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EDITORIAL

EL PERQUÈ D'UN NOM:
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS.

La peça que mancava

Un dels objectius de QU4TREPINS és
divulgar la història dels nostres pobles perquè
es conegui, es comprengui i es valori la identitat
dels llocs on vivim. En el cas del municipi de
Palau-solità i Plegamans, i amb motiu de la
recuperació del seu nom històric, també s’ha fet
una tasca per explicar les seves motivacions i les
raons històriques. Avui dia, aquell cert embolic
que es plantejava a qui venia per primera vegada
a aquestes contrades _Palau, Palau Solità, Palau
de Plegamans, Palau-solità i Plegamans...– s’ha
anat aclarint.

Així, sabem que dos pobles van formar un sol
municipi i que el nom actual reflecteix els noms
dels dos pobles històrics units. De Palau-solità, ens
és familiar l’església romànica de Santa Maria i La
Sagrera, així com el  fet que en el seu  terme hi ha
Santa Magdalena, la comanda dels templers. De

Plegamans, el símbol més emblemàtic i conegut
és el Castell del mateix nom, i també ens sona,
encara que una mica més vagament que, a l’igual que
Palau-solità es formà al redós de l’església de Santa
Maria, Plegamans es desenvolupà al voltant d’una
primitiva església de Sant Genís, que fou
destruïda, motiu pel qual més tard s’aixecà una
nova església, l'actual, prop de la carretera.

De tots aquests temes QU4TREPINS n’ha
anat  parlant en els diferents números de la seva
revista, així com també se n'ha parlat en el llibre
“Història de l’Ajuntament de Palau-solità i
Plegamans”. L'obra més completa que s'ha escrit
és "Plegamans, una història de deu segles",
d'Esteve Busquets i Molas, però malaurada-
ment està exhaurida.

Ara bé, mancava tractar, des de Qu4trepins,
sobre l’antiga església de Sant Genís de Plega-
mans i així ho fem en el present número. No
podíem esperar més a fer-ho ja que és impres-
cindible per entendre no sols el perquè del nom,
sinó una de les dues arrels del municipi actual.
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PRESENTACIÓ DEL Nº 27
DE QU4TREPINS

ACTIVITATS



5QU4TREPINS

Els origens
Els primers vestigis de poblament al Vallès ens
porten a l’època prehistòrica. Quan l’home es torna
sedentari, en el nostre territori comença una activitat
agrícola important, combinada amb una ramaderia
incipient compensada per la caça. En la majoria dels
casos els poblats s'ubicaven en els turons.

ANTIGA PARRÒQUIA DE SANT GENÍS
DE PLEGAMANS
Per Miquel Truyols Rocabruna

La romanitzaciò va suposar un canvi radical en
aquella primitiva societat, i molts dels nuclis de
població es van transformar en grans nuclis
urbanitzats com Aquae Calidae (Caldes de Montbui)
al costat de Plegamans. Així mateix, la dominació
romana va suposar la consolidació de tota una xarxa
de camins. El que passava per Plegamans en
direcciò a Caldes va suposar la creació d’una colla
de petits assentaments que, molt ben definits, han
arribat fins als nostres dies. Algunes d’aquestes vies
de comunicació ja existien en temps ibèrics, com
és el cas de la Via Augusta, antiga Heraklia, que
anava de Roma a Cadis tot passant pel Vallès.

HISTÒRIA

Pedra llarga ubicada a Plegamans

Termes de Caldes de Montbui
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Caigut l’Imperi Romà comença una època de
decadència econòmica i  de l luites civi ls
constants, si bè en tot l’espai de temps dels
regnats visigots es mantè mès o menys l’orga-
nització heretada dels romans. Posteriorment,
amb la invasió musulmana, hi ha una forta
despoblació ja que el Vallès queda en una zona
desprotegida, per sota la frontera que s’estenia
des de la conca del Llobregat, passant per sobre
la serralada de Sant Llorenç fins al Montseny.
És a partir de la reconquesta del s. IX, a l’època
de Guifré el Pelós, que comença novament la
repoblació i reactivació econòmica de la
comarca, en la qual l’administració de l’Es-
glésia hi juga un paper molt important amb la
fundació de monestirs, esglésies i castells.

El Monestir de Sant Cugat  
El lloc on avui es troba ubicat el Monestir de Sant
Cugat havia estat un assentament militar romà (un
castrum) anomenat Octavià, potser perquè fou
aixecat en temps d’August. Aquí, segons diu la
tradició, fou martiritzat, l’any 304, el cristià Cucufas
(Sant Cugat) d’origen africà, en una de les
persecucions de l’emperador Dioclecià, durant el
mateix s. IV. Posteriorment l’indret degué deixar
de ser un establiment militar i s'hi aixecà una petita
construcció funerària, un martyrium, i una aula
contigua de forma rectangular. A finals del s. VI es
va construir una basílica visigòtica.

Amb la invasió musulmana l’edificació va ser
derruïda i no és fins l’any 878 que no hi ha constància
documental de vida cenobítica a Sant Cugat. No
queda clar si eren canonges depenents de la Catedral
de Barcelona o monjos, ja que fins a la documentació
del Cartulari de Sant Cugat, del s. X, en l’època de
l’imperi Carolingi, no es parla de monasterium i de
“regula sancti Benedicto”. En aquest moment comença
l’expansió administrativa i patrimonial del monestir
i entre els seus bens hi està inclosa la parròquia de
Sant Genís de Plegamans, tal com consta
documentat per primera vegada en el Cartulari,
l’any 1013.

Plegamans
L’any 962 consta per primera vegada en un
document el nom de Plegamans. Ennego, àlias
Bonfill “Bonofilius”, compra a Miró, comte de
Barcelona unes possessions. Ja consta que Bonfill

Monestir de Sant Cugat
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també és propietari del senyoriu de Plegamans que
havia comprat anys abans al comte Borrell. Del 965
tenim un altre document que parla de Plegamans.
Un deutor i altres marmessors (persones en-
carregades de complir la voluntat del testador) d’una
persona anomenada Silici atorgaven al Monestir de
Sant Cugat terres i arbres que el difunt posseïa “in
terminu de Plegamanu”. El mateix any un tal Martí i els
seus fills Gelmir, Saborida i Adèvora atorgaven
tambè a dit Monestir una terra situada en el terme
de Plegamans  que confrontava, a llevant, amb terra
de Marcianus; a migdia, amb terra d’Ermeniscle; a
ponent, amb terra de Selícia (dona i hereus), i a
tramuntana amb terra del propi Monestir.
No es troba res mès fins l’any 990, quan Ennego
dit Bonfill, dóna a Sant Cugat unes possesions
comprades, com hem comentat abans, al comte
Borrell i aqui s’esmenten per primera vegada els
límits del terme de Plegamans que eren entre Gallecs,
Caldes i  Palaudàries. Curiosament no s’esmenta
Palau-solità, possiblement perque quedava molt
definida la separació per la riera de Caldes.
L’any 993 les hosts sarraïnes, capitanejades per
Almansur, devastaren el Vallès i les dependències
del Monestir de Sant Cugat són destruïdes.
Plegamans sembla que en surt bastant ben parat
pel fet d’estar sobre els turons i que els àrabs
preferien sempre córrer i lluitar per les planes.
Aquesta incursió va durar poc, i aviat la calma tornà
a les terres vallesanes. Pel desembre del 1002,

Sivestre II (Gerbert d’Orlhac, el papa occità,
format a Ripoll, Vic i Barcelona) confirma a Ot,
abat de Sant Cugat, l’alou (és a dir, la propietat) de
Plegamans amb termes i adjacents, confirmació que
el 1008 repetí el papa Joan XVIII.

Torre del Castell de Plegamans
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Parròquia de Sant Genís
El 1013 es documenta per primera vegada el Patró
de Plegamans. Un tal Truiter i la seva muller Bonusa
el 30 d’agost permuten a Sant Cugat una terra que
confronta a tramuntana amb  “…ipso vall de Sancti
Genesii”. Els pròxims anys segueixen compres i
donacions on es cita el terme de Plegamans però
no Sant Genís i, per tant, és impossible de saber
quina mena d’esglesiola hi devia haver en l’indret
(possiblement una construcció visigòtica). El que
si es pot confirmar és que a partir d’un determinat
moment, amb la iniciativa dels monjos de Sant
Cugat i la cooperació econòmica dels Plegamans,
es portaria a terme la construcció de l’església
romànica. En una donació feta el 20 de Febrer del
1118 consta per primer cop el nom de Guadall
Gilabert, de la família dels Plegamans, com a
propietari d'unes terres en el nostre terme.
El 1121 l’arquebisbe de Tarragona, Sant Oleguer,
consagra el nou temple.

El 1401 es troba documentat l’establiment, fet per
l’Abat del Monestir de Sant Cugat, del mas Cerdà, 
i el 1429 es dóna l’establiment a Ramon Arimon,
del mas Arimon, tots dos masos avui existents.
Aquest darrer any el monestir de Sant Cugat encara
devia actuar com administrador de les antigues
possessions, ja que el 19 de Febrer del 1427, en un
document reial datat a València i estès per Alfons
IV a favor dels prohoms de la Parròquia i Quadra
de Sant Genís de Plegamans i la Parròquia de Sta.
Maria de Palau Solitar, aquestes quedaven redimides
i incorporades a la Corona.

A partir d’aquest moment a les donacions ja sol
constar el nom de Sant Genís de Plegamans. El 23
de gener del 1233 el rei Jaume I ratifica a Sant Cugat
la  “dominicatura de Plicamanibus” (propietat), donació
que confirmarà el rei Pere el Cerimoniós el 1338.

Mas Arimon

Mas Cerdà

Signatura d'Oleguer
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Sant Genís, comediant i màrtir
Segons la tradició de l'Església, Genís era un jove
romà, actor de teatre, que representava comèdies
burlesques i era molt estimat de l'emperador
Dioclecià, el cruel perseguidor dels cristians.
Per complaure l'emperador, Genís tingué la idea
de representar en públic una farsa en la qual es
faria mofa dels rituals cristians. Per això, primer
assistí d'amagat a la celebració d'un bateig i, després,
posà en escena el que volia ser una caricatura
còmica d'aquest sagrament.
Però just quan, en presència de Dioclecià i del
bo i millor de la Roma pagana, Genís anava a
fingir que era batejat, la gràcia de Déu inter-
vingué miraculosament i, en rebre sobre el seu
cap l'aigua del bateig sacríleg, l'actor se sentí
transfigurat i proclamà en veu alta la seva fe en
Jesucrist.
De primer, tot el públic i el mateix emperador
celebraven amb rialles i aplaudiments allò que ells
es pensaven que era una farsa. Però en veure que
Genís insistia en proclamar la seva conversió,
l'Emperador li manà que adorés una estàtua de la
deessa Venus. Quan Genís s'hi negà, Dioclecià,
furiós, el condemnà a sofrir les més cruels tortures
fins que renegués de Jesucrist. Tot fou en va. Genís
no cessava de lloar l'únic Déu i cantar-ne la glòria,
i finalment l'emperador el va fer degollar. Tot això
passava cap a l'any 303 de l'era cristiana. Sant Genís. Escultura de Francesc Fajula
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Les plantes de l'Església

Planta de la primera construcció

Planta posterior de creu llatina Alçat
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Miniatura de la Bíblia de Vic o Bíblia Sacra, Novum Testamentum.
Representa un picapedrer i uns paletes que treballen en la construcció d'una església
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La vida parroquial i els rectors a través de la història de Catalunya
Per fer un seguiment entenedor de la història tornarem a l’any 962, quan
consta documentat per primer cop el nom de Plegamans. El nostre municipi
es trobava sota la protecció del Comte de Barcelona que en aquell període
era Borrell II. En aquella època es jurava fidelitat als comtes a canvi de
protecció.

El 990 els comtes catalans es desvinculen dels reis francs i, en certa  manera,
comença la independència del principat.

Si el 1013, amb Ramon Borrell I com a Comte de Barcelona, tenim
documentat per primer cop el nom de Sant Genís com a patró de Plegamans,
vol dir que almenys des del s. XI hi havia vida parròquial. En temps de
Ramon Berenguer III, l’any 1121, com hem dit, va ser consagrada l’església
però fins el 1217 no trobem escrit el nom d’un rector. Es deia “Guillem“ i
no consten mes dades. Aquell any l’encara infant Jaume I es trobava al
castell de Montsó on rebia protecció del Mestre del Temple, Guillem de
Mont-Rodon, que curiosament es deia com el nostre rector.

Ja que parlem de l’orde del Temple, el 1163 un document signat pel mestre
i preceptor, Berenguer de Sant Vicenç, és el primer testimoni de l’establiment
dels templers en el terme de Palau-solità. La Comanda Templera de Palau
del Vallès va arriba a ser la més important de Catalunya. El seu coneixement
en la canalització d’aigües i la construcció de molins devia suposar pels
habitants de les dues parròquies de la vall de la riera de Caldes un progrés
important en l’agricultura.   

Ramon de Plegamans
Els Plegamans van ser una nissaga que va donar gent molt important a la
vida social i politica de la Barcelona medieval. Fins i tot entre els carrers
d’Abaixadors i Canvis Nous hi ha el carrer de Plegamans en honor d'ells.

Templer

El Rei Jaume I

Escut dels Plegamans
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Ramon es qui mès va destacar. Aquest noble es va dedicar a diversos negocis,
sobretot a mercadejar i a la política. Va ser veguer i, com a lloctinent, un
dels homes de més confiança de Jaume I. Quan el rei, cansat que les naus
catalanes que feien comerç per la Mediterrània fossin sovint atacades per
corsaris balèarics, el 1227 declara la guerra al rei sarraí de Mallorca, Ramon
de Plegamans hi col.laborà amb molts diners, naus i fins i tot va dirigir
personalment part de l’armada que anà a la conquesta. Així està documentat
a les cròniques de l’època, entre elles la del propi rei.

Fins el 1315 no tenim altre nom de rector. Era Pere de Càceres i ja és en època
del rei Jaume II, quan la corona Catalano-Aragonesa ja havia estès els seus
dominis per tota la Mediterrània.                                                                   

Del 1319 consta un altre nom de rector, Bernat de Puig, i després vingueren
Berenguer Martí i, el 1324, Arnau de Noguera. A partir d’aquestes dates hi
ha molts noms. La realitat es que els rectors duraven molt poc temps en el
càrrec. Molts d’ells per renúncies o bé perquè eren traslladats a altres indrets.
Així és com està documentat a l’Arxiu Diocesà.                                           

Ramon de Plegamans.
Pintura de Josep Obiols que decora una de
les petxines que aguanten la volta del
temple de la Mercè, de Barcelona
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Mare de Déu del Roser.
Talla en fusta, possiblement del s. XV, cremada el 1936
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Visita Pastoral del 26 d'octubre de 1379.
En ella es fa constar que fet l'inventari _menys de l' "epistolari" que era "quasi de nul valor"_

el visitador trobà que "el Cos de Jesucrist non erit in tabernacle"
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El 1348 va passar la “pesta negra” precedida de dos anys de fam per les
males collites. Una cosa i altra provocaren una pèrdua de població d'entre
un quaranta i un cinquanta per cent. En aquestes circumstàncies, del
1349, sota el reinat de Pere III el Cerimoniós, hi ha registrada una
llicència a Pere de Prats de Pujadé, que l’autoritza a dir dues misses els
diumenges i festes de precepte, una a Plegamans i una altra a Palau-solità.
Això ho anem trobant durant bastants anys, la qual cosa significa que
les dues parròquies compartien rector. Fins i tot, a vegades aquest també
es feia càrrec de l’església de Gallecs.

Van seguint els moviments constants i no cal especificar tots els noms. També
hi ha vocacions sacerdotals a Plicamanibus:  el 1335 fou ordenat Arnau
Sabater, el 1339, G. de Solerio, el 1365 en Francesc Coscoiola i Bernat
Vives i el 1371 en Pere Coscoiola. No està gens malament per  un poble
tan petit.

Els fogatges
Els fogatges eren uns tributs que pagaven al rei els caps dels masos. Cada
foc consistia en una llar composta per unes cinc persones de promig.
A partir dels fogatges es poden calcular més o menys els habitants de cada
indret.

El primer fogatge o cens de focs fou ordenat pel rei Pere el Cerimoniós
l’any 1359. A la Parròquia i Quadra de Sant Genís de Plegamans es
varen comptabilitzar vint-i-dos focs, nou dels quals eren propietat
dels propis Plegamans; així és com consta en el document de la recapta-
ció.

Entre els anys 1365 i 70 es fa un altre cens, en el que ja hi consten vint-i-cinc
focs, unes 125 persones. Pere el Cerimoniós
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El 1384, essent rector Francesc Margens, a conseqüència d’una visita pastoral
a la parròquia el bisbe autoritza fer un tabernacle (sagrari). El 1406, el
bisbe Joan Armengol autoritza prorrogar per un any les obres que es feien
per tal de cloure el cementiri amb reixes de ferro, perquè no hi poguessin
entrar els animals. En aquestes dates és rector Pere Màrtir, que tambè ho
era de Caldes i de Palau-solità.

El 1410 morí sense descendència el rei Martí l’Humà. Després de dos anys
d’inestabilitat succesòria, el 1412, amb l’entronització de Ferran d’Antequera
net de Pere el Cerimoniós, s’enceta la dinastía dels Trastàmara.

Del 1418 fins al 1500 hi ha documentats 17 nous rectors, l’últim dels quals,
Francesc Pelegrí, en va ser durant vint-i-cinc anys, però en realitat
practicament mai va ser a la parròquia, doncs fins al 1525 en que se li
concedeix l’última llicència, passen per la rectoria uns vint-i-set nous
capellans amb estances molt curtes. Durant aquests anys succeeixen moltes
coses, entre elles una que sens dubte devia espantar molt als  habitants de
Plegamans: el 1427 hi ha un fort terratrèmol a Catalunya, amb epicentre a la
zona volcànica d’Olot. L’any seguent es repetí el moviment, també amb molta
força,  i moltes esglésies i monestirs es varen haver de reconstruir posteriorment.

Aquest any 1427 es va fer un nou cens. A Plegamans ja hi trobem els noms
d’en Pere Cerdà, Ramon Arimon, Francesc Solà, Antoni Folguera i Pere
Soler, i en el del 1471 hi afegirem els de Vilatorta (primers posseïdors del
castell i amos del molí), Padró i Guàrdia.

Entre el 1462 i el 1472 hi hagué la greu guerra civil a Catalunya, que enfrontà
els pagesos (remences) que es posaren al costat del rei Joan II per lluitar
contra la Diputació del General formada pels senyors i els nobles. Acabat
el conflicte amb uns pactes que no acontentaren a ningú, el 1483 comença
una nova confrontació que acabà el 1486, després que els pagesos sofrissin Pagès batent blat
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una greu derrota en l’enfrontament que hi hagué a la plana de Llerona. Un
any després, però, el ja rei Ferran II que compartia el poder amb Isabel de
Castella abolia els “mals usos”. S’iniciava així una nova estructura agrària
amb més drets per la gent del camp, que suposà una certa prosperitat per al
món rural.

El 1484 s’introdueix la Inquisició castellana a Catalunya i els jueus conversos
hagueren de marxar.

El 1492, Colom arriba a les costes americanes.

El 1498 l’abadia de Montserrat comença a imprimir i a editar llibres.

1516, mor Ferran II el Catòlic.

El 1519 l’Emperador Carles I fa una visita majestuosa a Barcelona. Les
institucions catalanes es van diluint poc a poc dins del gran imperi. En
aquesta època comencen les incursions dels turcs, corsaris i pirates a les
nostres costes; les poblacions de vora mar es fortifiquen.

El 1546 és rector un monjo de Sant Cugat, Fra Joan dez Torrent, tal com
consta en una autorització que se li concedeix per absentar-se. Degut a la
seva absència, torna a començar un reguitzell de nous noms fins al 1562, en
que es renova  llicència al frare abans esmentat, però per molt poc, ja que el
mateix 1562 apareix un tal “Montserrat” Guardiola. En aquelles dates
Plegamans tenia uns 135 habitants i cal afegir-hi, segons consta en el cens,
nous noms: Joan Ninou, Jaume Parera, Bernat Noguera, Joan Valls, en Riera,
en Maranges, en Figueres del Forn del Vidre i en Joan Morató, que consta
que no pagava impostos per ser cavaller. També alguns noms de les cases de
pagès substitueixen els de les persones: can Torrents, can Cortès, can
Abundàncies (possiblement la primera estança dels Plegamans. A la
portalada hi ha l’escut heraldic) i can Gordi que estava a tocar de l’esglèsia
de Sant Genís. Mas Abundàncies

Llibre editat i imprès a
Montserrat en aquella època
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L’any 1566, ja en època del rei Felip II i essent rector Pere Pou Elmensor,
es concedeix una llicència per fer obres a l'església per a instal.lar-hi un
retaule fet de nou i una capella. L’autorització es concedeix als obrers de la
parròquia, Antic Padró i Antic Guàrdia. Mentrestant el nou rei exclou
Catalunya del comerç amb Amèrica; apareixen en el nostre territori els
primers bandolers.

1571 Victòria a Lepant contra els turcs. El paper dels catalans fou clau per
a  la victòria. Lluís de Recasens va ser el lloctinent de Joan d’Àustria, que en
aquells moments era menor d’edat. En canvi Catalunya es negà a ajudar al
rei a sotmetre Portugal.

A la nostra parròquia, el 28 d’agost del 1578, s’autoritzen més obres a
l’Església i “que mentre durin, el retaule sigui col.locat dins la sagristia i es pugui desfer
l’altar major per a fer-ne un de més alt”.

El bandoler Rocaguinarda és immortalitzat per Cervantes en el Quixot,
capitols LX i LXI de la segona part.

Joan Pujol, un rector Il.lustre.
Del 1586 al 1588 va ser rector de la parròquia de Sant Genís, Joan Pujol,
nascut probablement a Mataró. Quan va fer la carrera eclesiàstica, segons
sembla, freqüentà el cenacle barceloní (colla literària) de Jeroni de Pinós i
sostingué relacions d’amistat amb alguns personatges importants de l’època.
Participà en algun certament poètic i, el 1574, aplegà en un volum bona part
de la seva producció literària. El 1603 datava a Plegamans uns versos dedicats
al bisbe de Barcelona. Documentalment no consta que aquell any fos rector
de Sant Genís, però possiblement hi vivia i no es descarta que hi morís.

De la seva poesia podem destacar uns versos sobre la Batalla de Lepant, les
gloses a Ausiàs March, poeta que el va influir molt, i el manuscrit de París.

El bandoler Joan de
Serrallonga. Gravat al boix

Primera pàgina del
poema sobre la batalla

de Lepant
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El calze de Plegamans.
Una joia de l'orfebreria
catalana, d'estil
renaixentista-plateresc

El 1970  “Edicions 62” publicà la seva obra poètica, que és situada en el
context barroc. Ha estat definit així: "El dualisme renaixentista entre el cor i
l’enteniment, entre el voler i la raó, és superat mitjançant un nou dualisme entre el
racionalisme i la mística, entre la voluntat de creure i el desig natural de saber".
Aquest podriem dir que és el contingut de la poesia de Joan Pujol.

Al rector poeta el va sustituir Joan Feliu.       

El 1595 es firma un contracte amb l’argenter de Barcelona, Gabriel Ramon,
perquè faci una creu d’argent amb llanterna i el 1600 el visitador pastoral fa
constar que veu dins del Sagrari una custòdia d’argent ornamentada amb
angels alats.
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1598. Mort de Felip II, un dels reis amb una història més controvertida. Un
dels fets mes foscos va ser la mort del seu fill Carles d’Àustria en
circunstàncies molt estranyes, amb qui estava enfrontat. A Felip II el succeí
Felip III.

El 1606 és rector Miquel Gori, i l’any següent fou nomenat Jaume Baixart.

L’últim cens de fogatge es va fer el 1624 i dona la sensació, pel document,
que hi ha hagut una forta davallada demogràfica.

El 1621 havia mort Felip III i puja al tron a Felip IV, que no jura les
constitucions catalanes fins el 1626.

1637. Francesc Romanyà nou rector de Plegamans.

Les relacions entre el Principat i Castella van de mal a pitjor, i s’acaben de
deteriorar quan, el 1635, França declara la guerra a l’imperi de Castella.
Milers de soldats de la resta de la Península són enviats a Catalunya que,
mal pagats, es dediquen a robar i saquejar tot el que poden. L’any 1640 els
pagesos, cansats de tantes humiliacions, es revolten contra les tropes reials.
És la guerra dels Segadors, que té el seu punt culminant a Barcelona el dia
de Corpus del 1640. Richelieu promet als ambaixadors catalans que, si
recolzen al rei francés, aquest acollirà Catalunya sota la seva protecció com
a “república independent.”

Creu processional de plata
d'estil renaixentista
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Altres masies més emblemàtiques de Plegamans      

Can Padró Can Torrents

Can Cortès Mas Llobet
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Forn del Vidre Can Maiol

Can Falguera Can Puigoriol



24 QU4TREPINS

Detalls de restes de l'església de Sant Genís      

Clau de volta

Finestra

Pica baptismal
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El 28 de març del 1642 hi hagué prop de Mollet un enfrontament entre
tropes reials i catalanes. Aquestes  estaven  formades pels mosqueters de
Barcelona, la cavalleria catalana i els sometents de Vic i el Vallès. La batalla 
va ser victoriosa pels catalans i consta que un tal Antoni de Clariana i Gualbes
era coronel d’un dels regiments amb el seu nom. Aquest personatge tenia
vinculació amb Plegamans i tenia a les seves ordres homes del poble. 

Després d’anys de lluita a les nostres contrades entre francesos i castellans,
l’any 1659 fou signat el tractat dels Pirineus. Catalunya torna a quedar sota
el regne de Castella i, a mès, perd els territoris de la Catalunya Nord, el
Rosselló i el Conflent. Aquest mateix any a Sant Genís és nomenat rector
Pau Benet i Llobet.

El 1665 mor Felip IV a qui sustitueix Carles II, que no jurarà mai les
constitucions catalanes.

El 1688 tenim de rector a Jeroni Solanellas i aquest mateix any una nova
revolta camperola s’enfronta a les tropes castellanes. Es coneix com la guerra
dels “gorretes” o “barretines” i va contra l’allotjament obligat dels soldats
reials i l’aplicació d’uns impostos impagables. El crit tradicional abans
d’entrar en lluita era el de “via fora”.

El 1691 és possible que nasqués d’una gla el que després seria l’esplendorosa
alzina de Can Padró.

Aquest mateix any les tropes franceses tornen a envair el Principat i arriben
fins a Barcelona. Segueixen anys de lluites fins que, el 1695, amb l’arribada
d’un cos de tropes centre-europees dirigides per l’alemany Jordi de Hessen-
Darmstadt i la resistència interna dels catalans, que ja no veien amb bons
ulls els interessos francesos, fan retirar a aquests fins més enllà dels Pirineus.
Carles II nomena a Jordi de Hessen Capità General de Catalunya.

Alzina de Can Padró
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El 1700 mor Carles II sense descendència. Els darrers anys de la seva vida
han estat d’enfrontaments entre les cases reials europees  que volien col.locar
els respectius prínceps a la corona d'Espanya. Finalment s’imposa França i
és nomenat rei Felip d’Anjou (Felip V). El 1701 arriba a Madrid i a finals
d’aquell mateix any convoca corts a Catalunya, i fins i tot el 1702 es casa a
Figueres amb Maria Lluisa de Savoia. Gran Bretanya i Àustria no estan
d’acord amb aquesta decisió que donava tant poder a França, i proclamen
rei l’Arxiduc Carles d'Àustria, Carles III. Comença la guerra de Successió.
El 1705 el Principat, davant del desencantament general per les actituds
repressives del virrei castellà Francisco Antonio Fernández de Velasco,  es
posa al costat de l’Arxiduc i, desprès de diverses escomeses, les tropes
borbòniques es veuen obligades a abandonar el nostre territori i, fins i tot,
el 1706 arriben a perdre Madrid. La contraofensiva borbònica, amb l’ajut de
França, no es fa esperar i arriben a Lleida i a Tortosa on van tornar a ser
rebutjats pels catalans amb el suport de tropes angleses i austríaques que tornen
a ocupar Madrid. El 1711, però, un esdeveniment canvia el curs de la guerra:
mor l’emperador austríac, Josep I, i l’arxiduc Carles el succeeix en el títol
imperial amb el nom de Carles VI d'Àustria. A partir d’aquell moment l’interès
pels territoris de la península pasa a segon terme. Gran Bretanya i França inicien
converses secretes per establir la “pau” i fer prevaler els seus propis interessos
econòmics, i acaben firmant el tractat d’Utrech. El 1713 s’acorda la retirada de
les tropes aliades de Catalunya la qual es queda sola en la lluita contra Felip V.
L’onze de setembre del 1714, després d’un llarg assetjament, cau Barcelona.

El 1716 es promulga el Decret de Nova Planta que preveu la destrucció
sistemàtica de tot l’aparell polític i institucional de Catalunya i una brutal
repressió sobre els habitants del territori. Sense poder Catalunya canalitzar
els seus esforços cap a l’economia del país, l’agricultura experimenta
profundes transformacions, però la indústria es desenvolupa amb gran força.
Desapareixen les vegueries i s’imposen les bases provincials com a
organització del territori.

El Comandant General
Villarroel

preparant la defensa de
Barcelona, 1714
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Una de les fotos més antigues de l'església de Plegamans
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Un plànol del cementiri de mitjans del s. XIX
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Llibre d'Òbits de la parròquia de Plegamans, del 1738 al 1835
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En la visita pastoral de l’any 1727, efectuada el dia 11 de maig pel bisbe
Bernat Ximenes, essent rector de Plegamans Genís Padró, es fan constar a
l’acta els altars que hi havia a l’església: eren els de la Mare de Déu del Roser,
del Sant Crist, de Sant Antoni Abat, de Sant Isidre i de Sant Francesc Xavier.

Aquest mateix any Felip V ordena fer un cens de la població catalana i,
segons el document escrit ja en castellà, es confirma la davallada d’habitants
que abans havíem esmentat. A Plegamans es comptabilitzen tan sols dotze
cases, amb un total de setenta-dos habitants.

El 1759 comença el regnat de Carles III que fou més benèvol amb Catalunya
i va permetre el comerç amb Amèrica. Va ser un monarca il.lustrat que es
va saber envoltar de competents col.laboradors. Amb ell es creen els primers
ajuntaments i les parròquies deixen de ser l’eix administratiu dels pobles.
Les de Sant Genís de Plegamans i de Santa Maria de Palau-solità passaren
a formar part d’un sol Ajuntament. El primer del que en tenim documentació
es constitueix l’any 1767. Es proposa per a regidor primer, a Josep Torrent
o a Joan Gordi de Plegamans; per a segon, a Josep Duran o a Joaquim
Llonch de Palau-solità; per a tercer, a Isidro Cerdà o Tomàs Esmandia de
Plegamans i per a quart a Francesc Vilardell o a Valentí Morera de Palau-
solità. Signaven la proposta Pere Jornet, com a batlle, i els regidors Joan Sors,
Pau Cladellas, Bonaventura Cruells, Francesc Folguera i Bartomeu Llavita. Queda
clar que el nou poder civil ja funcionava amb anterioritat a aquesta data.

El 1773 hi ha una revolta popular a Barcelona en contra del reclutament
militar obligatori, un fet que en el Principat mai s’havia donat. Seria per
sorteig i afectaria a tots els homes entre disset i trenta-sis anys, amb un
servei d’entre sis i vuit anys.

El 1788, mor Carles III i és sustituït pel seu fill, Carles IV.

A una Barcelona molt "proletaritzada" a causa de la primera industrialització i
molt sensible als problemes, hi ha una altra revolta l’any 1789, per manca de pa.

Ajuntament



31QU4TREPINS

Aquest mateix any 1789 comença la Revolució Francesa.
1793, guerra d’Espanya contra la França republicana que es vol annexionar
Catalunya, amb incursions dels combatents a una i altra banda de la frontera.
Altra vegada anys de penúries econòmiques.

El mes de Febrer del 1808 Napoleó comença la invasió de la penín-
sula entrant per Catalunya, on no troba practicament resistència tal com
havia ordenat Godoy que, a mès, provoca l’abdicació de Carles IV, que
s’exilia a Itàlia.

El dos de Maig d’aquest mateix any comença a Madrid la revolta contra
Godoy i les tropes napoleòniques. Catalunya tambè s’hi afegeix amb forts
enfrontaments a les principals ciutats. A primers de juny de l’any 1808 la
junta del Vallès havia concentrat forces al coll de Montcada per frenar a les
forces de Napoleò que volien entrar al Vallès. Els resistents, uns 235 individus
segons la crònica de l’època, eren voluntaris de la zona (n’hi havia de
Plegamans) i estaven comandats pel batlle de Terrassa, Salvador Vinyals. El
dia quatre de juliol surt de Barcelona en direcció al Vallès una columna
francesa amb el general Chabran al davant, composta de 3.500 soldats. Pel
camí els homes d’en Vinyals els ataquen i provoquen a les forçes franceses
unes 800 baixes. Consta que durant tota la guerra del francès gent de
Plegamans formava part de la segona companyia del Corregiment de
Resistència de la comarca. Unitats d'aquest Corregiment també degueren
participar a la batalla de Puggraciòs, la tardor del 1812, quan una divisió
francesa composta d’uns dotze-mil  homes es dirigia cap a Vic. Volgueren
passar pels Cingles de Bertí per evitar el coll del Congost i no els va anar
gens bé, ja que de l’enfrontament en sortiren molt mal parats, si bé en
aquest cas els catalans s'hagueren de retirar. No consta que la Parròquia de
Sant Genís fos afectada materiament durant els anys de l’ocupació, com va
passar amb moltes altres.

Representació pictòrica
d'una batalla de la

Guerra de la Independència
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El 1814 les tropes del nou rei de Castella, Ferran VII, junt amb les angleses
arriben a Catalunya. Acaba la guerra i el Principat es troba en la misèria,
amb una gran pèrdua de població.

Retorn a l’antic Règim.
El 1820, conspiració de Riego i victòria dels liberals. Es redacta una nova
Constitució.

El 1822 hi ha una contrarevolució dels realistes contra els liberals. Catalunya
acaba dividida i entra en una autèntica guerra civil.

El 1823, restitució de la monarquia de Ferran VII.

El 1833, la parròquia de Plegamans passa a dependre de l’arxiprestat de
Granollers. Aquest any  mor Ferran i comença el regnat d’Isabel II, cosa
que provoca una escisió entre els borbons, ja que els partidaris de Carles
(carlins) es rebel.len i comença la primera guerra civil carlina.
Neix el moviment de la Renaixença,  per recuperar i definir la consciència
d’ identitat catalanista, tant cultural com política.

El 1834 una epidèmia de còlera deixa un gran rastre de víctimes.

El 1840 neixen les societats obreres, embrions del sindicalisme que cada
vegada tindrà més força. El 1842  es revolten contra la política d’Espartero.

1868 insurrecció militar, a Cadis, dels generals liberals Prim i Topete.
L’aixecament acaba sent la Revolució anomenada “La Gloriosa” i
aconsegueix destronar Isabel II. Els catalans de manera indirecta hi tenen
molt a veure.

És escollit nou rei d'Espanya Amadeu de Savoia, fill de Victor Manuel II d’Itàlia.

Soldat carlí
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Últim altar i retaule barroc de Plegamans, cremat el 1936
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El 1870, és assassinat el general Prim i el 1873 Amadeu abdica i es proclama
la Primera República. A Catalunya hi ha greus enfrontaments entre carlins
i l’exèrcit institucional.

Ens podem adonar que al segle XIX hi hagueren molts anys carregats
d’esdeveniments polítics amb greus enfrontaments, que devien fer que la
vida quotidiana dels nostres parroquians no fos gens tranquil.la. Així ens
trobem que el 1875 deixa d’existir la Primera República  i comença l’etapa
de la Restauració. Un nou Borbó, Alfons XII, desembarca a Barcelona
com a nou rei d’Espanya amb el suport de la burgesía catalana que, per
cert, dos anys abans havia donat suport a la República.

El 1878, després d’anys de bonança econòmica a l’agricultura gràcies a que
la fil.loxera havia fet estralls a França, ara la plaga passa els Pirineus i comença
a arrassar les nostres vinyes. A Plegamans els turons on es conreava més la
vinya van quedar pelats.

El 1880 s'inaugurà el tren anomenat “El Calderí”, que feia el tram de Mollet
a Caldes passant per Plegamans. El motiu de la construcció va ser sobretot
per traslladar les pedres que s’extreien d’una pedrera a la muntanya del
Farell, a Caldes de Montbui, i que servien per fer les llambordes dels carrers
de Barcelona.

Fins el 1883 hi ha hagut vuit nous rectors i aquest mateix any, essent rector
mossèn Ribó, a l’arxiu del bisbat es troba un plet contra Genís Guàrdia per
edificar uns nínxols sense tenir-hi cap dret.

Aquest any s’encarrega a Antoni Gaudí que es faci càrrec de les obres de la
Sagrada Família.

A Barcelona es celebra un Congrés Regional Federalista amb el lema
“República, democràcia i autonomia”; el sentit nacional català es torna a
despertar.

Vinyes a l'entorn del
Castell de Plegamans

Antiga estació Centre
de Plegamans
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Gaudí i els seus col.laboradors a la Sagrada Família
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El 1885, mor Alfons XII.

El 1888 Barcelona, que havia recuperat els terrenys de la Ciutadella militar,
celebra en aquell indret l’Exposició Universal. El dia de la inauguració
s’entrega a la reina regent Maria Cristina un “Memorial de Greuges” que
inclou la independència de Catalunya. En aquest temps el Principat torna a
ser capdaventer en progrés sobre la resta de la Península i això l’ajuda a
refermar i reclamar la seva identitat nacional.
Durant aquests anys el Modernisme té un fort desenvolupament en tots els
àmbits de la cultura catalana.

El 1890 hi ha molts conflictes entre el proletariat i la burgesía, i sorgeix el
moviment anarco-sindicalista. El 1893 un membre d’aquesta organització
llença una bomba en el Liceu que causa vint morts.

Aquest any l’Estruch instal.la la seva fàbrica al nostre poble. Vénen anys de
gran expansió del sector del tèxtil que acaba sent el gran motor de la indústria
catalana. A les conques dels rius es construeixen una gran quantitat de colònies
que són autèntics pobles a l’entorn d’una gran fàbrica. Aquests nous nuclis
urbans tenien escola, guarderia, metge i església i, per tant, també rector.

Els bancs de les esglésies
A la nostra parròquia, com a totes les altres, des de molt antic els bancs
eren propietat de les famílies benestants; i en els pobles rurals les de les
cases de pagès més importants fins i tot portaven el nom gravat. La propietat
o usdefruit dels bancs era molt respectada. El 27 d’abril del 1902, Maria
Rossinyol, vídua de Genís Guàrdia, i el seu fill Josep Guàrdia i Rossinyol,
reclamaren l’usdefruit de dos bancs de l’església de Plegamans. En la petició
argumentaven que el seu difunt  marit i pare, Genís Guàrdia, havia cedit els
terrenys on s’erigia la nova capella del Santíssim i havia ajudat a construir-
la, per la qual cosa havien convingut amb el rector Narcís Ribó que, en

Fàbrica d'Antoni Estruch
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agraiment, els dos bancs que posseïa no paguessin contribució, cosa que
ara se'ls reclamava. La sentència no els va ser favorable. Es donen tota una
colla d’argumentacions que ara no cal transcriure per la seva complexitat,
encara que queda evident que el tal Genís Guàrdia devia ser una persona
bastant  problemàtica (hem parlat d’ell abans per la construcció d’uns nínxols
sense permís). Però la sentència ens dona una dada important: el 1872,
l’any en què en Guàrdia construí la capella del Santíssim.

Lletres gravades a un dels bancs de l'església

Un dels bancs de l'església
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Una construcció peculiar
Es tracta d’un habitacle que es construeix a la paret est del creuer de migdia,
per on s'hi accedeix, i queda adosat a l’absis. La llum li arriba per dalt, a
través d’una cúpula, amb vitralls de colors  blau i verd. L’església era molt
fosca, ja que tan sols tenia una finestra que era al mig de l’absis i, per tant,
estava tapada pel retaule. Suposem, per tant, que entrar a la capella del
Santissim amb els raigs de llum blaus i verds devia ser tot un goig.    

El 1902 Alfons XIII arriba a la majoria d’edat i és proclamat rei.

L’any 1904 és rector de Sant Genís Jaume Vendrell i Camps, fill de Sants,
que deixà un gran record entre els feligresos. Vivia amb el pares i dues
germanes quan fou comprada la finca de can Gordi, a tocar de l’església, per
edificar-hi un local del patronat de Lliberts, que acollia a joves orfes. Aquest
patronat fou creat per mossèn Pedregosa i el centre de Plegamans el dirigia
Lluis Folch i Torres. Jaume Vendrell en fou l’administrador fins el 1916 en
que va ser traslladat a Monistrol de Montserrat. Quan morí el seu pare fou
enterrat en el cementiri de Palau-solità, doncs el de Plegamans estava saturat
i ja feia temps que no s'hi podia enterrar ningú més.

Pintura de principis del s. XX
on es pot veure clarament
la cúpula de la capella del
Santíssim
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Pintura d'Esteve Monegal de clar estil noucentista.
Es veu clarament el conjunt de l'església de Plegamans i can Gordi
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Dues fotos antigues del dia en què Mn. Llorenç Castells, fill del Mas Arimon, cantà Missa per primera vegada.
Aquest mossèn va ser durant molts anys rector de la Basílica de la Mercè de Barcelona
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Grup de senyores i nenes a l'entrada del recinte de l'església
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Conjunt de l'església i Can Gordi amb el camp de futbol del poble. La masia ja acollia a joves orfes
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El 1909 esclata la “Setmana Tràgica”. Es tracta d’un aixecament obrer,
antimilitarista i anticlerical, provocat sobretot  per la mobilització de joves
que havien d'anar a la guerra d’Àfrica.

El 1914 es va constituir la Mancomunitat Catalana que va obrir una primera
escletxa de poder autonòmic. Estava formada per la unió de les quatre
diputacions provincials i Enric Prat de la Riba en va ser el primer president.
La Mancomunitat va desenvolupar una gran tasca en tots els àmbits de la
societat catalana. La Torre Marimon, l'escola agrària entre el nostre poble i
Caldes de Montbui, n’és un clar exemple.

El 1923, essent alcalde el sr. Tomàs Castells i Pujol, va construir-se el nou
cementeri. La familia Padró en va cedir el terreny i el pare de mossèn Vendrell
hi fou traslladat.

Aquest mateix any Primo de Rivera implanta una dictadura que perseguirà
tota identitat catalanista, per exemple els “Pomells de Joventut “ creats per
Josep Mª Folch i Torres, que passava llargues temporades al nostre poble a
la casa que s’hi havia construït.

El 1930, Primo de Rivera es troba absolutament sense cap recolzament i es
veu obligat a dimitir i exiliar-se. Torna la legalitat constitucional.

El 12 d’abril del 1931 hi ha convocades eleccions municipals. A Catalunya
guanyen els republicans i tambè ho fan a tota la resta de l’estat. El dia 14 es
proclama la segona República i el rei Alfons XIII abandona el país cap a l'exili.

Companys proclama la República. Més tard Macià proclama la República
Catalana com a integrant de la Federació Ibèrica.

El 1932 s'aprova l’Estatut d’Autonomia. L’any següent mor Macià i Lluís
Companys és proclamat nou president de la Generalitat.

Torre Marimon,
Caldes de Montbui

"Pomells de Joventut"
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El 1934 vaga general i revolta anarco-sindicalista coneguda com els “Fets
d’octubre” que els militars van sufocar, i provocà la supressió del règim
autonòmic.

Febrer del 1936: eleccions generals que a Catalunya guanya el Front
d’Esquerres i a Espanya ho fa el Front Popular. Tot seguit hi ha la restitució
de la Generalitat.

Els següents mesos hi ha greus enfrontaments socials, fins que el 18 de
juliol comença l’aixecament militar i esclata la tràgica Guerra Civil.

L’últim rector, Eusebi Figueres i Soler
Mossèn Eusebi va ser el darrer capellà de l’antiga Parròquia de Sant Genís
de Plegamans. Ell va viure en la pròpia pell els darrers instants d’aquella
edificació romànica. A primera hora del matí del diumenge 19 de juliol del
1936, un escamot pren foc a l’església per dues vegades. Mossèn Eusebi
fuig com pot cap als boscos en direcció a Palaudàries, on passa la nit amagat.
El dia següent arriba a Sant Valerià, on s’havien tambè amagat altres persones
de Plegamans.

En Pere Cerdà, Tomàs Castells i altres feligresos, jugant-se també la vida,
aconseguiren salvar gran part de les joies antigues amagant-les al bosc,
enterrant-les enmig d’un gran bardissar. Acabada la guerra, quan les varen
anar a buscar el mateix Pere Cerdà i en Josep Castells, fill d’en Tomàs, no hi
havia manera de trobar-les. A la fi, després de cavar força estona, van
aparèixer. Dues casulles molt antigues fetes amb fils d’or i de seda les van
amagar al mig del camp, sota una pila d’alfals. Al cap de temps, quan les
varen anar a buscar, tan sols en quedaven els fils d’or. Tot l'altre s’havia
podrit per la humitat. Però a casa aquestes coses no es podien guardar: de
ser trobades en algun registre podia costar la vida a algú.

Mossen Eusebi Figueres
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En un ple municipal celebrat pel gener de 1937 s'acordà que, amb motiu
de l’ensorrament del mur del cementiri que estava adossat a l’església
arran de la crema d’aquesta, es faci el trasllat dels cadàvers del cementiri
vell de Plegamans al nou cementi. Per tant s'ordena la demolició del vell
per tenir les parets en estat ruinós i haver estat ensorrat un dels murs
adossats a l’església, la qual ha calgut enderrocar per ser un perill l’estat
en què es trobava. Segons testimonis de l’època, la major part de les
pedres varen servir per la construcció del nou escorxador, obres que
varen començar  per aquelles mateixes dates.

* * *

La fi de l’església de Sant Genís de Plegamans la van patir també moltes
altres esglésies, no totes però van quedar derruïdes com ella. Catalunya va
perdre també valuoses obres d’art i molta història que es guardava en els
arxius parroquials. Amb el recorregut que hem fet a través dels segles, hem
vist l’important paper que desenvolupaven les parròquies, tant religiós com

Runes de l'església després
de ser destruïda
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administratiu (registraven els naixements i les defuncions, feien testaments,
intercedien en litigis i plets, etc. etc., i tot quedava escrit i arxivat).

El 2013 farà mil anys que, per primera vegada, està documentat el nom de
Sant Genís de Plegamans. Caldrà que anem preparant aquesta efemèride
que ja tenim al davant, i seria bo també pensar com poder reclamar per al
poble un espai que, excavant a la vista la planta de l’antiga església, fos un
lloc públic ben arranjat, ja que en aquest tros de terreny s’hi troba un dels
fonaments més sòlids de la nostra identitat com a poble.

Bibliografia:
Catalunya Romànica.
Plegamans, una història de deu segles, d’Esteve Busquets i Molas.
Història dels Catalans, de Ferran Soldevila.
Història de Catalunya, ed. Salvat.

Documents: Arxiu Diocesà.

Fotografies:
Arxiu Mas i l’especial col.laboraciò fotogràfica de Jaume Ventura.

1013-2013.
1000 anys de vida

parroquial
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Àngel, que forma part del
capitell d'una columna que s'ha
mantingut, com a fidel testimoni,
en el seu lloc d'origen

Estat actual del recinte
on hi havia l'antiga església
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Vivències:
ENTREVISTA A
ANTÒNIA FONTCUBERTA RIERA
Per Jordi Pagès Montagut

Entrevista feta el dia 28 de Juny de 2006 a les 18 hores, a casa seva. Al
menjador hi ha penjat un quadre amb una fotografia de l'antiga estació de
tren del Calderí a Palau Solità i Plegamans, record d'uns temps que no
tornaran. La senyora Antònia Foncuberta, filla de can Ferrer, era la nora
del "Niceto"que, durant molts anys, va ser el cap de l'estació del tren de
Caldes a Palau.

PERSONES

– Expliqui’ns com era aleshores tot això.
Ben segur que era molt diferent..
– Tú mateix, no s’assembla en res; aleshores
érem uns 1300 habitants, es pot dir que ens
coneixíem tots, ens vèiem sempre perquè la gent
feia vida al carrer, ja fos al camp, al poble, a les
botigues o, al vespre, al portal quan preníem la
fresca a l’estiu.
De fet hi havia dos pobles, un era Santa María i
l’altre era Plegamans, i no ens podiem ni veure. Hi
havia una rivalitat molt gran, ja veus, i això que

estem de costat, però abans, si podíem, ens
apedregàvem. Ara ja no és així,  també perquè tot
està  més enganxat i hi ha més gent nouvinguda
que no té història a cap dels dos pobles.

– Pel que he pogut veure i investigar, totes
les cases tenien un nom i us coneixíeu pels
mots.  Rememorem una mica aquelles cases.
– Hi havia una casa a la part de dalt del poble, el
Mas Llobet, que estava a la mateixa ratlla de
separació dels termes municipals, i la meitat
pertanyia a Caldes i l’altra a Palau. Imagineu-vos

L'Antònia Fontcuberta va néixer l'any 1928, molt a prop d'on ara estem fent la xerrada.
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quin embolic. Després hi havia el Forn del Vidre,
el qual actualment està  caient  i, malauradament,
crec que acabarà  desapareixent… Em fa molta
llàstima quan veus aquestes coses, i que no es faci
res per conservar aquesta part de la nostra història.
L’amo es va quedar vidu i abans de tornar a casar-
se va fer un gran xivarri, tocant durants quinze dies
els esquellots. Fou tan gran el xivarri que els veïns
li deien que parés sinó les vaques no donarien llet
de tan espantades com estaven.
Al carrer de dalt també tenim can Falguereta, can
Garrofaire, can Marxant –“gent catòlica” que es
deia–. A can Josep tenien bèns i venien carn.
A cal Barral, al costat de can Malla, hi vivia un escriptor,
en Bartolomé Soler, molt conegut aquell temps. La
gent anava al Carrer de Dalt a prendre la fresca i en
Bartolomé xiulava al seu gos. Més tard va marxar a
l’estranger, on va morir. Posteriorment, en Joan Olivé,
que portava camions, comprà  la casa.
On actualment hi ha un bloc de pisos davant dels
Mañosa, a la carretera, hi havia en Fermí de can Gibert.

– Baixem cap al centre, a la carretera on hi
ha tots els comerços. Com era aquesta part?
– Ja sabeu que abans hi passava el tren que anava
de Mollet a Caldes, anomenat El Calderí, i a la
carretera que era de terra hi passaven ben pocs
cotxes, carros i el Sagalés.
Jo sóc filla de cal Farré i vèiem tots el moviments

perquè estàvem davant mateix de la carretera i
hi estàvem més acostumats, però els veïns de la
Sagrera i els del Carrer de Dalt, que estaven més
allunyats, baixaven expressament a veure passar
els cotxes, i quan en veien un cridaven: Un cotxe!!
Més tard, quan van treure el tren, hi passava el Sagalés
i me’n recordo dels horaris i tot, si vols te'ls dic…

– I tant!
–  Mira, el que anava avall passava a les 6, 8, 9 i
12 del matí i a les 3 i a les 5 de la tarda. I el que
anava amunt passava a les 8, 10, 12,30 del matí i
a les 16,30 i 19,30 de la tarda. Què et sembla?

– Doncs que té una memòria prodigiosa.
Continuï Antònia que això és molt inte-
ressant…
– Un vegada van entrar lladres a can Folch; després
els van enxampar i els van posar a la presó, que
estava situada en una habitació dins de
l’Ajuntament. Un temps després el mateix sr. Folch
hi va anar a portar-els-hi xocolata calenta.  No em
diguis que no eren altres temps molt diferents…
Una distracció molt corrent entre la canalla
d’aleshores era agafar pinyons i claus de ferrar,
posar-los a la via del tren i, quan aquest passava,
obrien els pinyons. Una altra era que quan tota la
gent del carrer pelava espigues, cada vegada que
en sortia una de negra, traguet de vi. Ja veus com
ens distrèiem, com que no hi havia res més…
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Després també hi havia en Pere Serra, que feia
espardenyes per la gent del poble. També hi
havia el “Pere de les noies maques”. Li deien
així perque les seves filles eren molt guapes. De
can Savall, la Quimeta Estrada que era modista...,
a can Burguès”, on ara hi ha l’Autoescola., allà
mataven xais. La merceria de can Serra, botiga
on hi havia de tot. Al costat també hi havia el
doctor Navarro, un gran home per cert, que
anava sempre que fes falta a visitar els pacients
encara que fos tres vegades al dia.  Els que vivien
més lluny, si els convenia, venien a la nit a buscar-
lo amb el carro i després el tornaven a casa.
A cal Barberet, afeitaven els homes i a can Basté
arreglaven els collars del cavalls. A ca l’Oliva,
que era forner, tenien una filla de 104 quilos.
On ara hi ha la botiga de la Loteria, era el corral
de la meva familia, hi havia gallines i porcs.
També hi havia la Carmeta de cal Fusté, que era
la modista de la “gente bien”.
A can Lluís sempre s’hi van fer moltes coses;
primer teatre, després cinema, ball, etc. El poble
deu molt a aquesta família.
On hi ha el quiosc era a cal Sabaté, tal com diu el
nom, venien  espardenyes. Cal Carreteró (actual
Estanc), per Sant Josep l’avi donava una pesseta
de plata i l’altra me la donava a mi perquè anéssim
a fer-li companyia a Sabadell. Després hi havia

la Teresita, que tenia dues filles, de les quals una
brodava a mà i l’altra a màquina.
Doncs mira, on ara hi ha el Banc de Sabadell, hi
havia El Cafè. A dalt d’aquest feien cinema, a
l’entrada hi havia un café i a baix hi havia el billar.
Era un edifici molt maco, però pot ser molt difícil
d’imaginar aquesta cantonada per la gent que no
ho heu viscut.
El que més pena em fa, sincerament, és passar
per on abans hi havia l’estació de tren del Calderí,
ja que la van tirar a terra les autoritats d’aquell
moment i formava part del Patrimoni del poble.
Ja veus, tants records…

– És una llàstima que no es tingui més
sensibilitat per mantenir viu aquest
Patrimoni, però encara sort que la tenim a
vostè que, amb les fotografies i els seus
records, ens ajuda a mantenir-ho tot viu.
– On ara hi ha l’Ajuntament hi havia hagut un
col.legi i una presó. Imagina’t com canvien les coses.
També teníem cal Boni, el forn on feien fins fa poc
pa cuit amb llenya. Era tan bo que la gent de tots els
pobles del costat venia a comprar-ne.
També destacaria els safareigs públics que eren
llocs de reunió per a les dones.

– Un moment Antònia, diu que hi havia a
Palau safareigs. Però si ens aturem, no en
queda cap senyal.
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– I tant que n’hi havia! Estaven on ara hi ha, saps,
aquell centre que cuiden nens fora de l’horari escolar.
Com se diu? _Xerrics, això! _ doncs allà hi havia les
basses. Baixava l’aigua de Caldes que s’aprofitava
per rentar. No hi havia aigua corrent. Aquesta aigua
després anava avall cap a les “cases barates” per
treballar a la Fàbrica de cal Estruch. A l’hivern, quan
no baixava aigua, anàvem a can Cortès a buscar-la
perquè allà sí que en corria i, a més, era més neta.
Can Cortés era una de les cases pairals del poble,
eren 7 germans (4 nois i 3 noies). Una vegada
se'ls va escapar un toro i el matà la Guàrdia Civil
de Caldes. Ja en passaven de coses, ja...

– Què més ens pot explicar? Tot això és molt in-
teressant i pels que portem pocs anys aquí i ens
agraden aquestes coses, són interessantíssimes.
– A darrera el Castell, abans que la creméssin
durant la Guerra, hi havia l’esglèsia de Sant
Genís. Al costat hi havia un Centre que acollia a
nens i nenes orfes i desarrelats. Eren bons nanos,
els ensenyaven oficis (fuster, lampista, baster, etc.).
El diumenge al matí, quan sortiem de missa, els
joves anaven allà i feien un partit de futbol, i
tothom s’ho passava molt bé. Abans ens havíem
de distreure sense teles ni tantes coses que hi ha
ara. Sempre estàvem al carrer!
També hi havia el sr. Oromí, l’Emilio. Quin gran
home! Era molt ric i molt bo, s’estimava el poble

de veritat, i a la seva gent. Donava 100 pessetes
i una manta a tots els nois que anaven a la guerra.
A casa seva tenia una pista de tennis i un frontó,
i la canalla hi anàvem a jugar. Mai se li ha fet
l’homenatge que es mereixia.
El diumenge, a can Lluís, es donaven galetes i vi
bo per a la joventut.
Un detall que vull fer constar és que vaig escriure
una carta a l’Ajuntament perquè es reconegués
la seva labor social, però, que jo sàpiga, no s’ha
fet res. És una llàstima, la veritat.
Al carrer de Baix també hi havia molts masos.
El de cal Rafel, portava els morts amb el cotxe
negre clàssic que només es veu a les pel.lícules.
La Vaquera, els diumenges portava mató per les
cases. De cal Vilardellet, només en queda la
Masia. Cal Miqueló ja és una masia enderrocada
i víctima de l’actual febre urbanística. Cal Sidro...
Tornem a la carretera: Can Vilardell, on venen
petards; can Periquet. També les masies de
Gallecs, can Veira, can Grau. Hi anàvem a
treballar caminant a collir faves i gabelles a
jornal. Can Boada, can Torrent, can Cladelles,
can Riera... totes cases pairals, algunes d’elles
deixades perdre.
Ara bé, com a cases pairals grans ben conservades
hi ha can Cerdà i can Arimon situades darrera del
Castell. Me'n descuido moltes però si vols te les
diré més endavant.
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– Ja està bé. Crec que ha fet un bon repàs a
les famílies, els costums i alguna anècdota
divertida de la vida quotidiana d’un poble
particular.  Ens podríem allargar molt més
en aquest recorregut que ens està fent de
manera admirable l’Antònia, però ara,
m’agradaria centrar-me en la Festes que es
celebraven i que encara moltes d’elles es
celebren a Palau-solità i Plegamans.
– Com a tots els pobles, la festa més important
de l’any era la Festa Major. Tot el poble participava
en la seva preparació, es feia ball, carreres de
bicicletes, danses tradicionals, es llençava confetti.
En definitiva, ens ho passàvem tant bé…
Una altra era la de Sant Antoni dels Burros, en
la qual s’hi fèien carrosses i un rua com la que
es fa a Caldes el gener i aquí ja no es fa.
Per Sant Sebastià es feia ball, les noies no volien
ballar amb els de Caldes perquè no els
convidaven al ball. Costava un duro. Hi havia
molta rivalitat entre els dos pobles.
Una vegada en un partit de futbol es van
esbatussar els dos equips de tal manera que els
de Caldes van estar molt de temps sense
aparéixer per aquí, ja que no s’atrevien.
També es celebrava Sant Cristòfol. Tot va
començar quan el Llorenç de la Llet va tenir un
accident amb el camió  de “reparto” a la carretera,
prop de Lleida. Com que no li va passar res, en

agraïment al Sant va prometre que cada any
organitzaria un ball i una processó, i així ho va fer
fins que va morir. El seu fill, però, no va seguir la
tradició i per això ja no es va celebrar més.
Sant Isidre, encara es celebra. San Valerià, l'Aplec
a Palaudalba, també és important. Hi ha sardanes
al matí i ball a la tarda. Allá hi viuen uns amics
que sempre em regalen perdius. Abans les noies,
donant tres voltes al pi gran que hi ha, deien:
“Si vas a Sant Valerià si no tens promès el trobaràs i si
en tens, el deixaràs”. No sé si encara ho diuen.
Per la Festa del Roser es fa missa i et donen un
ram de flors, pagant, és clar.
El dinar del Remei, això és, a Caldes. Sempre s’ha
cregut que la Mare de Déu feia miracles i, si es
complia algún desig, la gent anava a donar-li les
gràcies. Jo mateixa, davant una situació molt difícil
que vaig passar quan els meus fills eren petits, en
agraïment vaig complir la promesa d’anar a peu
des de casa fins a Caldes, a l’ermita del Remei.

Hem vist que els temps han canviat molt,
però nosaltres esperem que per molts anys
l’Antònia de Cal Ferré ens pugui anar
explicant més i més històries acompanyades
d’anècdotes, records i experiències de tota
una vida viscuda al poble.
Moltes gràcies per la seva aportació i per
ajudar-me a conéixer el que ara també
considero com a meu.
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Hi ha algú que no conegui les mongetes del ganxet? O que no n'hagi menjat mai?
El que no està tan clar és que tothom conegui el recorregut que fa aquest típic llegum català des que és
sembrat fins que ens arriba al plat.
En el següent reportatge us volem ensenyar una part d'aquest recorregut: la batuda.

LA BATUDA DE LES MONGETES
Per Jaume Ventura i Nualart

REPORTATGE

Camp de mongetes enesprades amb canyes, al costat de Santa Maria
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Antigament aquest procés, com
podreu veure a les fotos, con-
sistia en separar la mongeta de
les pallofes amb les forques i
després garbellar-les.
Normalment es feia a les eres de
les cases de pagès, com aquesta
que encara es conserva a can
Cladellas.
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El Siscu de can Cladellas i la família Estrada són
dels pocs del nostre poble que encara cultiven la
mongeta del ganxet.

(Voldríem agrair al Siscu, al Pacià i al Manolo les facilitats
per fer aquest reportatge).
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LA COMANDA TEMPLERA
DE PALAU-SOLITÀ
Per Josep M. Farnés i Agramunt

TREBALL DE RECERCA

L’orde del Temple es va fundar després de la pri-
mera croada, l’any 1115, quan un grup de nou
cavallers van decidir que protegirien els peregrins
dels lladres que en aquella època rondaven els camins
i dels musulmans que assaltaven als cristians. Amb
el temps, l’orde del Temple va anar aconseguint
poder, fins al punt que es va convertir en l’orde re-
ligiosa i militar més poderosa de la cristiandat. Fins
i tot alguns reis i prínceps demanaven préstecs als
templers. L’orde del Temple va seguir expansionant-
se fins l’any 1307, quan el rei de França Felip IV el
Bell decideix detenir tots els templers de França i
quedar-se amb els seus béns, després d’haver-los
acusat d’heretgia. L’any 1314 l’orde s’aboleix
definitivament. A la resta de la cristiandat també es
va jutjar als templers, i a Catalunya, després d’un
llarg judici, es declaren innocents dels càrrecs
d’heretgia i se’ls permet incorporar-se a altres

ordes militars i religioses. La majoria van passar a
l’orde de l’Hospital.

Aquest article forma part d’un documentat treball de recerca realitzat per l’autor, alumne de
segon de batxillerat de l'Escola Pia de Caldes, sobre els Templers. Estem segurs que serà una
bona contribució per divulgar aquest interessant aspecte de la història.
Recordem que aquest any 2007 es compleix el 770è aniversari de la dissolució de l'Orde dels
templers. Serveixi aquest article com aportació de la nostra revista a la commemoració de
l'esdeveniment.

Fotografia de la capella de Santa Magdalena i la muralla
defensiva dins el seu entorn actual
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A Palau-solità i Plegamans s’hi havia ubicat la
comanda templera de Palau del Vallès, que va
arribar a ser la comanda templera més important
de Catalunya.

Les edificacions de la comanda templera de Palau
del Vallès es troben al terme municipal de Palau-
solità i Plegamans, en una petita elevació a la riba
dreta de la riera de Caldes i envoltada d’edificis. El
terreny on està situada la comanda està format per
unes terres llimo-argiloses amb un alt nivell
d’expansivitat en contacte amb l’aigua, és a dir, que
quan hi entra en contacte el terreny perd molta
estabilitat i el fet d'estar al costat de la riera de Caldes
fa que aquest contacte amb l’aigua sigui constant i,
per tant, sigui altament inestable. Per altra banda,
el terreny té per naturalesa una resistència mínima.
Tots aquests factors expliquen perquè la comanda
està en tan mal estat actualment.

La formació de comandes rurals a Catalunya sol
tenir dos origens: per una banda, l’aprofitament
d’una torre o castell construïda anteriorment amb
finalitats defensives, o que la comanda estigui
construïda totalment pels templers (com és el cas
de Palau-solità). Les comandes estaven constituïdes
per una sèrie d’edificis, murs i tanques ordenats en
quadre al voltant d’un pati o plaça. A vegades els
edificis ocupaven només dos costats del quadre
formant una L. Sovint s'aixecaven als angles i el
conjunt podia arribar a tenir un fossar al voltant. La

comanda de Palau-solità tenia una estructura en
forma de L, tot i que actualment no es conserva
gairebé res dels edificis originals, i tot el que es
conserva és la capella i pràcticament tota la muralla.
La torre de defensa, avui desapareguda, es creu que
podria haver estat on s’ubica actualment la vivenda
dels propietaris ja que, en cas d’atac, les altres parts
estaven prou ben defensades gràcies a un talús
natural, i el sector sud-oest, que és on es creu que
podria estar ubicada la torre, és el que quedaria
més mal defensat, ja que no té cap mena de
protecció natural. En totes les comandes hi ha una
capella adossada al mur de llevant (est) que es
comunica amb la casa. L’arquitectura de la capella

Façana principal de la capella de Santa Magdalena
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de qualsevol comanda templera és molt semblant
a la de la capella d’un castell, ja que les dues han de
poder resistir amb eficàcia els possibles atacs i per
tant, tenen els murs més gruixuts que les altres
capelles o esglésies, i tenen finestres amb forma
d’espitlleres per poder disparar millor amb l’arc
cap als enemics. La principal característica de les
esglésies templeres és la presència d’una única nau
rectangular amb uns murs espessos, amb una
capçalera plana o absis semicircular, tot i que no hi
ha una arquitectura específica dels templers.

El fet de situar una comanda a Palau-solità va ser
per poder estar el més a prop possible de les seves
propietats al Vallès, tot i que després va passar a
ser un centre administratiu de les propietats del
Temple al Vallès, Baix Llobregat, Penedès,
Maresme, Osona, Barcelona i moltes altres que
l’orde va anar rebent per la Catalunya Vella.

La primera referència a la comanda templera de
Santa Magdalena la trobem l’any 1138, amb el
testament de Guillem de Santa Coloma, on es diu
que el cos de Guillem sigui enterrat a l’església del
Sant Sepulcre de Palau-solità. El fet que esmenti
l’església del Sant Sepulcre i no la de Santa
Magdalena es deu a que l’església en aquella època
estava consagrada al Sant Sepulcre, fet habitual en
moltes esglésies templeres, i no serà fins a finals
del segle XVII, quan l’església passi de mans
hospitaleres a la parròquia de Palau-solità, que

l’església es consagrarà a Santa Magdalena. La
comanda va ser fundada pels volts de l’any 1140 i el
seu primer comanador fou Berenguer de Sant
Vicenç (1159-1163), que també dirigia la comanda
de Barcelona, que fins el 1282 depenia de la comanda
de Palau-solità. A la comanda de Palau es tractaven
temes rurals, mentre que a la comanda de Barcelona
es tractaven tots aquells temes que no es podien
tractar a Palau (temes urbans, d’impostos i rebuda
de mercaderies...), és a dir, la comanda de Barcelona
era com una mena de sucursal de la comanda de
Palau-solità, i el comanador de Barcelona es feia dir
comanador de Palau-solità, ja que aquesta comanda
era la que tenia més prestigi.

L’any 1170 la comanda es va enfortir acumulant
donacions al voltant del Vallès i Barcelona, afegint
territoris des del Baix Llobregat fins a Osona. L’any
1171 es cedeix un alou de Sant Julià de Palau; el
1172, un mas al comtat d’Osona; el 1175, un alou
de Santa Maria de Caldes; el 1176 es cedeixen dos
masos de Santa Maria de Palautordera, que
comprenen la meitat de la muntanya del Montseny,
per a construir molins drapers (per a la fabricació
de teixits) i fer llenya; el 1177 es cedeix un mas de
Villalba (Cardedeu); el 1179 es cedeix un alou a Santa
Perpètua de Mogoda; l’any 1240 el comanador Pere
Gil compra diversos masos al municipi de
Sentmenat. Les possessions que queden menys
depenents de la comanda es situen a la Muntanya
de Montjuïc, l’Hospitalet i Sant Boi de Llobregat.
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Les donacions a la comanda durant els segles XII-
XIII, convertiran la comanda de Palau-solità en
un centre de poder a tot Catalunya, fins al punt
que el 1237 el rei Jaume I posa la comanda de Palau-
solità sota la seva protecció personal i individual.
Li atorga drets per poder encunyar moneda, cosa
que fa que molts particulars, aprofitant la bona
reputació dels templers i el fet que la comanda es
trobi sota el protectorat reial, es posin sota la
protecció dels templers de Palau-solità, molts cops
tement les accions d’algun noble poderós o fins i
tot tement el mateix poder reial, ja que els templers
només depenien del papa i els reis no podien fer
res contra ells ni contra els que estaven sota la seva
protecció. Aquesta tutela es va estendre fins a
l’Empordà, i es van haver de crear comandes
independents per gestionar les propietats que
estaven sota la seva protecció.

L’any 1282 els templers de Palau-solità van fer un
pacte amb el capità d’un vaixell, per tal d’enviar
bestiar a Terra Santa. Cal tenir en compte que
l’última fortalesa cristiana a Terra Santa, Sant Joan
d’Acre, va caure poc després, al 1291.

L’any 1317, se suprimeix l’orde del Temple i l’any 1319
la comanda passa a mans hospitaleres. Els Hospitalers
es van vendre gran part de les terres de la comanda i
hi van establir un hostal (hospital) aprofitant la
proximitat de les antigues vies de comunicació
comarcal que unien Barcelona amb el Vallès.

L’any 1508 se suprimeix l’orde dels Hospitalers i
la capella passa a mans de la parròquia de Palau-
solità, on el 1667 hi havia un ermità que hi deia
una missa mensual. A finals del segle XVII és quan
la capella es dedica a Santa Magdalena, ja que, com
he citat abans, originalment estava dedicada al Sant
Sepulcre. L’any 1835, amb les desamortitzacions
del ministre Álvarez Mendizábal, la comanda passa
a mans de l’Estat i es fa servir de magatzem i, un
any després, el 1836, desapareixen tots els objectes
més preuats de la capella i es crema el retaule de la
santa. L’any 1846, la taula de l’altar i la campana
passen a mans de la parròquia de Santa Maria. L’any

Fotografia de l'estat actual del que queda de la volta, on es
pot observar la volta ogival típica del gòtic
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1870 un particular adquireix la comanda i l’any 1879
la comanda canvia de propietari.

Actualment la comanda pertany, des de la dècada
de 1930, al senyor Josep Estrada i la seva dona
Conxita Goicoechea.

El fet que la comanda estigui en mans d’un
particular, dificulta la intervenció dels equips
arqueològics i, per poder-hi intervenir, s’ha
d’arribar a un acord entre el propietari i
l’Ajuntament. El propietari, però, té l' obligació de
conservar la comanda, ja que es tracta d’un bé
històric.

L’any 2001 es va realitzar una campanya d’inter-
venció arqueològica dirigida per l’arqueòleg Daniel
Gutiérrez Espartero, per fer un projecte de
consolidació i restauració de l’edifici, encarregat
per l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, degut
a l’estat ruïnós en què es trobava. Per desgràcia,
un mes abans que vinguessin els equips ar-
queològics, la volta de la nau es va ensorrar i només
es van poder consolidar les parets laterals i l’absis
per veure els fonaments i descobrir si es tracta d’un
absis rodó o rectangular.

Durant l’estudi, es va fer un sondeig i es van
descobrir tres nivells de paviment. El primer
paviment, que era l’original, data del període baix
medieval i era de lloses de pedra, el segon data
del segle XVII i es tractava d’un paviment de
maons, i l’últim paviment data de l’època
contemporània i està construït amb rajoles i
ciment. Al paviment es van trobar dos graons
construïts amb pedres planes i allargassades, que
ocupaven tota l’amplada de la nau i, a sobre el
segon graó, es va documentar una estructura en
forma d’altar de 82 cm. d’amplada, 2,02 m. de
llargada i 64 cm. d’amplada.

Durant la consolidació de les parets, es va descobrir
que en algun moment del període baix medieval
s'havia desmuntat tota l’església fins a un metre
d’alçada, per tornar-la a reconstruir i, per això,
l’església disposa d’una volta apuntada típica del

Fotografia de l'estat actual de l'àbsis de la capella de
Santa Magdalena
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gòtic, en comptes de la volta de canó romànica que li
pertocaria per l’època en què es va construir, i això
explica també perquè el campanar i la petita finestra
circular que hi ha a sobre la porta no formen una
línia recta, sinó que estan lleugerament desplaçats.
Durant el sondeig va semblar que es localitzava, al
costat de l’entrada, una sitja. Es va excavar, i es va
descobrir que no es tractava d’una sitja, sinó d’una
petita cambra de la qual partien tres petites
galeries de 70 cm. d’amplada i 1,85 m. d’alçada
aproximadament. Es va poder entrar en una
d’aquestes galeries i es va veure que a la paret hi
havia petits forats d’uns 25 cm. d’amplada, 30 cm.
d’alçada i 15 cm. de profunditat, que es van
interpretar com espais per poder col.locar algun
objecte lluminós, probablement un llum d’oli. No
es va poder accedir a tota la galeria, ja que una part
s’havia esfondrat i estava coberta de runa. Hi ha
tres hipòtesis que determinen la funció d’aquestes
galeries: la primera és que les galeries servien per
realitzar rituals heretges, però degut a la manca de
documentació sobre les heretgies dels templers
aquesta tesis no se sosté; una segona teoria diu que
els túnels podrien haver tingut funció d’amagatall
i que haurien servit com a túnels de fugida en cas
d’atac i s’argumenta amb la manca d’informació
en els inventaris de la comanda referent als túnels;
la tercera teoria, que és la més acceptada, diu que
les galeries servien com a magatzem per guardar la
carn i altres aliments en fresc, sense descartar que,

en cas d’emergència, es poguessin fer servir
d’amagatall. Hi ha la hipòtesi que les galeries
podrien haver estat objecte de saqueig en temps
recents, ja que no tindria molta lògica, ni cap efecte
pràctic, el fet que l’entrada a les galeries es trobi al
mig de la nau d’una església. També ho fa pensar
el fet que, quan es va fer l’anàlisi de les terres que
omplien el forat, es van descobrir restes del
paviment de l’església i restes de cigarretes, que fa
pensar que en algun moment s’haurien obert els
túnels i s’haurien tornat a tapar. Hi ha qui diu que
aquests túnels no serien de l’època dels templers,
sinó que s’haurien construït entre els segles XVII
i XVIII. Cal destacar, però, que els túnels que hi
ha sota la comanda Templera no són un fet aïllat a
Catalunya. Al mateix municipi de Palau-solità i
Plegamans hi ha la llegenda popular sobre uns
túnels que comuniquen el castell de Plegamans (s.
IX) amb la masia de can Cortès; i algunes masies
catalanes del segle XVI disposaven de túnels per
poder fugir en cas que vinguessin els bandolers.
També, durant un sondeig, es va descobrir a l’entrada
de l’església un enterrament. Molta gent es va pensar
que era un templer i se’n va fer bastant ressò en
alguns diaris comarcals com el Diari de Sabadell,  però,
per decepció de molts, l’enterrament no era d’un
templer sinó que era posterior als templers.
Actualment la capella s’ha convertit en una
dependència més de la masia a la qual pertany, i
s’ha dividit en dues habitacions per fer-la servir
com a magatzem.
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Al llarg de tota la història, es pot dir que l’evolució
de la construcció de l’església ha estat la següent:

-  Segle XII: es construeix l’església.
-  Segle XIII: possiblement és en aquesta època

quan es desmunta l’església i es torna a
construir i es fa una remodelació de la porta.

- Època moderna: es fan algunes trans-
formacions a l’església, es posa l’òcul a la
façana, es construeix un paviment nou de
maons i es construeixen uns petits con-
traforts a les parets.

-  Època contemporània: es divideix l’església
en dos compartiments interiors, es cons-
trueix l’actual paviment de rajoles i ciment, i
s’esfondren l’absis i la volta.

Actualment, l’edificació de la comanda templera de
Santa Magdalena es troba en un estat de ruïna quasi
total i, si el govern no fa alguna cosa per restaurar-la,
ben aviat de la que va arribar a ser la comanda
templera més important de Catalunya només en
quedaran algunes runes i acabarà per caure en l’oblit.
Estic segur que, si els antics templers poguessin
veure l’estat actual de la comanda, s’avergonyirien
al contemplar què se n'ha fet de la gran comanda
que anteriorment havia estat.
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Situació
Està situada a uns 700 m. d’altitud i a menys d’1
km. vers el sud de Castellterçol, al costat del Castell.

Història.
En un document del monestir de Sant Benet de
Bages de l’any 898 es parla de Terçol  o “Terciolus” i
d’aquest personatge va prendre nom  el castell. Cap
a l’any 1060 es configura la família Mir i Tedmar
Mir de Castellterçol. El 1093 el castell es va posar
sota el domini del Monestir de L’Estany. Al
començament del segle XII Tedmar Mir, que morí
en peregrinació a Terra Santa, va fer deixa en el seu
testament per erigir una capella, sota del mateix
castell. La família donà molts llegats i la dotaren
de terres per tal de poder cremar perpètuament una
llàntia a la capella i per celebrar-hi alguns aniversaris.
Tenia cementiri propi i durant el còlera de 1894
s’enterraren al voltant de la capella més de 30
persones.
Actualment s’hi celebra un aplec el dia del Remei,
ja que en el segle XIX a la capella se li afegí
l’advocació de la Mare de Déu del Remei.

ART ROMÀNIC
Per Manel Zorrilla i Giné

ART

CAPELLA ROMÀNICA  DE  SANT  MIQUEL DEL CASTELL (Castellterçol)

Dibuix de la capella de
Sant Miquel del Castell. S/XII. Castellterçol
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Arquitectura
És un edifici d’una nau rectangular coberta amb
volta de canó. Absis semicircular, amb volta de
quart d’esfera. La portalada i el campanar de
cadireta foren refets en època més tardana. Al segle
XVIII s'hi afegí al costat de migdia, un cos que
fou destinat a sagristia.

Planta de la capellaSituació de la capella
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Buscant en l’Arxiu Històric de la ciutat de Barcelona, en el Fons Notarial, trobem un contracte de l’any
1377 que ens descobreix el mecanisme del servei del correu.  L’hoste de correus, Bernat Cirera, es
comprometia davant de notari, amb Jusef  Bensavat, jueu de Sevilla, que un correu de mercaders anomenat
Joan Martí sortís de Barcelona, camí de Sevilla, portant un plec de cartes adreçades a Abrahim  Bensandar,
amb encàrrec de tornar amb resposta. Hi havia de fer el viatge d’anada en divuit dies i els mateixos de
tornada. Cobraria divuit florins pel viatge complet.

RACÓ FILATÈLIC (IV)
Per Manel Zorrilla i Giné

FILATÈLIA

1963 LXXV Aniversari de la Coronació
de Nostra Senyora de la Mercè

Nº 1521 25  cent. Escut de l’Orde
     1522 80    “ Jaume I
     1523  1    pta. Verge de la Mercè
     1524            1.50 “ Pere Nolasc
     1525  3     “ St. Ramon de Penyafort

Sant Pere Nolasc religiós català, mort a Barcelona
el 1249. Fundà l’orde mercenari. Participà en
expedicions al nord d’Àfrica per redimir captius. Fou
canonitzat el 1688.
Sant Ramon de Penyafort, eclesiàstic i jurista català
(Sta. Margarida del Penedès 1180—Barcelona 1275)-
Fou paborde de Barcelona on entrà a l’orde dels
dominics. Conseller de Jaume I.
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1963         Forjadors d’Amèrica

Nº 1526 25 cent.     Fray Junípero Serra
     1530   2 ptes.            “              “
(Formen part d’una sèrie de 8 valors amb altres personatges)
Josep Miquel Serra i Ferrer (Petra, Mallorca 1713-
Carmelo-Monterey, California 1784)   Fundador de les
missions franciscanes a Califòrnia. En 1730 entrà a
l’orde dels menors al convent de St. Francesc, a la ciutat
de Mallorca. Canvià el nom pel de Juníper o
popularment Ginebró. Quan el 1769 començà la
conquesta espanyola de l’alta Califòrnia, sota el
comandament del governador català Gaspar de Por-
tolà, Serra i els seus missioners es consagraren a
l’evangelització dels indígenes. Des de 1931 una estàtua
de Juníper Serra representa l’estat de Califòrnia al capitol
de Washington. El 1934 fou iniciat el seu procés de
beatificació.

1963    Personatges espanyols

Nº 1536    1 pta.  Ramon Llull
(Forma part d’una sèrie de 4 segells amb altres personatges)
Ramon Llull (Palma de Mallorca 1232-1316). Teòleg,
filòsof, missioner i escriptor mallorquí. Als 30 anys trobà
la fe. Durant la seva llarga vida escrigué més de 250
obres, tant en català com en llatí o àrab. Des del s/
XVI és venerat com a beat.
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Periodista, historiador, assagista i polític. El 1911
fundà la Societat Catalana d’Edicions, que publicà
una quarantena de llibres. Tenia acabada la carrera
de dret, per bé que no l’exercí mai.

Fundà l’Anuari de Catalunya (1917) i la Revista de
Catalunya (1924) que dirigí fins a 1929. Quan la
censura li retallava un editorial polític, a corre-
cuita escrivia un article literari, que aplegà
en la seva obra, Teatr e de la natura  (1928).
Fou un escriptor prolífic, amb un tarannà científic
i gran divulgador de la història. Esdevingué un bon
comentarista de política internacional durant la
Gran Guerra; escrivia articles per a moltes
publicacions. Entre la  nombrosa quantitat d’obres
escrites per ell, cal destacar la seva obra més ambi-
ciosa, Història nacional de Catalunya (1922-1934)
en set volums.

L’any 1939 s’exilià a França on publicà el recull
de poemes “La collita tardana”.

Morí a Perpinyà el 5 de desembre del 1949.

ANTONI ROVIRA i VIRGILI
(Tarragona 1882-Perpinyà 1949)

Per Montserrat Alasà i Puig

LES PLANTES I LES FLORS
EN LA NOSTRA LITERATURA
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Els Garrofers     (Fragment _ Teatre de la Natura)
Ample i rodó, generós i patriarcal, amb soca múltiple, el
garrofer és amic de la terra i de la mar, i dels homes de pagès
i de marina, i de les bèsties que treballen al camp i tresquen
pels camins.  Plau-li de formar cúpula i de tocar a terra
amb el brancatge, cobert de fulles tot l’any. Així esdevé
sopluig i umbracle, menjador rústic i cambra per a dormir-
hi la migdiada.
Plau-li de tocar a terra, hem dit. I és ben cert. Però no vol
tocar-la en desmai inútil, sinó en viril contacte.  Amb la
multitud dels seus braços nuosos  doblegats cap per avall, el
garrofer es recolza sensualment damunt del terrer i de la
trona de rocs que sovint volta la soca.  Les branques, aspres
i tortes i poc flexibles, fan de columnes i d’arcs i de bigues i
de puntals al garrofer, que en els seus bells exemplars és de
construcció sòlida i espaiosa com una masia antiga. Les
petites fulles, ovals, rígides i envernissades, li donen el seu
permanent i brillant color verd. Les fulles que moren i cauen
posen en el pis una catifa rogenca o moradenca, segons l’hora
del dia i segons el raig de la llum.
Amb tot el seu aspecte humil, el garrofer és un arbre de
meravelles. Un dia veureu que guarneix les rames amb la
seva petita flor clara i arraïmada. I veureu un altre dia
penjades a l’arbre les menudes coques que anomenem garrofes,
mot près als sarraïns i al qual la pronúncia vulgar dóna un
immerescut so grosser. Les coques suspeses _talment ofrenes
d’un arbre de Nadal_ es couen a sol i serena i després són
servides a les bones bèsties que ajuden a l’home en les feines
dures.

Garrofers rodons, amples i acollidors, sou bons i sou
benefactors. Ho sou pel clap de color i d’ombra i de refugi
que poseu damunt la terra prima i pedregosa. Ho sou pel
vostre fruit, dolç i flairós, fet exprés per als cavalls i els muls
i els ases resignats, que treballen cada dia al servei de l’home,
en el treball primitiu i etern de la terra nodridora.

GARROFER, Ceratónia silíqua.. Arbre tot l’any verd; baix,
en general de 5 a 10 m d’alçària; tronc gruixut i abonyegat,
d’escorça llisa; fulles compostes, cadascuna amb de 6 a
10 folíols _sempre en nombre parell_ durs i lluents.  Flors
petites, mancades de corol.la i de tot aparat que cridi
l’atenció, i per això sovint inadvertides. El fruit és un
llegum penjant, llarg i comprimit, coriaci i de color marró
violeta. Conté diverses llavors aplanades, dures i lluents,
que van ser els primers “quirats” amb què els orfebres
de l’Orient antic pesaven l’or i les pedres precioses i van
donar nom a l’actual mesura.
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AGRAÏMENTS

* Figuren en aquesta relació aquelles persones, empreses o entitats que tenen formalitzades un mínim de 5 subs-
cripcions a QU4TREPINS.
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Aquest número 28 de Qu4trepins
s'ha acabat d'imprimir el març de 2007,

durant l'equinocci de primavera
a I . G. Santa Eulàlia,

de Santa Eulàlia de Ronçana.


