”

En aquest document, també trobem, no co-
pies de documents anteriors, però sí referèn-
cies a documents anteriors per tal de legiti-
mar tot el que es diu. En trobem referències 
d’aquests documents (que fins i tot es remun-
ten al segle XIII) de la quinzena a la divuite-
na plana: “(...) que en quatro enero de mil 
ducientos cincuenta y uno en poder de Mat-
heo Llobet, escribano público de Barcelona; 
Guillermo Rovira, cura párroco de Santa Ma-
ria de Palau Salitar, concedió en emphyteusi 
a los consortes Bernardo y Maria Aguyó de la 
expresada parrochia, comforme se justificara 
por lo que se dirá en el capítulo immediato 
siguiente y es verdad.”, “Que por escritura 
otorgada en seis março de mil trescientos cin-
cuenta y tres por ante Ramón Morell, notario 
público de Barcelona”, “Que por los autos de 
collacion de veinte y quatro y de pocession de 
vente y seis março de mil setecientos ochenta 
y siete”, etc.

d) Dispositio: L’objectiu pel qual és expedit 
un document. Quin era l’ordre concreta 
que es dictava.

En la següent dispositio, que ens trobem a la 
quarta plana, podem veure clarament el que 
exigeix el demandant al demandat: “Pido y 
suplico: que admitido dicho nombramiento e 
insertada la producto, dicho Francisco Cortès, 
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labrador de Plegamans, sea citado en esta cau-
sa y condenado en haver de confesar y recono-
cer a favor de esta parte las susodichas tierras 
y pagarme los censos, partes de frutos, diez-
mos, primicias y laudemios adeudados, y de las 
demás tierras que poseha en la parroquia de 
Palau Solitar con expresa enmienda y condena 
de todos daños y costas.”

Trobem altres dispositio en el document, en 
les planes setena i vuitena n’hi trobem una de 
molt completa, on es veuen clarament les or-
dres que s’han de complir: “(...) con tenor del 
presente damos, concedemos y asignamos en 
territorio las casas propias o de la habitación 
de los juezes o escribanos por el exponente 
elegideros en qualesquiera pueblos del princi-
pado donde pueda egecutarse la cabrevación, 
(…). Y mandamos a todos los corregidores de 
este Principado, sus tenientes, bailes, sos-bai-
les, alguaciles mayores, y ordinarios, porteros, 
nuncios y demás oficiales así reales como otros 
a quienes toque y pertenezca, en pena de mil 
florines de oro de Aragón para la nuestra cá-
mara, que luego de instados y requiridos por el 
exponiente, o su legitimo apoderado, oficiales 
o ministros, hagan publicar y notificar por voz 
de pregonero o en otra forma que de todas y 
qualesquier personas de qualesquier estado, 
grado, calidad y condición que sean, que estén 
obligados a la prestación de censos y demás 
derechos dominicales que deba percibir el ex-
ponente (…)”.

En la plana desena trobem una altra dispositio 
molt clara: “(...) por cuio thenor citad, decid y 
mandad como se cita, dice y manda a Francis-
co Cortès, (…), para que dentro de termino de 
diez días de la presentación o notificación  en 
adelante contaderos comparezca personalmen-

te o bien por medio de legítimo procurador a 
responder a dicha petición, proseguir y con-
tinuar la referida causa de cabrevación hazta 
ohir en ella sentencia difinitiva inclusive (...)”.

En la dinovena plana, podem veure com Jo-
sep Cervera nomena a Josep Puig el seu re-
presentant: “(…) de mi libre alvedrio doy y 
otorgo todo mi poder cumplido, amplio, ge-
neral y bastante qual de derecho se requiere 
y es necessario a Joseph Puig y Sanyes nota-
rio real (…) representando mi propia persona, 
voz, derecho y acción pueda comparecer y 
comparesca en juicio (…)”

Un últim exemple prou clar també, és el de 
la plana vint-i-unena: “(…) dice y manda a 
Francisco Cortès, labrador de la parroquia de 
San Ginés de Plegamans, para que dentro el 
termino de diez días del de la presentación o 
notificación en adelante contaderos, compa-
resca y personalmente o bien por medio de 
legitimo procurador a responder a dicha peti-
ción, proseguir y continuar la referida causa 
de cabrevación hasta ohir en ella sentencia 
difinitiva inclusive”. Seria un clar avís de com-
pareixença.

e) Sanctio i corroboratio: Tancament del docu-
ment amb una sèrie de formulismes, clàusu-
les, amb els quals l’emissor tracta de garan-
tir que el contingut jurídic del document es 
farà efectiu (sanció) i que ha estat elaborat 
d’acord amb les formalitats necessàries per 
donar validesa a l’escrit (corroboració). Din-
tre d’aquí ens podem trobar amb diferents 
clàusules: preceptives, derogatives, prohibiti-
ves, reservatives, obligatòries, renunciatives, 
penals, corroboratives, d’emplaçament, o de 
compliment.
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Podem trobar diverses sancions en aquest 
document, per exemple en les planes vuit i 
nou: “(...) los denuncien mediante juramento 
dentro el termino que se les prefigiere ante el 
escribano a este efecto elegidero a fin de que 
por este se forme cabreo auténtico y jurado 
para perpetua memoria y que esta nuestra 
concesión, guarden y observen y guardar y 
observar hagan puntualmente, sin contrave-
nirla ni permitir que se contravenga en ma-
nera alguna.”

En una altra sanctio que trobem a les planes 
deu i onze (també apareix el mateix a la pla-
na vint-i-una i vint-i-dues, ja que és una còpia 
de l’anterior): “(…) y si passado dicho termino 
que por preciso y peremptorio os asignamos 
no habréis comparecido, se pasará adelante 
en la expresada causa y sus meritos según 
fuere hallado de derecho y juzticia vuestras 
ausencias en nada obstante, mas acusándoos 
la contumacia (…)”

Pel que fa a les corroboratio també trobem di-
versos exemples, en la quarta plana tenim el 
cas on es veu que, per tancar el document, es 
dona l’ordre de donar cartells citatoris: “A cuio 
fin de carteles citatorios debidamente provea 
y justicia a las partes ministre en el mejor 
modo que en derecho haya lugar [Officio ju-
rídico]”. També, podem observar, just a sota, 
la signatura no autògrafa del demandant, per 
tal de veure que és ell el qui ho exposa: “Alti-
simius, Joseph Cervera, cura párroco”.

En la plana novena també trobem una altra: 
“En cuyo testimonio mandamos expedir el 
presente despacho sellado con el real sello 
común al dorso”.

I altres exemples semblants a les planes vint: 
“Y el dicho reverendo otorgante conocido de 
mí, el infrascrito notario lo firmó de su mano” 
i vint-i-dues: “(…) que yo el infrascrito escri-
bano doy fe [?] lo firmo de su mano”

3) Protocol final o escatocol: Conté la data 
i els signes i clàusules de validació del do-
cument.

a) Apprecatio: Salutació protocol·lària 
d’origen romà. Fórmula de congratula-
ció o de sort i de bons desitjos. Típic 
d’èpoques romana i precarolina.

En aquest document no trobem la apprecatio, 
ja que com he esmentat abans és típica d’al-
tres èpoques.

b) Data: Element indispensable per a la 
validació jurídica del document. Ens 
podem trobar amb excepcions, per 
exemple els documents judicials de 
l’Antic Règim que expedien els procu-
radors dels litigants no porten data, i 
això s’explica perquè la seva data fe-
faent era l’acte d’inclusió en el sumari 
que expedia el jutge i que apareixerà 
en el sumari.

En el plet sí que normalment trobem la data, i 
fins i tot el lloc, com per exemple en la quarta 
plana podem veure: “Barcelona, diez y siete 
diziembre de mil setecientos noventa y tres 
(...) Miguel Palaudàries i Nadal, juez em-
phiteoticario”. Però cal especificar que hi ha 
documents en el plet que no tenen la data 
posada al costat del nom de l’autor i del lloc. 
Per exemple, en la plana vint-i-dos, trobem al 
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final la signatura de l’escrivà, Ignacio Palau-
dàries y Nadal, el lloc, però no la data, ja que 
aquesta apareix a l’inici d’aquest document.

Un altre exemple seria el de la plana divuit: 
“Barcelona diez de maio de mil setecientos 

noventa i quatro: insertans[e] [i] mandase 
en todo como se pide, i notifíquese. [Miguel] 
Palaudàries, i Nadal [?]”

Imatge 15. ”Barcelona diez de maio de mil setecientos noventa i quatro: insertans[e] [i] mandase en todo como se pide, i 
notifíquese. [Miguel] Palaudàries, i Nadal [?]”.

Imatge 16. La signatura del jutge: “Miguel Palaudaries i 
Nadal, juez emphiteoticario”.

c) Validatio-autenticatio. Formalitats que 
garanteixin al seu receptor que està 
davant un document autèntic i amb 
plena efectivitat legal.

a. L’autor o els autors del document, 
que poden no arribar a signar-ho, 
ho subscriu el notari (baixmedieval 
sobretot) o bé l’apoderat (Edat mo-
derna).

b. Els testimonis o terceres persones 
que participen en l’acte jurídic que 
conté, consentint o autoritzant el fet 
o testimoniant que s’ha produït; les 
denominem interventio, consentio 
i testificatio, segons la funció que 
exerceixin.

c.  El canceller, secretari o notari que 
ho escriu, que a més de firmar i sig-
nar el document, emprarà diversos 
formulismes de certificació.

Es valida el document mitjançant les seves 
signatures, subscripció, i les seves rúbriques, 

signat, que poden ser autògrafes o substi-
tuir-se per segells o formulismes acceptats 
en l’època, com una mera llista de partici-
pants certificada pel notari. Finalment, l’es-
crivà, notari, canceller o persona autoritzada 
a aquest efecte, podrà incloure un text de 
certificació.

Al llarg del plet, podem trobar tots els tipus 
de validació, i podem trobar tant les signa-
tures de l’escrivà, del jutge, com fins i tot la 
signatura no autògrafa del demandant.

Imatge 17. La signatura, no autògrafa, del demandant: 
“Altisimius, Joseph Cervera, cura párroco”.
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Imatge 22. “Rezibi el original. Puig y Sanyes, Notario”.

Anem a veure alguns exemples. En la plana 
vint en tenim un de molt clar: “Sig+no de 
mí, Jacintho Baramon, por las authoridades 
Apostólica y Real, notario público de número 
de Barcelona quien el precedente poder ante 
mí otorgado hize escrivir en este papel del 
Real sello tercero; y representado en el pro-
pio día de su otorgamiento signé y cerré en 
testimonio de verdad.” En aquest cas no hi 
tenim la seva signatura, però si que tenin el 
formulisme del Sig+no, equivalent a la sig-
natura, i a més la frase de certificació: “en 
testimonio de verdad”.

tot això s’ha de posar per escrit i amb la sig-
natura. Anem a veure’n alguns exemples.

Començarem per quan s’ha rebut un docu-
ment i cal especificar que s’ha rebut bé. A la 
pàgina nou: “Recivi el original =  Doctor Cer-
vera, cura-párroco”; i a la pàgina vint: “Rezibi 
el original. Puig y Sanyes, Notario”.

Imatge 19. ”Sig+no de mí, Jacintho Baramón”.

Imatge 20. “En testimonio de verdad. Ignacio Palaudaries 
y Nadal, por la autoridad del Rey nuestro Señor (Dios  le 
guarde), Escribano Público del lugar de San Felio de Cudines, 
corregimiento de Mataró y obispado de Barcelona”.

Imatge 21. “Recivi el original =  Doctor Cervera, cura-pá-
rroco”.

Més endavant en aquest plet, en la plana vint-
i-dos, trobem el cas del signe de l’escrivà junt 
amb el formulisme de certificació que hem 
vist abans: “En testimonio de verdad”. Sota 
d’aquesta signatura, ens posa el seu nom, i 
per encara certificar-ho més, diu que ho fa 
per: “la autoridad del Rey nuestro señor (Dios 
le guarde)”.

Altres formalitats de validació i autentificació 
són quan s’entrega una notificació, i llavors 
cal dir que s’ha llegit, o quan es comprova 
una copia i coincideix amb l’original. Llavors, 

Imatge 18. La signatura de l’escrivà: “Esscribano de dicha 
causa: Francisco Madriguera y Galí, notario”.
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Al llarg del plet, trobem moltes expressions 
per confirmar que el que es diu és cert, com 
per exemple en tenim de varis entre les pla-
nes de la quinze a la divuit, quan s’està fent 
referència a documents anteriors per tal de 
demostrar que és veritat tot el que s’està di-
ent. Alguns exemples podrien ser: “comforme 
se justificara por lo que se dirá en el capítu-
lo immediato siguiente y es verdad”, “como 
mediante juramento no lo podrá negar la ad-
versa y en otra manera se justificara por ser 
verdad público y notorio”, “como a tal cura 
párroco es tenido y reputado y es verdad”, o 
“en caso de negarlo se justificara por medio 
de testigos por ser verdad público y notorio.

Un altre element a tenir present pel tema de 
la validació, és el del paper timbrat, amb el 
segell, que era utilitzat en època moderna per 

Imatge 23. “Concuerda con su original. Francisco Madrigue-
ra y Galí, notario”.

Imatge 24. “Concuerda con su original. Francisco Madrigue-
ra y Galí, notario”.

donar garantia notarial, entre d’altres funci-
ons. També en el començament del docu-
ment, mitjançant el paper timbrat, amb el se-
gell: “Carolus IV D[ei] G[ratia] Hispaniar[um] 
Rex. Veinte Maravedís. Sello Quarto, veinte 
maravedís, año de mil setecientos noventa y 
tres”.

Els altres formulismes són quan s’ha de fer 
constar que el document coincideix amb l’ori-
ginal. L’exemple el tenim tant a la pàgina nou, 
com a la vint, i en ambdós casos és el mateix: 
“Concuerda con su original. Francisco Madri-
guera y Galí, notario”.

Conclusions

Per finalitzar el treball, només comentar alguna 
cosa a mode de conclusions finals.

Fer aquest treball ha sigut força difícil, no pel 
document escollit (tot i que no exempt de difi-
cultat), ni per la temàtica (una mica més com-
plicada per ser de temes jurídics), sinó perquè 
quan t’endinses en l’estudi d’un document, et 
vas trobant coses noves i vies paral·leles que 
se’t van obrint i que has d’estudiar (en el nostre 
cas, temes de dret, pesos, mesures, etc.). Un no 
s’ha de limitar a transcriure un document, un ha 
d’anar més enllà, estudiar tot el que se’n pugui 
extreure i intentar comparar-ho amb l’actualitat 
(per exemple els noms, llocs, etc.)..

Una de les dificultats més importants ha sigut 
a l’hora de com enfocar el treball. M’explico, he 
dit un munt de vegades que el lligall està format 
per diferents documents, on es poden diferen-
ciar diversos autors fins i tot, llavors per fer el 
comentari diplomàtic era força complicat, perquè 
o bé ho feia tot junt (com ho he fet) o bé feia 
l’estudi per cada part considerant cadascun dels 
documents com independent dels altres. El mo-
tiu d’escollir el fer-ho tot junt ha sigut per inten-
tar donar coherència a tot el conjunt, ja que es 
tracta del mateix plet.

Per finalitzar, comentar que sóc plenament cons-
cient de la dificultat que comporta fer un estudi 
complet d’un document (o documents) qualsevol 
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i totes les temàtiques que cal conèixer, però de 
la mateixa manera que sóc conscient de les difi-
cultats, ho sóc també dels avantatges, almenys 
a nivell personal, que comporta fer un estudi 
d’aquest tipus i crec que he complert amb es-
creix els objectius que m’havia proposat, i ara 
tinc el propòsit d’ampliar aquest treball amb la 
resta del plet i d’altres plets que he anat tro-
bant i que esperem que serveixin per esbrinar 
una mica més sobre la història de Palau-solità i 
Plegamans.
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Com a advocat, la meva 
afició és el dret, tot i ser 
també un apassionat de la 
història. Aquest article com-
bina ambdues coses.

El dret matrimonial espanyol actualment abasta un àmbit molt ampli, 
cada autonomia té les seves particularitats i el seu règim matrimonial 
supletori que pot ser el de societat de guanys, separació de béns (el 
règim legal supletori a Catalunya) o el de participació en els guanys; 
ambdós cònjuges són iguals en drets i deures; es permet el divorci 
sense necessitat d’acreditar cap causa i persones del mateix sexe 
poden contraure matrimoni. 

L’objectiu d’aquest article és posar de manifest que no sempre ha 
estat així i exposar, en línies generals, l’evolució des dels primers 
temps del franquisme a l’actualitat del sistema matrimonial i subratllar 
que la legislació en matèria matrimonial era clarament desigual en 
relació a l’home i la dona fins a l’entrada en vigor de la Constitució 
Espanyola actual i que institucions com la dot, la llicència marital i la 
penalització de l’adulteri han estat presents al nostre país fins fa poc 
més de trenta anys.

Esclat de la Guerra Civil i el franquisme

Durant la Segona República, d’acord amb el principi d’aconfessionalitat 
de l’estat, només era vàlid el matrimoni civil, tal com disposava 
l’article 1 de la llei de 28 de juny de 1932 i s’acceptaven diverses 
causes de divorci. El dia 17 de juliol de 1936 esclata la Guerra Civil 
Espanyola, que amb la victòria del bàndol franquista l’1 d’abril de 
1939, es canvia el sistema matrimonial de la República per un altre 
completament diferent.

La primera reforma franquista es fa quan encara durava la guerra, 
mitjançant la Llei de 12 de març de 1938 que va declarar la vigència 
del Títol IV del Llibre I del Codi Civil de 1889 (derogat durant la 
República) i deroga la Llei de matrimoni civil de la República i 
reconeix la validesa dels matrimonis canònics celebrats a partir de 
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la seva entrada en vigor, i donant al matrimoni 
civil caràcter subsidiari. Mitjançant el Decret de 
2 de maig de 1938 es va disposar que l’esposa 
adoptava la nacionalitat del marit.

Posteriorment, un cop acabada la guerra, 
mitjançant la Llei de 23 de setembre de 1939 
es deroga la llei del divorci vincular, quedant 
d’aquesta forma la separació i la nul·litat 
com a úniques formes de declarar la ruptura 
matrimonial.

Aquest Títol IV del Llibre I del Codi Civil, establia 
la llicència marital, l’autorització del marit perquè 
l’esposa pogués realitzar certs actes privats com 
per exemple obrir un compte bancari, sol·licitar 
el passaport, firmar una escriptura pública, ser 
tutora, acceptar una herència o exercir activitats 
comercials. A més a més, el marit ostentava la 
representació de la seva esposa en la defensa 
dels interessos d’aquesta, de forma que ella per 
exemple no podia comparèixer a un judici per si 
sola. L’article 57 del Codi Civil disposava que el 
marit estava obligat a protegir a la seva esposa 
i aquesta l’havia d’obeir. De forma la dona 
quedava sota la tutela del marit i estava obligada 
a obeir-lo. L’article 154 del Codi Civil privava 
a l’esposa de la pàtria potestat sobre els fills, 
podent-la exercir només en defecte del marit, 
podent-se produir el cas extrem de que el pare 
donés els fills en adopció sense el consentiment 
de la mare.

Una Ordre del Ministre de Justícia Esteban Bilbao, 
de 10 de març de 1941, va començar a exigir 
com a requisit per poder contraure matrimoni 
civil, la prova documental que els contraents 
no siguin catòlics i en cas que no fos possible 
aportar cap prova documental havien de prestar 
declaració jurada de no haver estat batejats i si 

aquesta declaració no era certa, el matrimoni 
civil concertat no seria vàlid ni produiria efectes 
civils.

Posteriorment, mitjançant Decret de data 26 
d’octubre de 1956 es va modificar l’article 42 
del Codi Civil i s’exigia per poder celebrar un 
matrimoni civil la prova que els dos contraents no 
professin la religió catòlica. És a dir, ja no val la 
declaració jurada com a prova de no professar la 
religió catòlica. Aquest mateix decret modificava 
el Reglament del Registre Civil i exigia pels casos 
de persones batejades per l’església catòlica que 
vulguin contraure matrimoni civil, que la prova 
presentada conforme no professen aquesta 
religió sigui examinada per l’Autoritat Diocesana 
corresponent.

En relació al nombre de consultes efectuades en 
relació al tipus de prova a presentar, la Direcció 
General del Registre i el Notariat va emetre una 
circular en data 2 d’abril de 1957 especificant la 
prova a presentar en cas dels apòstates (aquells 
que hagin renunciat a la religió catòlica) que exigia 
que s’havia d’acreditar una autèntica actitud 
apòstata i s’havia d’acreditar una autèntica actitud 
desvinculadora de la dogmàtica catòlica i exigint 
que s’ha de distingir els autèntics apòstates de 
les persones que canvien de fe pel simple motiu 
de poder contraure un matrimoni civil i evadir 
així la disciplina canònica del matrimoni. De 
forma que podien contraure matrimoni civil totes 
les persones que en document oficial o en actes 
públics fessin ostentació del seu acatolicisme.

En vistes que cada vegada es celebraven més 
matrimonis civils, es va promulgar la Llei de 24 
d’abril de 1958, que va ser la primera reforma 
important del Codi Civil. Es va redactar l’article 
42 del Codi Civil de la següent forma: “La Llei 
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reconeix dues classes de matrimoni: el canònic 
i el civil. El matrimoni s’haurà de contraure 
canònicament quan com a mínim un dels 
cònjuges professi la religió catòlica. S’autoritza 
el matrimoni civil quan es provi que cap dels 
contraents professa la religió catòlica.” Malgrat 
tot, però, la no professió de la religió catòlica 
s’ha de provar, no n’hi ha prou amb una simple 
declaració. Aquesta prova podia consistir en el 
cas de persones no batejades, una certificació 
negativa de no estar batejats i en el cas de 
les persones excomunicades, amb la resolució 
corresponent i en el cas dels apòstates acreditar 
l’actitud ja mencionada. El problema sorgeix 
en persones batejades per l’església catòlica 
que s’hagin passat a una altra religió ja que 
no és suficient un document emès pel ministre 
corresponent de la religió en qüestió sinó que 
s’ha de complementar amb declaracions de 
testimonis catòlics que demostrin aquest canvi 
de religió.

Aquesta mateixa Llei modifica l’article 105 
del Codi Civil establint les següents causes de 
separació:

- L’adulteri de la dona en tot cas i el del marit 
quan comporti escàndol públic o menyspreu 
de la dona.

- Els mal tractaments d’obra, les injúries greus 
o l’abandonament de la llar.

- La violència exercida per un cònjuge contra 
l’altre per obligar-lo a canviar de religió.

- La proposta del marit per prostituir a la seva 
esposa.

- La temptativa del marit o l’esposa per 
corrompre els seus fills, prostituir a les seves 
filles.

- La condemna d’un dels cònjuges a pena de 
presó major.

Cal destacar el tracte desigual en el cas de 
l’adulteri, on en el cas del marit només s’entenia 
si la infidelitat sortia de la intimitat i causava 
enrenou. La Llei també contemplava la possibilitat 
que en cas de separació la dona pogués seguir 
vivint al domicili conjugal en interès de la família.

També es va modificar l’article 158 del Codi Civil 
establint que la vídua no perdia la pàtria potestat 
sobre els seus fills en cas que contragués segones 
núpcies.

Mitjançant el Decret de 21 de març de 1963 
s’elimina del Codi Penal l’anomenat uxoricidi 
per causa d’honor anomenat també venjança de 
sang, que consistia en la facultat del marit de 
lesionar, fins al punt de poder causar la mort, a 
la seva esposa o al seu amant si els trobava en 
adulteri flagrant.

El 7 de desembre de 1965, durant el Concili 
Vaticà II, es va emetre la Declaració sobre la 
llibertat religiosa (Dignitatis Humanae) que va 
considerar com a principi rector de les relacions 
entre l’Església i els Estats el de llibertat religiosa. 
En conseqüència es promulga a Espanya el 28 
de juny de 1967 la Llei sobre llibertat religiosa 
que en el seu article 6 establia que “s’autoritza el 
matrimoni civil quan cap dels contraents professi 
la Religió catòlica, sense perjudici dels ritus o 
cerimònies propis de les diferents confessions 
no catòliques, que es podran celebrar abans 
o després del matrimoni civil sempre que no 
atemptin contra la moral o les bones costums”. Tot 
i que segons aquesta Llei ja no s’exigeix cap prova 
de no professar la religió catòlica, la mateixa, en 
el seu article 32, estableix que l’adscripció a una 
determinada confessió religiosa s’ha d’acreditar 
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mitjançant una certificació del ministre de culte 
corresponent, la no adscripció a cap confessió 
religiosa s’ha d’acreditar mitjançant declaració 
expressa de l’interessat, i l’abandonament 
d’una confessió religiosa exigeix la prova que 
l’abandonament hagi estat comunicat al ministre 
de culte de la religió en qüestió. De forma que 
no s’acabava d’abandonar el sistema de prova de 
la pertinença o no a una determinada confessió 
religiosa, tot i que es va suavitzar el sistema de 
prova (sense treure el caràcter subsidiari del 
matrimoni civil). Per exemple, a partir d’aquesta 
llei es podia provar l’acatolicitat mitjançant una 
comunicació al mossèn corresponent. 

El 4 de juliol de 1970 es va aprovar una Llei 
que suprimia la possibilitat de donar els fills en 
adopció sense el consentiment de la mare.

Amb la Llei 14/1975 de 2 de maig de 1975 
es produeix un canvi important en la situació 
matrimonial i sobretot en relació a la situació 
jurídica de l’esposa. La pròpia exposició de 
motius de la Llei ja menciona que hi ha certes 
limitacions a la capacitat d’obrar de l’esposa 
que han perdut la seva raó de ser. Per tant, es 
suprimeix l’arcaica llicència marital necessària 
perquè l’esposa pugui actuar al marc dels seus 
propis drets, una figura que la pròpia exposició 
de motius de la Llei qualifica de vexatòria i 
d’assimilar a la dona amb les persones física i 
psíquicament mancades de capacitat. També 
establia que cap dels cònjuges podia atribuir-se 
la representació de l’altre i que l’esposa no perdia 
la seva pròpia nacionalitat per casar-se amb un 
estranger, fet que fins ara comportava que la 
dona passava a ser considerada una estrangera 
al país on havia nascut i li impedia accedir a certs 
càrrecs i funcions públiques. La citada Llei va 
modificar l’article 57 del Codi Civil establint que 

“el marit i l’esposa es deuen respecte i protecció 
recíprocs i actuaran sempre en interès de la 
família” eliminant d’aquesta forma l’obligació de 
l’esposa d’obeir al marit.

La transició a la democràcia:

El 20 de novembre de 1975, amb la mort del 
general Franco, s’inicia la transició democràtica, 
que va comportar una sèrie de canvis legislatius 
importants.

Per Reial Decret de data 1 de desembre de 
1977 es va modificar l’article 245 del Reglament 
del Registre Civil disposant que la prova que 
no es professa la Religió catòlica s’efectuarà 
mitjançant declaració expressa de l’interessat. 
I modificant l’article 249 del citat Reglament 
establint que es presumeix l’acatolicitat pel 
simple fet de contraure matrimoni civil. Tot i 
així encara no s’havia modificat el Codi Civil i 
per tant el matrimoni civil seguia sent subsidiari 
i per poder-lo contraure s’havia de provar que 
no es professa la religió catòlica. Aquesta prova, 
ara sí, pot constituir la simple declaració de 
l’interessat sense necessitat d’aportar cap tipus 
de document.

La Llei 22/1978 de 19 de febrer, despenalitza 
l’adulteri, un delicte regulat als articles 449 i 
452 del Codi Penal de 1944 i que es castigava, 
amb penes de fins a sis anys de presó, de forma 
diferent depenent de si el cometia el marit o 
l’esposa. L’esposa cometia adulteri pel sol fet 
de tenir relacions amb un home diferent al seu 
marit, en canvi per cometre adulteri el marit 
havia de mantenir relacions extramatrimonials 
dins el domicili conjugal o fora del mateix de 
forma notòria, de forma que si el marit tenia 
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relacions amb una altra dona de forma discreta 
fora del domicili conjugal no entrava dins aquest 
tipus penal.

Sistema constitucional: l’estat social i 
democràtic de dret

La Constitució Espanyola de 27 de desembre 
de 1978 estableix a l’article 32.1 que l’home i 
la dona tenen dret a contraure matrimoni amb 
plena igualtat jurídica. L’article 14 proclama 
la igualtat i la prohibició de ser discriminat 
per motius religiosos. I l’article 16 consagra el 
principi de llibertat religiosa i aconfessionalitat 
de l’Estat.

En virtut d’aquests preceptes de la constitució, 
es van entendre modificats els articles del 
Codi Civil en relació al matrimoni i la Direcció 
General del Registre i el Notariat va emetre una 
Instrucció indicant que “tots poden acudir a la 
celebració del matrimoni civil amb plena llibertat 
d’elecció i sense necessitat de fer cap tipus de 
declaració sobre la seva religió”. Amb la qual cosa 
s’elimina el caràcter subsidiari del matrimoni 
civil i es consagra un sistema de matrimoni civil 
facultatiu donant l’opció als cònjuges d’escollir 
el matrimoni civil o religiós sense necessitat de 
donar cap tipus d’explicació.

El 3 de gener de 1979 es celebra l’acord entre 
la Santa Seu i el Govern Espanyol que estableix 
que l’Estat reconeix efectes civils al matrimoni 
celebrat segons les normes del dret canònic.

El 13 de maig de 1981 mitjançant la Llei 11/1981 
es reforma el Codi Civil i es suprimeix la dot, 
una compensació que el pare havia d’oferir al 
marit de la seva filla a fi de compensar l’obligació 

del marit d’alimentar i mantenir a l’esposa i que 
clarament afavoria al marit. Una figura que va 
estar en vigor fins fa poc més de trenta anys. 

La Llei 30/1981 de 7 de juliol modifica la 
regulació del matrimoni al Codi Civil i fixa que 
qualsevol espanyol pot contraure matrimoni 
dins o fora d’Espanya davant del jutge o 
funcionari corresponent o en la forma religiosa 
legalment prevista. De forma que amb aquesta 
llei, els contraents poden decidir si celebrar un 
matrimoni civil, catòlic o en una altra religió. 
En relació als matrimonis en formes religioses 
diferents a la catòlica, s’han aprovat acords 
de cooperació entre l’Estat i la Federació 
d’Entitats Religioses Evangèliques d’Espanya, 
la Federació de Comunitats Israelites d’Espanya 
i la Comissió Islàmica d’Espanya, continguts a 
les lleis 24/1992, 25/1992 i 26/1992, de 10 de 
novembre, respectivament, que reconeixen els 
matrimonis celebrats pels ministres de culte de 
les religions corresponents.

L’article 66 de la Llei 30/1981 estableix que el 
marit i la dona són iguals en drets i deures.

Aquesta mateixa Llei torna a instaurar el 
procediment de separació i divorci, però establint 
unes causes taxades de separació i divorci. 
Entre les que destaquen les següents causes de 
separació:

- L’abandonament injustificat de la llar, la 
infidelitat o la conducta injuriosa i vexatòria.

- Qualsevol violació greu o reiterada dels 
deures respecte els fills.

- La condemna a pena de presó per temps 
superior a sis anys.
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- L’alcoholisme, la toxicomania o les 
pertorbacions mentals sempre que l’interès 
de la família exigeixi la suspensió de la 
convivència.

- El cessament efectiu de la convivència 
conjugal per un temps determinat.

Així mateix, són causes de divorci algunes de les 
següents:

- El cessament de la convivència per un temps 
determinat des de la interposició de la 
demanda de separació.

- El cessament de la convivència durant 
almenys cinc anys, encara que no hi hagi 
demanda de separació prèvia.

- La condemna en sentència ferma per atemptar 
contra la vida del cònjuge o alguns dels seus 
ascendents o descendents.

Aquesta Llei concebia el divorci com l’últim recurs 
al que podien acollir-se els cònjuges quan veien 
que després d’un procediment de separació no 
era possible la reconciliació. Per això s’exigia 
l’acreditació d’un temps de separació o haver-
se produït alguna violació dels deures conjugals. 
Però en cap cas es podia dissoldre el matrimoni 
per un acord entre els cònjuges.

Amb el pas dels anys, es va anar fent palès que 
els processos de separació i divorci agreujaven 
la relació matrimonial en lloc de propiciar la 
reconciliació i es va fer necessari una nova 
regulació que tingués la llibertat com a principi 
rector del matrimoni on es pugui extingir la 
relació matrimonial sense necessitat d’acreditar 
cap causa.

D’aquesta forma, el 8 de juliol de 2005 es publica 
la Llei 15/2005 que modifica la regulació de la 
separació i el divorci i entre altres modificacions, 
suprimeix les causes de divorci i la necessitat 
d’acudir a un procés de separació abans del 
divorci, deixant però la separació com una 
figura autònoma pels casos en que els cònjuges 
vulguin extingir la convivència però no vulguin 
dissoldre el vincle matrimonial. Establint com a 
únic requisit per al divorci que el matrimoni hagi 
durat un mínim de tres mesos, excepte que la 
situació del cònjuge o dels fills ho exigeixi.

Dies abans de la publicació d’aquesta segona 
Llei del divorci, el dia 1 de juliol de 2005 es 
publica la que segurament ha estat la reforma 
més polèmica en matèria de matrimoni, la Llei 
13/2005 que autoritza el matrimoni homosexual. 
Aquesta llei va ser objecte de recurs davant el 
Tribunal Constitucional el 30 de setembre de 
2005 i restant a data d’avui pendent de resolució 
sobre la seva constitucionalitat tot i que el 30 
de juny de 2012 el diari “El País” va publicar 
un article on segons anunciava hi ha una certa 
predisposició del Tribunal a favor de la Llei.



103

Josep Maria Farnés i Agramunt

Bibliografia:

- Jose Maria Rives Gilabert i 
Antonio Rives Seva. “Evolución 
histórica del sistema matrimonial 
español”. Publicat a la web www.
noticiasjuridicas.com l’octubre de 
2001.

- Inmaculada Vivas Tesón. “Un breve 
apunte civil acerca de la situación 
de la mujer casada”. Publicat a la 
web www.noticiasjuridicas.com el 
novembre de 2004.

- Alexander Wischounig. “La ruptura 
en el derecho español y en el 
derecho austríaco: causas de 
divorcio”. A Dereito: Revista xuridica 
da Universidade de Santiago de 
Compostela núm. 2, vol. 5, 1996, 
pàgs. 297-336. 

- Mª Angeles Moraga García. “Notas 
sobre la situación jurídica de la mujer 
en el franquismo”. A Feminismo/s: 
revista del Centro de Estudios sobre 
la Mujer de la Universidad de Alicante 
núm. 12, 2008, pàgs. 229-252.

- “El Tribunal Constitucional  avalará 
la ley que regula el matrimonio 
homosexual”. Notícia publicada a 
www.política.elpais.com el 30 de 
juny de 2012.





105

S’accepta com a inici del Balneari Broquetas la data del 1729, any 
en què Salvador Broquetas i Borràs va comprar l’Hostal d’en Vicenç 
“per a edificar-hi la casa de banys que porta el seu nom”, segons 
dictaminà el professor Enric Moreu-Rey en el seu notable treball La 
rodalia de Caldes de Montbui (1962).

Abans, però, Salvador Broquetas ja posseïa, a més d’algunes peces 
de terra, la casa contigua del carrer del Pont, comprada segurament 
amb les 100 lliures que heretà del seu pare i les 101 lliures que havia 
rebut de la seva mare, això a part del dot aportat per la seva esposa 
Esperança Arbós.

En el casalici hi havia dues làpides romanes, les quals Salvador 
Broquetas “hizo sacar de un quarto de ella, donde se conocían 
vestigios de haver allí existido antiguamente algún baño”, segons 
relaten els seus néts Joan Broquetas i Salvador Broquetas en el llibre 
Luz de la verdad, y extincion de preocupaciones. Tratado de las 
aguas thermales de la villa de Caldes de Monbuy (1790). La primera 
d’aquestes làpides “se halla colocada y fixada en una pared en medio 
de unos baños, que en 1771 se edificaron nuevamente en la dicha mi 
casa (de Salvador Broquetas) y cerca del parage donde antiguamente 
existía”. Es tracta d’una làpida votiva dedicada a la deessa Minerva 
per Cornèlia Flora, agraïda per la curació de Felip. Encara avui es pot 
contemplar al Balneari Broquetas. La segona làpida es donava per 
perduda, però el cronista local Raimundo Garcia Carrera, analitzant 
el text dels germans Broquetas, la va localitzar com a guardacantó, 
fent-ho avinent en el seu reeixit llibre Caldes prehistòrica i antiga 
(1989). També s’ha conservat al Balneari Broquetas un sudatorium o 
bany de vapor, que formava part del conjunt termal romà.

La conservació d’aquestes restes romanes a can Broquetas fou 
possible gràcies a la sensibilitat del seu primer propietari, l’apotecari 
Salvador Broquetas i Borràs, sabedor de la importància de l’epigrafia 
llatina i de les ruïnes romanes com a elements històrics.

Sobre la fundació del Balneari
Broquetas, de Caldes de Montbui

Àngel M. Hernández 
i Cardona

Història

Titulat en Recerca històrica 
als arxius locals per la Uni-
versitat Autònoma de Bar-
celona. Catedràtic de Cièn-
cies Naturals.
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A la primera meitat del segle XVIII, Caldes de 
Montbui era una vila pròspera, que tenia un 
important hospital, l’Hospital de Pobres de 
Jesucrist, també conegut amb el nom d’Hospital 
de Santa Susanna, i que comptava amb bastants 
professionals sanitaris. Així, per exemple, a 
l’any 1735 hi havia tres apotecaris: Salvador 
Broquetas, Joan Castellar i Jaume Miramanda; 
tres cirurgians: Domènec Palaudàries, Francesc 
Parés i Pere Roure; i dos metges: Josep 
Grau i Antoni Marcer. Els apotecaris, ultra 
l’atenció als vilatans, subministraven, sovint 
alternativament, els medicaments que requeria 
l’hospital. Possiblement relacionat amb aquest 
subministrament, Salvador Broquetas tingué, 
entre el 1707 i el 1711, alguna desavinença amb 
l’administració de l’hospital, que li reclamava el 
pagament d’un deute.

Almenys des de l’any 1706, Salvador Broquetas 
i Borràs era apotecari de Caldes de Montbui, 
perquè així consta en el testament de la seva 
mare, Madrona Borràs, fet el 6 de desembre 
de 1706. Igualment és referit en una acta de 
l’Ajuntament de Caldes datada el 3 d’abril de 
1707. En els següents quaranta anys apareix 
reiteradament en la documentació calderina de 
la primera meitat del segle XVIII que ens ha 
pervingut.

Salvador Broquetas fou un personatge important 
en la vida pública calderina. Ocupà repetidament 
càrrecs municipals. L’any 1713 fou elegit prohom 
del consell  ordinari de la vila; els anys 1718, 
1726 i 1737 fou nomenat regidor; i esdevingué 
batlle els anys 1741 i 1747. Fou un bon alcalde, 
molt preocupat pels interessos de Caldes. Entre 
altres actuacions, cal destacar que durant el 
seu primer mandat va regularitzar tots els 
arrendaments que feia la vila.

Salvador Broquetas i Borràs va néixer a Olesa 
de Montserrat l’any 1680. Hi fou batejat l’1 de 
setembre de 1680, a l’església parroquial de 
Santa Maria. Era fill de Josep Broquetas, pagès 
d’Olesa, i de Madrona Borràs. Pels volts del 1700, 
Salvador Broquetas es va casar amb Esperança 
Arbós.

El seu fill Francesc Broquetas i Arbós esdevingué 
apotecari i exercí la farmàcia a Caldes de 
Montbui. Un altre fill seu, Josep Broquetas i 
Arbós, fou metge, també a Caldes, i es va casar 
amb Francesca Pujol i Boixeda, filla del metge 
barceloní Josep Pujol i Esteve.

Néts seus, per part de Francesc Broquetas i 
Arbós, eren Joan Broquetas, prevere, i Salvador 
Broquetas, apotecari, autors d’un cèlebre tractat 
sobre les aigües termals de Caldes de Montbui. 
Un altre nét seu, per part de Josep Broquetas i 
Arbós, era Rafael Broquetas i Pujol, metge de 
Caldes de Montbui.

Salvador Broquetas i Borràs, el fundador del 
Balneari Broquetas, va morir a Caldes de 
Montbui l’estiu de 1748, poc després d’haver fet 
testament, datat el 2 de juliol de 1748.1

1  Agraïments: A la direcció del Balneari Broquetas; al Sr. 

Raimundo Garcia Carrera, historiador local de Caldes de 

Montbui; i a la Sra. Glòria Gimeno Vázquez, directora de 

l’Arxiu Municipal de Caldes de Montbui.
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Imatge 1. Salvador Broque-
tas esdevé batlle l’any 1741 
(AMCMO).
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Sobre la fundació del Balneari Broquetas, de Caldes de Montbui

Imatge 2. ”Caldas de Montbuy - Balneario Broquetas”.

Imatge 3. Balneari Broquetas en l’actualitat.



Daniel Mas i Soler
Bariton

Artistes

Imatge 1. Daniel Mas, de petit, a la Coral Parroquial de Pa-
lau-solità

Imatge 2. Als 19 anys, al 
Liceu, interpretant l’òpe-
ra Mannon Lescaux, de J. 
Massennet

Daniel Mas i Soler (Baríton), nascut a la vila de 
Palau-solità  i Plegamans, de Barcelona

Ja de petit, sent una viva inclinació per la música i 
concretament pel cant, circumstància aquesta que 
mou els seus pares a ingressar-lo a l’escolania de 
la Parròquia de Santa Maria de Palau-solità, la qual 
va assolir una remarcable importància durant els 
rectorats de mossèn Joan Capell, mossèn Jaume 
Serra, mossèn Jordi Sales i mossèn Pere Gibert.

Palau-solità i de la Societat Coral La Unió, així 
com també els  seus pares, en Salvador Mas i 
la Teresa Soler.

L’any 1961 s’incorpora al Conservatori Superior 
de Música del Liceu de Barcelona on assisteix a 
les classes oficials de cant, a càrrec l’eminent 
tenor Pau Civil i també rep classes particu-
lars de la gran soprano catalana Lina Richarte, 
d’italià, d’història de la cultura i de repertori 
amb el mestre Dotras Vila.

Més tard guanya les oposicions generals de 
cant i, seguidament, el concurs de cant ”Ra-
mon i Pere de Marull”, obtenint la medalla d’or 
“Baró de Vilagayà”, amb un èxit extraordinari.

Aquest do, ell creu que li ve de família, ja que 
el seus avis, en Quirze Soler i en Pere Mas, for-
maven part del cor parroquial de Santa Maria de 
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Imatge 3. Amb el famós tenor Gaietà Renom, i l’alcaldessa 
de Palau, Teresa Padrós.

A partir del 1967 se sotmet a classes de per-
feccionament vocal, sota les directrius de Carme 
Bracons de Colomer, amb la qual fa més extens 
el seu repertori.

Debuta al teatre de la Faràndula de Sabadell 
amb la sarsuela ”Luisa Fernanda”.

Les actuacions en Festivals s’accentuen a partir 
d’aquells moments, celebrant nombrosos con-
certs per tota l’àrea del nostre Principat, moltes 
vegades en companyia d’acreditats cantants.

Participa també en un important homenatge a 
l’insigne compositor Amadeu Vives interpretant 
l’opera “Maruxa”, al Gran Teatre del Liceu de 
Barcelona. En el mateix teatre va tenir lloc una 
representació excepcional de “Cavalleria Rus-
ticana”, a la que van succeir una sèrie d’obres 
plenes de força i temperament que van confir-
mar, una vegada mes, les magnifiques qualitats 
escèniques d’en Daniel Mas i del seu excel·lent 
timbre i color vocals, resultant una veu de barí-
ton de gran bellesa. És un plaer sentir-lo cantar 
pels amants del cant i la bona música.

Entre les principals òperes escenificades, tenim 
“La Gioconda” de Ponchielli, “Manon Lescaut” de 
Massenet i “Lucia de Lammenoor”, de Donizetti. 

A les Nits Musicals a de Santa Maria de Palau-so-
lità ha interpretat “La Traviata”, “La Boheme” i 
“El Barber de Sevilla” en versió concertada, entre 
d’altres.

Al Palau de la Música Catalana interpreta el “Te-
deum” de M.A. Charpentier, amb els Cors de 
Santa Cecília sota la supervisió de Beneta Oromí 
i l’Orquestra Simfònica del  Conservatori del Li-
ceu tots sota la batuta de l’excel·lent directora 
Conchita Carcia. També ha interpretat La Passió 
segons Sant Mateo de J.S. Bach a l’església de 
Sant Miquel dels Sants.

Al seu repertori hi figuren oratoris, cantates, així 
com cançó catalana, italiana, sarsuela i òpera. La 
seva col·laboració ha estat sol·licitada en recitals  
i cerimònies religioses a les basíliques de Santa 
Mª del Mar, Santa Maria del Pi i a la Comunitat 
de Madrid, al Monasterio de San Lorenzo del Es-
corial. Participa habitualment en els concerts de 
Santa Cecília a l’església de Sant Gervasi de Bar-
celona. 

El 24 de Gener 2009, amb motiu del Mil·lenari de 
la vinguda de Sant Pau a Catalunya, va interpre-
tar l’Oratori Pau i Fructuós, amb música de mons. 
Valentí Miserachs, lletra de mons. Joan Roig, amb 
els cors Ciutat de Tarragona, cor de la Universi-
tat Rovira i Virgili, cor dels Amics de la Catedral 
de Tarragona, l’orquestra Simfònica de Vila-seca 
sota la direcció Mons. Valentí Miserachs  a la cate-
dral de Tarragona, a La SEU Vella de Lleida, Valls 
i Reus.

També participa com a intèrpret i organitzador en 
les nits Musicals de Santa Maria de Palau-solità, 
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Imatge 4. Al concert del Roser de Plegamans, amb la Coral 
Santa Cecília dirigida per Beneta Oromí

concerts del Roser de Sant Genís de Plegamans, 
així com en totes les activitats de las entitats cul-
turals que li han sol·licitat la seva col·laboració. 

La darrera vegada que vam gaudir de la seva 
veu, va ser en el memorable concert  a Sant Ge-
nís de Plegamans l’11 de setembre de 2012 amb 
motiu de la celebració del 90è aniversari de la 
fundació de la Societat Coral La Unió del nos-
tre poble, en el que va interpretar el paper de 
l’avi Castellet de la popular sarsuela, “Cançó de 
Amor i de Guerra”, en companyia de la soprano  
Montserrat Costa, del tenor Jordi Casanova, de la 
pianista Andrea Álvarez i de les corals de La So-
cietat Coral La Unió de Bigues i de Santa Eulàlia 
sota la direcció de Ariel Seras.

En Daniel Mas i Soler és avui el millor cantat 
masculí que hem tingut al poble.
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Introducció

Els itineraris que a continuació detallarem han estat configurats al 
voltant d’un seguit d’arbres que tenen un interès especial degut a la 
seva  alçada, amplada, edat o espècie poc habitual. 

En el projecte es farà incidència en les característiques tècniques de 
cadascun dels arbres, el seu context en el medi i una breu història 
d’usos i costums de cada espècie. Així mateix  es recomanarà en 
cada cas una conservació  i manteniment adequats, tant per la seva  
observació com per al desenvolupament dels itineraris. 

Excepte en casos excepcionals, el diàmetre mínim per catalogar els 
arbres, l’hem marcat en els 80 cms, cosa que sol traduir-se en un 
perímetre aproximat d’entre 2’60-3’00 mts. L’edat ha estat presa 
amb una barrina especial, i no s’han agafat mostres de tots els ar-
bres, sinó dels més representatius. Després s’ha fet un càlcul apro-
ximat comparant el gruix d’uns i altres. La variació d’edat per causa 
d’això pot ser d’uns 10 anys amunt o avall.

ELS ARBRES

1-EL PI PINYONER (pinus pinea)

Procedent del Mediterrani oriental, fa segles que és al nostre territori 
i se’l considera un arbre totalment autòcton. Plantat pels seus fruits 
(els pinyons), tot i que aquests assoleixen preus força alts, només 
en casos de boscos molt consolidats i agrupats d’aquesta espècie, la 
seva recol·lecció resulta rendible. A Palau el pi pinyer es tallava per 
utilitzar la seva fusta en la confecció de les llates amb les quals es 
feien les teulades de les cases. És  freqüent al nostre poble però no 
predominant. Hi ha exemplars força destacables i una pineda (que 
ara és un parc) en un estat bastant preocupant. Creixement bastant 
ràpid.

El treball de catalogació 
d’arbres singulars de Pa-
lau-solità i Plegamans sor-
geix de l’interès pels éssers 
vius centenaris, l’admiració 
que desperten per la seva 
alçada, el seu volum, des-
comunal a vegades, o per 
la seva llarga vida, que els 
fa a ulls humans gairebé, en 
molts casos, infinita; i per 
altra banda, de la necessi-
tat de catalogar i museïtzar 
posteriorment uns actius 
amb potencial  cultural, na-
tural i turístic a nivell local. 
El projecte, però, té l’objec-
tiu final de donar a conèixer 
uns arbres  que són petites 
joies  de la natura, posar-los 
a l’abast del públic en gene-
ral de manera didàctica i pe-
dagògica i protegir-los per a 
futures generacions.

Fotos: Jaume Ventura i 
Nualart

Jardiner. 

Natura

Itineraris naturals de Palau-solità i 
Plegamans. Arbres singulars

Jaume Pérez Barrachina
max8pc@gmail.com



114

Itineraris naturals de Palau-solità i Plegamans. Arbres singulars

Exemplars destacats 

Espècie Pi pinyer (pinus pinea)

Paratge Camí can Riera, parc de la Sagrera

Alçada Capçada Diàmetre Perímetre Edat

17m 20m 79-80cm - -

Espècie Pi pinyer (pinus pinea)

Paratge Passatge Codolar, can Clapés

Alçada Capçada Diàmetre Perímetre Edat

23-24m 18-19m 87,50cm 3m -

El pinyer més gran de Palau, massa a prop de la casa, resulta 
imponent vist al seu costat.
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A la mateixa zona n’hi ha un altre de les mateixes 
característiques, amb un diàmetre de 80cms.

El fet que aquests arbres hagin pogut assolir 
aquestes dimensions respon a dos fets fonamen-
tals. Estan en llocs fora de l’àmbit forestal (al 
mig de camins; de carrers, el de can Clapés es 

pot dir sense por que és viu perquè es va urba-
nitzar el seu entorn i algú va decidir estalviar-se 
la feina de tallar-lo perquè no calia) i, per tant, 
en el seu moment no varen ser tallats, i es tro-
ben en indrets propers a l’aigua: fonts, rieres, 
masies, etc.

Espècie Pi pinyer 

Paratge Font de can Pujol

Alçada Capçada Diàmetre Perímetre Edat

20m - 86cm - -

Espècie Pi pinyer 

Paratge Av. camí Reial s/n, abans de l’Hostal del Fum

Alçada Capçada Diàmetre Perímetre Edat

16m 17-18m 81cm - -
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Aquests punts són característics de pràcticament 
tots els arbres que anirem catalogant. En el cas 
que ens ocupa, el pi de can Riera està molt a prop 
de la riera de Sentmenat, ara forma part d’una 
zona enjardinada i està en un estat excel·lent. 
Només caldria esporgar alguna branca al pic de 
l’hivern i controlar la processionària. El pi de can 
Clapés es troba en un carrer molt petit, molt a 
prop d’una casa, a escassos metres de la riera 
de Sentmenat, es troba en condicions força bo-
nes, és ara mateix el pinyer més gran de tot Pa-
lau i només caldria vigilar que les branques no 
caiguin a sobre els veïns. És un exemplar únic i 
magnífic que cal conservar. Els dos pins de la font 
de can Pujol formen part d’un conjunt d’alzines i 
pins magnífics. Una quantitat d’arbres d’aques-
tes dimensions és difícil de trobar i el conjunt de 
la font i dels arbres necessitaria una conservació 
adequada per la seva qualitat i quantitat. Cal-
dria netejar l’entorn (molt brut) i esporgar força 
arbres, consolidar la font i civilitzar els voltants 
amb cartells indicadors, papereres i algun banc. 
S’hauria d’impedir l’entrada  a vehicles no auto-
ritzats i sobretot negociar amb el propietari l’ús 
lúdico-educatiu de la font. Només aquest conjunt  
ja serviria per fer una catalogació i difusió de pa-
trimoni natural, però per sort en tenim força més.

2. PI BLANC (Pinus halepensis)

El pi blanc és d’origen mediterrani (etimològica-
ment “alep” fa referència a Síria), és l’arbre pre-
dominant als boscos del nostre poble i també ha 
estat i encara és, l’arbre més habitual en l’explo-
tació forestal de casa nostra. Abans s’utilitzava la 
seva fusta per a fer somiers de baixa qualitat, i bi-
gues per a la construcció. Ara, la seva fusta s’em-
pra gairebé exclusivament per a fer embalatges i, 
degut a la gran quantitat de volum de fusta exis-

tent, fa uns anys que s’usa per a accessoris de 
jardineria. Constitueix un dels problemes prin-
cipals dels incendis forestals. Com que la seva 
explotació  actualment no és rendible i té un 
excés de peus per m² en la majoria de boscos, 
és un del propagadors d’incendis més eficient. 
Trobar exemplars destacables no és habitual, 
precisament pel que hem dit. Fins no fa massa 
anys (30 -40) era el principal arbre d’explotació 
forestal. El seu creixement és força ràpid, cosa 
que va fer que s’introduís massivament als anys 
40, substituint en la majoria de casos l’alzinar 
original del bosc català. En condicions normals 
la tallada de pi blanc es pot fer cada 20-25 anys. 
El preu de la mà d’obra fa que actualment no 
surti a compte treballar-lo, a no ser que hi hagi 
subvencions pel mig. L’abandó per tant és ha-
bitual en aquest tipus de bosc, fent que aquest 
creixi en superfície però baixi en qualitat i, com 
hem dit, ompli de massa forestal altament pirò-
fita els nostres boscos, molt especialment els 
del Vallès.

Exemplars destacats

Espècie Pi blanc (Pinus halepensis)

Paratge final del carrer de St. Jaume, travessat el gual

Alçada Capçada Diàmetre Perímetre Edat

24m - 79cm 2,80m -
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Espècie Pi blanc (Pinus halepensis)

Paratge vora la sont de can Sors

Alçada Capçada Diàmetre Perímetre Edat

25m - 90cm 2,95m -

En el cas dels pins blancs, la capçada no és mas-
sa representativa perquè solen créixer vertical-
ment. Aquest pi el podem observar actualment 
perquè el propietari de la finca de can Ral sem-
pre es va negar a que el tallessin perquè li agra-
dava força. No té cap problema concret i l’únic 
que s’hauria de tenir en compte és netejar i se-
nyalitzar l’entorn, un recorregut vora de la riera 
de Sentmenat ple d’arbres interessants i desta-
cable per l’itinerari mateix, des de can Riera fins 
a can Costa. Ideal pels dies d’estiu degut que tot 
transcorre entre arbres alt i densos, ple d’ombra 
i frescor.

Probablement sigui el pi blanc més vell de tot 
Palau i també el més gran en volum i en alçada. 
El fet que estigui en peu, com gairebé en tots els 
casos semblants, és que la seva ubicació vora de 
construccions, en aquest cas la font i els bancs 
de la masia de can Sors, va fer “ incompatible” 
la seva tallada. La plaga de processionària, que 
és el principal problema de tots els pins, no ha 
afectat a aquest exemplar. El fet que es trobi en 
un entorn forestal ajuda al control de la plaga 
gràcies a la presència d’aus depredadores dels 
cucs. La plaga és més habitual en pins en en-
torns urbans, on es troben més sols i no atrauen 
en la quantitat necessària als ocells.
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3. LLEDONER (Celtis australis)

El  lledoner és un arbre força habitual al nostre 
paisatge. D’origen oriental és plantat des de fa 
segles vora les masies perquè de la seva fusta 
se’n feien les forques. Quan es talla un exem-
plar relativament gran per fer-ne llenya o fus-
ta, els rebrots, com els plàtans, són nombrosos. 
Aquests rebrots es deixaven un o dos anys, i les 
principals branques s’anaven netejant per poder 
formar forques de dos, tres, quatre i fins i tot, 
si hi havia sort, cinc punxes.  A Palau, a més  
s’havia tallat per fer-ne pals de golf i més enda-
vant per fusta d’embalatge i mànecs d’eines. Fa 
uns fruits comestibles que s’anomenen lledons 
i també s’utilitza com a arbre d’ombra en parcs 
i jardins, per la seva àmplia copa i per la gran  
resistència a plagues i malalties. No s’ha de po-
dar gaire perquè llavors sí que pot sofrir pro-
blemes vírics a causa de les ferides. Creixement 
relativament ràpid. S’han trobat fulles i fruits 
fòssils d’aquest arbre, mínimament modificats 
als actuals, de fa més de 20 milions d’anys, la 
qual cosa deixa molt clar l’origen llunyà, molt llu-
nyà, d’aquesta espècie, i de la seva resistència 
als canvis.

Exemplars destacats

Forma part d’una plaça del poble, és un exem-
plar magníficament desenvolupat i la cura de la 
brigada de l’Ajuntament fa que de moment es 
trobi en òptimes condicions.

*Conjunt de Lledoners de can Boada Vell.

Hi ha quatre lledoners a l’entrada de la masia, 
ara d’ús per a serveis municipals, en un estat no 
massa òptim però que per la seva edat i dimen-
sions haurien de ser tinguts en compte a l’hora 
de millorar-ne la seva divulgació i conservació.

Espècie Lledoner

Paratge Pça. Del lledoner

Alçada Capçada Diàmetre Perímetre Edat

12m 16m 80cm 2,51m 80-90 anys
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COMENÇANT DE DALT A BAIX

Espècie Lledoner 1

Diàmetre 86cm

Lledoner 2

87,50cm

Lledoner 3

92,50cm

Lledoner 4

75cm

L’edat aproximada de tots aquests arbres és  
d’uns 90 anys, varen ser plantats doncs cap el 
1920, quan can Boada era una de les masies dis-
seminades que conformaven el paisatge de Pa-
lau, en plena activitat, i dedicada als cereals i al 
bestiar. L’alçada no és destacable, però formen 
un grup esplèndid d’arbres.

Darrere els lledoners es pot veure les restes de l’alzina de can 
Padró.

Espècie Lledoner

Paratge Restaurant de can Duran

Alçada Capçada Diàmetre Perímetre Edat

esporgat - 90cm 2,67m 90-100 anys
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En mal estat degut a l’esporga, tot i que com 
en el cas dels anteriors, el lledoner viu tan sols 
tenint part de la pell viva, i el tronc interior pràc-
ticament buit. Segurament viurà encara molts 
anys, però és recomanable un seguiment per 
tal de mantenir-lo en les millors condicions. El 
propietari s’ha mostrat interessat en el projecte i 
caldria aprofitar-ho.

Aquest arbre és el de més perímetre de tot Palau 
i també el de major diàmetre, formava part d’un 
conjunt de lledoners que voltaven el restaurant 
i que abans eren els estables de la masia de can 
Cortés. Està en molt mal estat degut a l’esporga 
de branques i al fet que el lloc on ha quedat ins-
tal·lat li resta espai. De tota manera encara viurà 
molts anys si es té un mínim de cura: esporga 
mínima, tallada de fusta morta i tractaments fi-
tosanitaris periòdics. El seu tronc és imponent.

4- ALZINA (Quercus ílex)

Quan es parla de bosc mediterrani hauríem de 
saber que aquest estava format gairebé de ma-
nera exclusiva d’alzines, i si l’home no hagués 
explotat els seus boscos, aquestes ocuparien la 
majoria de la superfície forestal, des de la costa 
fins a 600mts. d’altitud.

Acompanyant l’alzina, i en un bosc originari i no 
transformat per l’home, hi trobaríem galzerans, 
matabous, nogueroles, arítjols, marfulls, llentis-
cles, i en menor mesura grèvols i arboços. És un 
arbre força freqüent al nostre poble i encara es 

Espècie Lledoner

Paratge Restaurant de can Joan

Alçada Capçada Diàmetre Perímetre Edat

- - - 3,64m >100 anys

poden veure petits bosquets predominants d’al-
zines, molts d’ells amb arbres bastant desenvo-
lupats (camí de Sta. Magdalena, per exemple).

La seva fusta, dura i densa, s’ha fet servir du-
rant segles com a principal combustible per a les 
llars, tant en llenya com en carbó, aquest molt 
apreciat. També s’utilitzava per a fer rodes de 
carro i excel·lents mànecs per a eines. La seva 
alçada pot arribar als 20mts. i el seu creixement 
és molt lent.

Exemplars destacats

Espècie Alzina (Quercus ilex)

Paratge Camí vora la riera de Sentmenat, a l’entrada de can Ral

Alçada Capçada Diàmetre Perímetre Edat

14-15m - 87,50cm 3,20m centenària
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És una alzina que es troba en el marge d’un camp, prop 
del camí que porta a can Ral des de can Riera. Està 
en un estat força bo però deuria perdre una branca 
principal fa anys i això fa que els corcs s’hi hagin  
instal·lat. Caldria tractar-la i sobretot facilitar un accés ( 
poc complicat  de fer)  per poder-la observar  de prop. 
Val molt la pena.

Exemplar integrat al jardí municipal de la masia 
de can Cortés, està en bon estat, es tracta cada 
any amb el mètode d’endoteràpia i només caldria 
suprimir alguna branca aèria morta i tallar un 
om que té al costat i que impedeix el creixement 
regular de la seva esplèndida capçada. Està situ-
ada al costat de la línia que marcava l’antic Rec 
Gran, un rec que servia per repartir l’aigua als 
pagesos per regar els seus horts. L’aigua venia 
de Caldes i tenia un primer repartiment al molí, 
on encara es veu part del rec, entre el col·legi  
CEIP Palau i la casa del molí. No és casual, doncs 
que si tracem una línia recta resseguint l’antic 
pas del rec trobarem en aquesta línia l’antiga al-

Espècie Alzina (Quercus ilex)

Paratge Jardins de can Cortès

Alçada Capçada Diàmetre Perímetre Edat

20m 20m 85cm 3m centenària

zina de can Padró, morta fa anys, i en la mateixa 
línia les alzines de can Cortés i també, donat que 
el rec arribava fins a Sta. Perpetua, els roures 
que hi ha a tocar de la carretera, a l’alçada de 
la  Tenda Nova. L’existència d’aquest rec  havia 
d’alimentar d’aigua als arbres del voltant i el re-
sultat és un seguit d’exemplars força destaca-
bles, i de tots ells, per suposat la monumental 
alzina de can Padró, ja desapareguda, i el tronc 
abandonat a can Boada.

Espècie Alzina (Quercus ilex)

Paratge Camí Gallecs, abans del pas de la variant, mig del camp

Alçada Capçada Diàmetre Perímetre Edat

15m - 92,5cm 3,15m centenària

La capçada de més de 18mts. d’amplada cons-
titueix un magnífic recer d’ombra a l’estiu, i la 
seva formació, sense que ningú l’hagi tocat en 
anys, és un exemple perfecte d’alzina solitària 
que amb el temps i si ningú ho impedeix pot ar-
ribar a ser un arbre monumental de centenars 
d’anys. Està en condicions molt bones i només 
s’hauria d’habilitar un accés (molt simple), ne-
tejar el seu sotabosc i marcar-la amb les seves 
característiques tècniques.
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*conjunt d’alzines de la font de can Pujol.

La que més destaca és l’alzina tombada, amb 
un diàmetre de 80cms, i una de doble, que té un 
diàmetre de 72’5cms. Però el que fa d’aquesta 
font un lloc excepcional és la quantitat d’alzines 
i pins extraordinaris que hi ha. És un lloc que 
valdria la pena museïtzar i fer les intervenci-
ons oportunes per tal de millorar l’entorn i que 
no es malmeti. El patrimoni natural recollit en 
aquest petit lloc és de tanta vàlua que no crec 
que en siguem conscients.

La font de can Pujol divideix Palau i Caldes, però els arbres i la 

font queden a Palau.
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*alzina de can Tarragona (jardí de la masia)

No es visitable, però vam poder prendre la mida 
del seu tronc (82’5cms de diàmetre), després de 
demanar el permís als masovers. Està esporgada 
des d’aquest hivern per tal de tractar la malaltia 
que començava a adquirir, i tot i així és un exem-
plar destacadíssim per la seva esplèndida forma.

*alzina de can Padró.

Aquesta alzina, morta als anys 80, tenia unes di-
mensions molt més grans que les que aquí hem 
catalogat i, amb una edat aproximada de 400 
anys, era el principal símbol del nostre poble. Les 
seves restes es troben a can Boada i hi hauria 
la possibilitat, gens descabellada, de sanejar el 
tronc que resta encara sencer, molt visible, trac-
tar-lo de la mateixa manera que es va fer amb 
la branca exposada a can Cortés i col·locar-lo a 
mode d’escultura en algun lloc emblemàtic del 
poble. Hi ha exemples d’això.

5- ROURE (Quercus petrae i Quercus robur)

 La majoria de roures que tenim a Palau són del 
gènere “petrae”, que fa referència a la seva capa-
citat per viure entre pedregars, o sigui en sòls 
poc exigents, però també podem trobar algun  
exemplar de roure pènol, més proper a cursos 
fluvials o a zones d’aigua i sòls més profunds. El 
roure és un arbre  de creixement lent (no tant 
però, com l’alzina) que pot arribar als 40mts. 
d’alçada i molt apreciat per la seva fusta, empra-
da per fer mobles i parquet de qualitat, i que des 
de fa segles es va fer servir per la construcció de 
vaixells (fins a finals del s. XIX) i, més tard, per 
elaborar les travesses de les vies de ferrocarril. 
Aquesta utilitat a gran escala, afegit també a l’ús 

força habitual com a combustible va fer que els 
boscos originaris de roure i alzina pràcticament 
desapareguessin del nostre país. A Palau ja no el 
podem trobar formant boscos, ni tant sols zones 
forestals, però encara se’l veu amb freqüència 
formant grups, en marges de camins i torrents. 
Des de mil·lennis ha estat considerat un arbre 
mític (els pobles germànics el consagraven a 
Thor, el deu del tro) i els druides gals l’adoraven 
com un Déu. Així mateix, emperadors romans i 
reis grecs utilitzaven les seves branques per fer-
se corones, diferents de les corones dels gim-
nastes, poetes o herois, que eren d’olivera o de 
llorer. A Europa és l’arbre que pot assolir més 
edat  junt amb les oliveres i alzines.

El torn de tallada, també en alzines, per bosc 
gran (o sigui per arbres el volum dels quals feia 
que la fusta fos de la màxima qualitat i se’n tra-
gués el màxim benefici) era d’entre 125 i 150 
anys (gairebé tres generacions), la qual cosa 
parla molt clarament de la dificultat d’aprofita-
ment del bosc mediterrani. Tot i que no era tant 
rendible, solia explotar-se el bosc de roure i alzi-
na en règim de bosc petit, és a dir, amb tallades 
d’exemplars més joves que s’empraven per com-
bustible. El torn, llavors era d’uns 25 anys. De 
tota manera aquestes dades ens diuen el perquè 
del canvi, del bosc originari per bosc de pi (amb 
un torn de tallada màxima de 80 anys i habitual 
de 60, una generació) i tota la problemàtica que 
això ha generat als nostres boscos. Encara que 
també hi ha un benefici curiós en la introduc-
ció del pi. Sense pins no hi hauria rovellons. És 
important, per tant, destacar que trobar exem-
plars de roures, com els catalogats no hauria de 
semblar una nimietat, doncs han de passar molts 
anys per tal que un exemplar digne es formi en 
tot el seu esplendor.
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*conjunt de roures (entre la font i la urbanització 
de Sant Roc)

Al final del carrer de la Font, i entre el marge del 
camp i el bosquet de can Pujol hi ha un conjunt 
de 4 roures, amb una alçada d’entre 20 i 25 m. 

Són uns arbres que sobresurten dels pins i que 
configuren un grup extraordinari. Cal fer-ne una 
ullada atenta. L’accessibilitat no és complicada 
perquè estan vora del carrer, però caldria millo-
rar-ne la neteja, visibilitat i aclarida de l’entorn.
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Espècie Roure

Paratge Camí d’entrada a can Duran, marge dret, vora el torrent

Alçada Capçada Diàmetre Perímetre Edat

20m - 101cm 3m 150 anys

El roure de can Duran es troba just davant de la bòbila, ara 
ja en desús.

Podria tractar-se de l’arbre més vell de Palau, i 
de tota manera és un exemplar imponent de rou-
re que no es pot observar amb tot el detall que 
mereixeria perquè els plàtans del voltant l’ofe-
guen. Caldria fer-ne una aclarida acurada perquè 
respirés més. Està en molt bon estat i sens dubte 
ens trobem amb una de les estrelles destacades 
d’aquest catàleg.

*roure (gual d’entrada a can Ral, marge de la 
riera de Sentmenat)

No destaca per les seves dimensions ( al principi 
del camí, tombant el carrer Costa del Sol n’hi ha 
un de més gros) però el fet que estigui molt a 
prop de l’alzina i el pi blanc, ja catalogats, és una 
bona excusa per prendre’s un moment i observar 
amb deteniment aquest roure magnífic. A més 
ens servirà de punt i seguit per continuar amb la 
ruta que ens ha de portar vorejant la riera fins a 
can Costa i can Clapés. Es troba en bones con-
dicions i caldria desbrossar i aclarir l’entorn per 
poder-lo admirar amb la cura que es mereixen 
aquests tipus d’arbres. Té un diàmetre de 71cms 
i una edat aproximada de 80 anys.
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6- PLÀTAN ( Platanus hispanica)

No està clar ara mateix l’origen d’aquest híbrid, 
que es considera una barreja de plàtan occiden-
tal i d’oriental, però el resultat és aquest arbre 
que pot arribar a fer 40 mts d’alçada, superant 
als dos anteriors i que des d’Europa va passar al 
nord d’Amèrica, on forma grans superfícies fo-
restals acompanyant a les espècies originals.

Aquest roure a tocar de la riera de Sentmenat ens indica el 
camí fins a can Costa, sota arbres de ribera, pins, roures i 
alzines. Una passejada deliciosa a l’estiu, que demana calma, i 
observar amb deteniment els sons i colors de la natura.

És l’arbre més abundant de parcs i jardins de 
casa nostra. A Palau tenim la Carrerada, on hi 
ha un passeig esplèndid ple de plàtans de mides 
considerables. També el podem  trobar vora de 
rieres i torrents, donat que és també una espècie 
forestal notable. La seva fusta s’ha utilitzat per 
fer mobles, considerats de qualitat superior a 
la dels pins. Quan es talla torna a brotar i en 
surten entre 3 i 4 peus, amb la qual cosa no cal 
esperar a que neixin de nous sinó que menant 
adequadament els brots es pot tornar a fer 
una bona tallada al cap d’uns 20 anys. És de 
creixement ràpid i aguanta molt bé la pol·lució 
atmosfèrica. Això, i la magnífica ombra que 
projecten el fan  habitual en nuclis urbans per tal 
de minimitzar la calor de l’estiu. Al nostre poble 
trobem exemplars extraordinaris i, donat que 
poden assolir edats centenàries, cal destacar en 
conjunt la Carrerada, però de tota manera en 
diferenciarem tres repartits per tot el poble.

Exemplars destacats

*plàtan de la font d’en Clavé (Carrerada-Camí 
Reial)

Aquest arbre és el més gran del passeig i el fet 
que el rec gran (del qual hem parlat en l’apar-
tat de les alzines) tombés justament per davant 
de la font, que abans era de mina, fa que la di-
mensió d’aquest arbre no sigui casual. L’edat de 
tots ells, si no s’han canviat amb els anys, és 
la mateixa, perquè van ser plantats en el ma-
teix moment que s’iniciava la urbanització de la 
Carrerada. Si us hi fixeu però, els plàtans de la 
banda de Barcelona són més voluminosos que 
els de la banda de Caldes. Això és degut a la 
orientació més assolellada (sud) dels plàtans de 
la banda esquerra (direcció Sagrera) que els de 
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Espècie Plàtan (Platanus hispanica)

Paratge Jardins de can Cortès

Alçada Capçada Diàmetre Perímetre Edat

19-20m - 97,50cm 3,30m 90-100 anys

Aquest plàtan és el més gran del passeig i també de tot Palau.

Espècie Plàtan (Platanus hispanica)

Paratge Carrer Comerç - Penya Barcelonista

Alçada Capçada Diàmetre Perímetre Edat

14m - 79cm 2,60m 85-90 anys
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la banda dreta.

Aquest plàtan és gairebé amb tota probabilitat 
germà dels de la Carrerada, perquè va ser l’antic 
propietari de can Duran qui va moure mans i mà-

Espècie Plàtan (Platanus hispanica)

Paratge Pati del Restaurant Can Duran

Alçada Capçada Diàmetre Perímetre Edat

25m - 94cm 3,30m 90-100 anys

El magnífic plàtan de can Duran, d’alçada considerable.

nigues (es diu que tenia contactes de nivell en 
polítics i càrrecs públics) per poder construir el 
passeig i d’aquesta manera evitar haver de do-
nar la volta per arribar a la seva finca. De fet, 
va ser ell qui va convèncer el propietari dels ter-
renys on hi havia el caminet que enllaçava La 
Sagrera amb Palau, per tal de fer-ne la carrete-
ra i estalviar-se passar per Sant Roc o pel pont 
de camí a Sabadell. La Carrerada es va acabar 
el 1916, per la qual cosa podem deduir que els 
arbres que hi han estat des del principi tenen 
tots un centenar d’anys, independentment de les 
seves dimensions, que en aquest cas estan molt 
supeditades a la ubicació de cadascun els arbres 
i la relació amb la seva proximitat amb les vies 
d’aigües subterrànies. En el cas del plàtan que 
ens ocupa, en el seu moment també passava un 
torrent per la seva vora, que al final es va tapar. 
Aquest anava a parar al torrent de can Duran, 
situat molt a prop, que és l’hàbitat d’una ver-
neda esplèndida on hi conviuen plàtans, roures, 
acàcies i oms, entre ells el gran roure que hem 
esmentat en l’anterior apartat.

7 - POLLANCRE (Populus nigra)

El pollancre és l’arbre per excel·lència del bosc 
de ribera al nostre país, convivint amb d’altres 
com el plàtan, l’àlber, l’om, etc. Al nostre poble 
en tenim exemplars extraordinaris que no poden 
passar desapercebuts. Ara que el poble ha re-
but premis per replantar (també amb pollancres, 
entre altres) la riera de Caldes i revitalitzar-la 
amb la creació d’un passeig excel·lent, no podem 
deixar de destacar que de passeig, ja consoli-
dat i amb arbres centenaris i de tota mena, en 
tenim un que amb una intervenció molt inferior 
a la feta per la riera de Caldes seria l’enveja de 
molts, museïtzat i senyalitzat amb cura.
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És un arbre que pot assolir els 30 m d’alçada, de 
creixement ràpid, que permet un torn de tallada 
de 15-20 anys i la fusta del qual, de baixa quali-
tat però molt productiva, s’usa per a la fabricació 
d’aglomerat i per a pasta de paper. El més im-
portant, però, és que les seves arrels superficials 
són molt útils per fixar les terres de ribera i evi-
tar l’erosió excessiva, al nostre poble sobretot, 
quan hi ha rierades. A Palau, el bosc de ribera 
més destacat és el de la riera de Sentmenat.

Exemplars destacats

- El passeig dels pollancres (populus nigra) riera 
de Sentmenat.

En aquest recorregut per la riera de Sentmenat, 
que també seria l’inici d’un dels itineraris pro-
posats, hi ha tants pollancres fabulosos que, tot 
i que en destacarem en concret 5, hem de dir 
que en total n’hi ha una dotzena de dimensions 
considerables i que mereixen la seva observació 
atenta. Cal apropar-se i tocar-los, veure’ls des 
de baix  i sentir la seva capacitat de perviure en 
els anys.

En el parc de can Riera, on hi ha el pont de fusta, 
n’hi ha dos dels més grossos, tenen un diàme-
tre de 92’5-100 cm i una edat d’uns 80 anys, i 
només els supera un exemplar que hi ha més 
endavant, passat el gual i que té un diàmetre de 
110cm.

Les alçades de tots aquests pollancres són con-
siderables i s’apropen als 25 m, tot i que els del 
parc van ser esporgats per evitar que les bran-
ques es trenquessin. Aquests arbres no toleren 
massa bé la poda, i tot i que la majoria estan 
força sans, solen agafar fongs que poden arribar 

a assecar-los (n’hi ha algun de mort al llarg del 
camí).

L’edat d’aquests arbres s’ha calculat tallant ar-
bres morts i comparant el diàmetre d’uns i al-
tres. Els més vells tenen uns 80 anys, donat que 
coincideix en molts d’ells el creixement de gaire-
bé un centímetre per any. Al roure de can Duran, 
per que ens fem una idea, li han calgut el doble 
d’anys (uns 150) per assolir unes dimensions 
semblants.
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Als anys 50 es va introduir una espècie de creixe-
ment més ràpid, el pollancre del Canadà, que es 
va fer molt habitual a les pollancredes d’explota-
cions forestals, sobretot a Girona, però a Palau 
no n’hem trobat i per sort la majoria del bosc de 
ribera existent és l’original i ha tingut més sort 
que el bosc d‘alzina i roure pur, que com ja hem 
dit està pràcticament extingit com a tal.

El nom científic de “populus” fa referència a que 
els romans el consideraven l’arbre del “poble”, 
donat que sota l’ombra d’aquests arbres es reu-
nien per parlar, fer reunions o muntar els mer-
cats.

8- ALTRES ARBRES

EL GINJOLER (ziziphus jujuba) pati de can Du-
ran.

Aquest arbre tant curiós i que en la nostra llen-
gua el seu fruit, el gínjol, ha donat peu a expres-
sions com “ més eixerit que un gínjol “ o “ més 
content que un gínjol”  i que fa  referència als 
salts vius que fa el fruit en caure de l’arbre. És 
un raríssim exemplar en aquestes latituds, donat 
que és més propi de climes molt més tempe-
rats a l’hivern. No tolera les gelades i per això, 
el fet que un exemplar d’aquestes dimensions i 
edat visqui al nostre poble suposa un petit mira-
cle. Conreat pels seus dolços fruits i originari de 
la Xina, el de can Duran es troba en condicions 
excel·lents  i  el seu propietari el cuida consci-
ent que té una petita joia que cal conservar. La 
Teresa Nualart Rocabruna (88 anys) explica que 
quan tenia 5 anys anava a estudiar a la masia 
de can Duran i ja llavors es barallava amb d’al-
tres companyes pels fruits d’aquest arbre. És un 

La pollancreda de la riera de Sentmenat val per si sola 
una bona passejada.
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indicador aproximat de l’edat d’aquest exemplar, 
que deu superar el centenar.

L’ALZINA SURERA (quercus suber), camí de can 
Clapés, al marge del camp.

Una altra raresa al nostre poble. Tot i que hi ha 
molts exemplars plantats als jardins de cases, 
no hi ha cap exemple més de surera que hagi 
crescut o s’hagi plantat “a l’aire lliure”. Ja el sr. 
Lluís Ventura en el seu llibre sobre el nostre po-

ble en fa esment i considera que algú la devia 
plantar, ja que el lloc on s’ubica sembla més fruit 
de la intenció que de la casualitat. S’adapta bé al 
clima del Vallès, però és més habitual a la costa 
nord de Catalunya i als voltants del Montseny. El 
seu ús va molt lligat a la cultura del vi del nostre 
país, donat que el seu suro s’ha utilitzat des de 
fa segles per fer els taps de les ampolles de vi 
i cava. La pela del suro es comença a fer quan 
el tronc té un diàmetre de 20-25 cm, i  el torn 
d’arrencada és de 12 anys o quan el suro té un 
gruix de 2’5 a 3’5 cms. La primera pelada es fa 
per tant, quan l’arbre té uns 40 anys i aquesta 
operació s’anomena espelagrinada. Tres o quatre 
anys després de fer la pela, s’han de fer unes 
incisions longitudinals per evitar que l’escorça 
s’esberli en la propera pela. L’època de pelar és 
adequada fer-la entre els mesos de juny i agost.

Així mateix, la fusta de la surera té les mateixes 
propietats que les de l’alzina i, per tant, també 
s’ha utilitzat de la mateixa manera, per fer lle-
nya, per torneria i en els casos d’exemplars més 
grans, per a fusta de qualitat, essent el torn de 
tallada més adient d’uns 150 anys. No obstant, 
el seu ús més rendible segueix sent la recol·lec-
ció del suro.
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Cal destacar, però, que algunes de les principals 
bodegues productores de vi comencen a utilitzar 
taps sintètics, amb la qual cosa l’economia de 
la indústria surera podria rebre un cop tant fort 
com el que va suposar deixar d’utilitzar cobertes 
de suro en les xapes dels refrescos, en els anys 
70. Els milions d’ampolles (sobretot de Coca-Co-
la) que circulaven pel món es nodrien del suro 
català, espanyol i portuguès, principals produc-
tors de suro del món.

El tell o til·ler de can Sors és una meravella d’ar-
bre que té dues èpoques recomanades per visi-
tar: en el moment de la seva florida (juny, juliol) 
i quan la tardor li canvia el color de les seves fu-
lles. Al poble hi ha til·lers escampats arreu, però 
el de can Sors és un exemplar únic per les seves 
dimensions i per l’estructura de la seva esplen-
dorosa capçada. 

Les flors del tell s’utilitzen bàsicament en infusió 
per calmar estats d’ànim nerviosos, la til·la, però 
,tant les flors com l’escorça degudament prepa-
rada serveixen per la cicatrització de ferides, i 
com a antiespasmòdic.

ELS ITINERARIS 

RUTA 1- Des de l’ermita de Sta. Maria fins al 
restaurant de can Duran.

L’itinerari comença al pati de l’ermita, on podem 
veure prop de la font un seguit de lledoners en-
tre el que destaca el més proper al camp, difícil 
d’accedir des de baix.

Espècie Tell de futta gran (Tilia platyphylos)

Paratge Jardí de Can Sors

Alçada Capçada Diàmetre Perímetre Edat

15m 18m 82cm 2,65m 100 anys

El tell de can Sors es troba a l’entrada de l’antiga era.

Distància recorreguda uns 3,5 km

Dificultat de la ruta mínima, apte per a totes edats

Arbres catalogats 22

El lledoner de la rectoria també es pot veure des de dalt.



133

Jaume Pérez Barrachina
Continuem el camí fins al parc de can Riera, on 
podrem observar els dos pollancres i el pi pinyo-
ner. Travessem el pont de fusta i iniciem el ca-
minet que ressegueix la riera de Sentmenat en 
direcció  nord. Trobarem al costat de la riera i a 
les dues bandes, tres pollancres a uns 200 m del 
pont. 

Seguim el rierol i a uns 300 m ens detenim per 
observar l’alzina, a l’esquerra i en un marge del 
camp, i el pi blanc i el roure a tocar del gual del 
carrer de St. Jaume.

Continuem sempre al costat de la riera i podrem 
observar el pollancre gegant del marge esquerre 
i els tres pollancres del marge dret. Ens hi podem 
apropar perquè normalment el cabal d’aigua és 
minso o simplement no hi és, sobretot a l’estiu. 

Anirem caminant entre roures i pollancres i algun 
àlber destacat fins arribar al trencall que divideix 
el passatge de can Costa i la masia del mateix 
nom. Allí també trobarem en el marge dret tres 
pollancres més vells i arrugats, vestigi de que 
porten en aquell indret força temps.

Des d’aquí podem continuar el camí de la riera 
fins al gual de can Clapés o pujar pel passatge 
i arribar fins el camí de can Clapés. És recoma-
nable però continuar per la riera, així observa-
rem al marge esquerre unes restes de magnífic 
alzinar primigeni, vestigi del que abans devien 
ser els boscos de Palau i que ara només trobem 
en petites zones boscoses molt localitzades. En 
ambdós casos ens aproparem fins al carrer del 
Codolar per veure el pinyer més gran de Palau. 

Després continuarem direcció est de cap fins a 
can Sors. A uns 250 m hi trobarem l’alzina sure-
ra, a tocar dels camps. Quan arribem a la carre-
tera de Sentmenat hem de girar a l’esquerra i a 

uns 100 m a la dreta hi ha l’entrada de can Du-
ran. Si tenim permís podem apropar-nos fins a 
can Sors on trobarem el seu magnífic til·ler. Sinó, 
ens arribarem fins a can Duran on trobarem el 
plàtan, el lledoner i el ginjoler. Aquí es recomana 
fer un petit refrigeri i visitar el museu rural, força 
complet i amb peces destacables que el senyor 
Estrada ha anat recollint des de diferents punts 
de la geografia catalana. 

La riera de Sentmenat al seu pas per Can Riera

Val molt la pena, però ben museïtzat i en un 
espai més gran podria ser un indret important 
per ensenyar les diferents tasques rurals des 
d’un punt de vista més pràctic. Per millorar la 
seva exposició hauria de ser un espai més viu, 
més pràctic, amb la col·laboració de pagesos i 
artesans que fessin demostracions temporals de 
les tasques que ara estan pràcticament desapa-
regudes. Les eines hi són.

Enfilarem el camí de tornada cap a la carrete-
ra de Sentmenat i, en trobar la bòbila, podrem 
veure l’arbre possiblement més vell de Palau, el 
roure. El camí continua fins a l’ermita per la ma-
teixa carretera.
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RUTA 2- Des de la Plaça del Lledoner a  la 
font de can Pujol i fins al restaurant can 
Joan.

Anirem cap a la riera de Caldes baixant pel car-
rer Pau Casals i la creuem pel gual de Sant Roc. 
Girem a la dreta i seguim el camí de can Pujol 
fins a la font. Trobarem l’entrada només enfilar 
el bosc, en un trencall a l’esquerra que mena a 
una esplanada i a un caminet que ens portarà a 
la font.

En aquest indret una observació atenta ens oferi-
rà un munt d’alzines i pins magnífics, destacant 
entre tots ells l’alzina tombada i el pi pinyoner 
més gran de Palau.

Continuem l’itinerari per un estret caminet que 
ens porta fins a la urbanització de Sant Roc. Hem 
d’agafar el carrer Sagunt i seguir-lo fins arribar 
al carrer de la Font. Aquí hem de girar a la dre-
ta i continuar un petit camí que ens portaria a 
la font de Sant Roc, però només entrar hem de 
seguir el marge que separa el bosc del camp i 
endinsar-nos a la part baixa d’aquell. Trobarem 
els quatre roures catalogats. 

Tornem enrere i enfilem cap al passeig de la Car-
rerada, seguint el camí que ressegueix la riera 
per la banda del poble. Arribats al passeig, ens 
dirigirem fins a la font d’en Clavé on trobarem 
el plataner més gran del poble. A continuació 
ens dirigim cap al carrer Comerç (on hi ha l’al-
tre plataner) i seguint el mateix carrer arribarem 
als jardins de can Cortés, on podrem observar 
l’alzina. Just davant de la masia es troba el res-
taurant de can Joan, on acabarem la ruta amb 
la contemplació de l’arbre de més perímetre del 
poble, el lledoner que hi ha al pati.

El petit passeig dels pollancres, a la riera de Sentmenat

Distància recorreguda uns 5 km (anada i tornada)

Dificultat de la ruta baixa

Arbres catalogats 13

La ruta s’inicia a la Plaça del Lledoner, on podrem 
contemplar el primer arbre catalogat de la ruta.
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La Perdiu Roja (Alectoris Rufa)

Sempre m’ha agradat molt la fotografia, però des de fa uns 15 anys la meva de-
dicació ha anat a més, convertit-se en una passió. Les imatges de viatges, natura 
i fauna són les que m’atrauen més, principalment aquestes últimes, doncs, poder 
captar els animals en el seu medi, o sigui en llibertat, és una sensació molt gran, 
principalment degut a la dificultat de comporta.

Les aus a prop

Jaume Ventura i Nualart
venturabusquets@gmail.com
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Presentació QU4TREPINS núm. 32
“Pa amb tomàquet cultural”
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Activitats de l’Associació Cultural Quatrepins
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Activitats de l’Associació Cultural QU4TREPINS
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Xerrada col·loqui sobre el món del còmic

Activitats de l’Associació Cultural Quatrepins
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Cicle parlem de Catalunya
en col·laboració amb 6 entitats culturals

Activitats de l’Associació Cultural Quatrepins
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Festa de la sega
en col·laboració amb el Patronat de Sant Isidre

Activitats de l’Associació Cultural Quatrepins
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Activitats de l’Associació Cultural QU4TREPINS
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QUATREPINS felicita a la Societat Coral La Unió en el  seu 
90è aniversari

Miscel·lània



Aquest número 33 de Quatrepins s’ha acabat 
d’imprimir el mes de Novembre de 2012, quan 
els roures, els pollancres, els plàtans i els lledo-
ners, entre altres arbres, comencen a pintar de 

groc el nostre paisatge, a I.G. Santa Eulàlia.

Ha col·laborat:
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