
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ezequiel Gort i Juanpere 
 

Història de Sant Andreu de la Barca 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                        

 

 

    

2015  

Edicions 
de les Aigües 

 Tallades



Introducció a l’edició de 2015 

L’any 2015 la Biblioteca Aigüestoses fa una reedició de l’obra publicada el 1989 Història de Sant 
Andreu de la Barca. És un text encara vigent i molt consultat pels usuaris de la Biblioteca, però el pas 
dels anys no és en va i els exemplars disponibles cada dia són més atrotinats. Per salvar aquestes 
dificultats i en vista a la futura accessibilitat del text vam considerar que valia la pena fer una reedició 
digital.  

Els seus primers promotors ja no hi són o estan centrats a altres tasques. La Fundació d’Història i Art 
Roger de Belfort ha deixat de tenir activitat, fins i tot la séu patrimonial a Cornudella de Montsant ha 
passat a mans municipals per a equipaments culturals. Tres de les quatre caixes que van patrocinar 
l’edició de 1989 han estat fagocitades i reconvertides.  

Sí hem pogut localitzar al Sr. Ezequiel Gort, actual arxiver a la ciutat de Reus, al qual volem agrair el seu 
vist-i-plau per editar de nou el text de 1989 i donar-li nova vida, en aquest cas mitjançant edició 
electrònica d’accés gratuït.  

Aquesta edició s’ha fet a partir de planes escanejades com a imatge i d’altres amb recuperació del text 
OCR. No ha estat un procés fàcil, la interpretació que fa el programa informàtic no sempre ha estat 
coincident amb el text original, la qual cosa ha obligat a  diverses revisions ortogràfiques i tipogràfiques. 
Tenint en compte que els principals usuaris del text seran escolars en diferents etapes educatives i que no 
sempre tindran prou experiència per interpretar correctament dades ambigües, hem optat per la cura en el 
traspàs de les dades i hem multiplicat les correccions; les alteracions més significatives han estat: 

- Espais que tallen paraules senceres o falta d’espai que ajunta diverses paraules. 
- I, l, i 1 traspassen les unes per les altres. 
- No reconeix les ç... cap ni una 
- Confon les c amb les e. 
- Els punts passen com a o. 
- No traspassen el accents oberts. 
- El grup rn passa com a m. 

Malgrat tot, és possible que se’ns hagi escapat alguna errada. Continuem pensant que la navegació dintre 
del text dóna molt de joc a les persones que cerquen dades concretes, la qual cosa converteix un text tan 
enciclopèdic com aquest en una de base de dades; davant d’aquesta prestació afegida el risc de topar-se 
alguna impresició és un entrebanc petit. Anirem corretgim les errades que surtin a mesura que siguin 
detectades... avantatges de l’era digital i de la producció local. 

Tampoc no hem inclòs el recull fotogràfic  que començava a la plana 417 del text original. Incorporar al 
document electrònic una gran quantitat de fotografies amb poca definició gràfica implicava recórrer a 
formats amb molts bytes, cosa que hagués alentit la consulta i la càrrega del text. Amb tot sí han estat 
incorporades les nombroses imatges intercalades en el cos del text original. 

Rosa López Llebot 

Directora de la Biblioteca Aigüestoses 

Sant Andreu de la Barca
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EL PERQUÈ D'AQUEST LLIBRE 
 
 
 
 
 
Fa ara quasi trenta anys que vaig arribar per primera vegada a aquest poble 

−i dic "aquest poble" perquè aleshores Sant Andreu de la Barca no arribava al 
miler d'habitants− per tal d'exercir la meva professió de farmacèutic, obrint al 
públic la primera farmàcia que va tenir la vila. Però en una ocasió, regirant 
arxius, vaig tenir l‘agradable sorpresa de veure que no era pas el primer 
apotecari que havia tingut la vila, ja que entre els anys 1782 i 1789 hi havia 
inscrits quatre apotecaris, dos d'ells amb el cognom Pasqual, que havien estat 
titulats pel "Proto Medicato" al llarg de la segona meitat del segle XVIII.  

L'exercici de la professió a Sant Andreu de la Barca em va portar unes 
satisfaccions que van curullar la meva ambició personal. Potser més que s'hi 
m'hagués dedicat a tenir cura del patrimoni agrícola, heretat dels meus pares 
allà al Priorat, a Cornudella, on vaig néixer.  

Després d'haver enllestits la carrera, em vaig trobar amb una feina diferent i 
plena de responsabilitat, que em va portar a tenir un profund contacte amb la 
gent del poble, i a sentir les seves inquietuds. Ells, els veïns, van dipositar en mi la 
seva confiança proposant-me com a Jutge de Pau i, més tard, com a Batle. Tot 
això va fer que volgués correspondre exercint els càrrecs esmentats i fomentant  
la publicació del Butlletí Informatiu "La Palanca" al llarg dels quasi tretze anys 
de la seva existència i el de VISA, que han estat una font molt important de dades 
a l'hora de fer aquest llibre, però malgrat les activitats esmentades, considerava 
que un poble com el nostre no podia continuar amb la manca d'un llibre que 
recollís de forma sistemàtica tota la seva història. Per això he promogut aquesta 
publicació.  

Crec que aquest llibre podrà ajudar molt a que la gent que vivim al poble el 
coneguem millor i estimem més les seves coses. Si això s'aconseguís, crec que ja 
estaria prou justificat el perquè d'aquest llibre. 
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Per portar a terme aquesta obra necessària, es va escollir com autor un doctor 
en historia i professor de la Universitat de Barcelona, l'Ezequiel Gort i Juanpere, 
que ja és autor de força treballs històrics i, per tant, és una persona molt 
capacitada per a investigar i, finalment, redactar la historia del nostre −del meu− 
poble.  

 
No se m'escapa, però, que aquest llibre, malgrat que és ampli i complet −ja 

que abraça la totalitat de la història de la població, des del temps més remots fins 
el dia d'avui− no tanca la possibilitat de fer nous estudis sobre aspectes concrets 
de la vila. Ans el contrari, amb aquest llibre s'obra també un camí per a tots 
aquells futurs investigadors que vulguin, el dia de demà, aprofundir en el 
coneixement objectiu de la nostra particular història local, comarcal i, perquè no, 
nacional. Desitjo de tot cor que sigui així, que des de les pàgines que ara 
segueixen, s'esperoni la voluntat i l’interès a investigar encara més 
profundament el nostre passat, les nostres arrels, per divulgar-les i, en donar-les 
a conèixer, per permetre un millorament, en tot allò que sigui possible, de la 
nostra societat actual i del nostre futur immediat. No en va s'ha dit que la 
història és el mirall del poble. Que la història no és només el passat, sinó també el 
camí del futur, el camí que encara hem de recórrer tots junts.  

 
Encara que la lectura del text que segueix a aquests mots d'entrada és 

indefugible, voldria avançar ara algunes idees entorn la nostra història.  
Avui sabem que Sant Andreu de la Barca va tenir un origen remotíssim, ja 

que en temps prehistòrics la comarca estava habitada, i que, a més, i ja de forma 
concreta, s'han trobat restes ibèriques i romanes al nostre terme.  

Però de fet, aquestes restes pretèrites, que ens diuen a bastament que allà on 
som nosaltres avui, ara fa no res menys que dos mil anys ja havia unes vil·les 
(masos o centres d'explotació rural), no signifiquen ni de bon tros que Sant 
Andreu de la Barca ja existís. Segons ens diu Gort, no va aparèixer fins a 
l'entorn de l'any mil, per bé que en una data que per ara ens és totalment 
indeterminada.  

Sant Andreu de la Barca és doncs, i aquesta pot ser una primera conclusió, 
una vila mil·lenària, nascuda si fa o no fa, a la mateixa època que naixia també la 
Catalunya independent, efemèrides que, recordem-ho, es va celebrar el passat 
any de 1988.  

Des dels seus orígens històrics, entorn l'any mil, la vila va passar a formar 
part d'un ampli senyoriu posat sota el comandament d'una de les nissagues 
feudals que en aquells moments eren de les més importants del país: els 
Castellvell.  

Però quan la vila va néixer no es deia pas com ara Sant Andreu de la Barca, 
sinó Sant Andreu d'Aigüestoses. L'autor ens parla d'aquest nom, des de quan i, 
fins quan, es va utilitzar i també del seu probable origen.  
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La vila, que Gort ens remarca que era parròquia −i el que era en aquell temps 

una parròquia− encara va tenir un altre nom abans d'arribar a l’actual: Sant 
Andreu de Matoses. Un nom que no va arrelar, però que va tenir vigència durant 
dos segles.  

El nom actual de la vila, té el seu origen històric al segle XV i, és clar, el nom 
fa referència a la barca que traspassava el Llobregat prop de la roca de Droc. 
Aquesta barca està documentada des del 1300, però −diu Gort−, que 
probablement encara és molt més antiga, potser del segle XII.  

La barca va existir fins molt avançat el segle XVIII. Durant molts segles, 
doncs, la vida de la barca va ser també la vida de la nostra població. La barca va 
donar el seu nom al poble i el poble cal que coneixi també la història d'aquesta 
barca tan íntimament nostra. Una història que també trobareu a les pàgines que 
segueixen.  

Després dels Castellvell, podem seguir al llarg del llibre com entren en escena 
nous llinatges que governen la Baronia de Castellvell. Es tracta sempre de 
llinatges importants del país, com el dels Montcada al segle XIII, que eren comtes 
de Bearn. Després, al segle XIV els senyors feudals són els Foix, que eren 
vescomtes de Castellbò i comtes de Foix.  

Al segle XV Sant Andreu de la Barca va passar sota el domini directe del rei i 
fins i tot va passar a formar part de la ciutat de Barcelona, ja que tota la Baronia 
es va convertir, jurídicament, en un "carrer" de la ciutat comtal.  

Però a finals d'aquest mateix segle XV, el rei va vendre la Baronia de 
Castellvell −i per tant, també Sant Andreu de la Barca− a un altre dels grans 
llinatges que ha conegut el nostre país: els Requesens.  

Al llarg dels temps medievals, però sobretot a partir dels temps moderns, 
podem veure com a les pàgines d'aquest llibre s'escorre la vida quotidiana de la 
població; podem seguir, pas a pas, què és, què feien els nostres avantpassats, com 
vivien, fins i tot en alguns moments, com vestien. Podem seguir també totes les 
vicissituds per les que va passar i podem veure com se'n van sortir de tots els 
problemes, tant en temps de guerra com de pau, en temps de bones collites o de 
penúria i fam. I els costums, i les creences. En definitiva, podem veure què eren, 
com vivien i com els nostres avantpassats van anar fent poc a poc, pas a pas, la 
població que ens ha arribat al dia d'avui.  

Amb els Requesens, la Baronia −i Sant Andreu de la Barca- van sortir ja de 
l’òrbita estricta dels nobles catalans. A partir d'ara, la nostra vila passaria a ser 
un domini d'alguns dels grans llinatges espanyols. Així, al segle XVII eren els 
Fajardo, marquesos de Los Vélez, i després, al segle XVIII i encara al XIX, els 
Alvarez de Toledo, marquesos de Los Vélez i de Villafranca, entre d'altres molts 
títols.  

Però els temps canviaven i el senyoriu feudal secular havia d'acabar al segle  
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XIX, encara que com podrem veure, va seguir tenint reminiscències jurídiques 
−a nivell de plets judicials− fins el nostre segle XX. 

Al segle XIX la vila, ja lliure del poder feudal, es va veure immersa al remolí 
de la guerra, en totes les lluites civils de l’època, a les guerrilles i fins i tot al 
bandidatge, amb alguns casos locals tristament cèlebres. El segle XIX però, 
també va veure com s'enllestia la gran església local, sobretot mercès a l’obra de 
mossèn Juanico. L'obra de l’església va fer famosa la vila, ja que li va donar 
l’honrós qualificatiu de "la perla del Llobregat".  

El segle XIX va ser tràgic. I no només per la guerra, sinó també i molt 
principalment, per un flagell gravíssim que atacà Catalunya: la fil·loxera. 
L'economia local es fonamentava en la producció de la vinya i la fil·loxera va 
arruïnar tots els ceps.  

La primera feina a fer al segle XX va ser el d'una nova replantació de ceps i, 
més endavant, perquè la vinya seguia en crisi, s'intensificà la producció de 
fruiters.  

Políticament, la vila sempre havia estat neutra, sense decantar-se massa a uns 
o a altres, però durant la Segona República s'excitaren els ànims i sortiren a la 
llum els partidismes. Durant la guerra civil que va seguir a la República, 
l’església va ser cremada als primers dies per elements revolucionaris de fora 
vila.  

Sant Andreu de la Barca, entre els anys 1937 i 1939 va canviar de nom, 
perquè calia esborrar el "sant" del toponímic del poble i d'aquesta manera la 
vila es va dir un nom nou, tot i que tenia un origen historicista: Aigüestoses de 
Llobregat.  

El final de la guerra no va significar, de moment, el final de les penúries que 
passava la vila, però poc a poc Sant Andreu de la Barca es va anar refent i, als 
anys cinquanta i seixanta, a remolc de l’onada expansiva de l’economia de 
l’època, la vila va conèixer un fenomen que probablement és el més important de 
tota la llarga i intensa història: la gran expansió demogràfica, econòmica i 
urbana que va portar a transformar la vila en molts pocs anys, oferint tota una 
problemàtica nova, inèdita, a la nostra població.  

I aquest és el repte de futur que té avui Sant Andreu de la Barca i que vull 
creure que trobarà els camins de sortida més escaients per a tots els que vivim en 
aquest indret.  

L'autor del llibre planteja i desenvolupa tots aquests temes i encara molts 
més, respecte el nostre passat i el nostre present.  

Però tot i que aquest estudi històric és complet, encara he cregut que seria bo 
d'afegir, com a colofó, una miscel·lània de textos complementaris, deguts a la 
ploma d’altres autors −tots ells relacionats amb Sant Andreu de la Barca−- per 
tal de veure també d'altres aspectes més marginals respecte la història general, 
però no per això menys interessants, sobre el nostre passat.  
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I no voldria acabar aquests breus mots d'entrada, sense afegir, i refermar, 

que a Sant Andreu de la Barca ha trobat sempre −i des del primer dia− tanta 
comprensió i estima, que em sento com un fill més d'aquest poble i em veig 
moralment obligat a servir-lo amb tota la meva voluntat i coneixement. I és des 
d'aquesta òptica que heu d'entendre la meva dedicació al poble i, ara, l’oferiment 
del present llibre que va dedicat a tots els fills de Sant Andreu de la Barca, tant 
els que n'han estat, com els que en són i els que demà en seran. A tots ells doncs, i 
amb aquest llibre, hi va també la meva gratitud i afecte.  

 
JAUME MIRALLES I ARAGONÈS  
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PASSAT, PRESENT I FUTUR  
DE SANT ANDREU DE LA BARCA 

 
 
 
 
 
Els primers dies d’estança a Sant Andreu de la Barca ara fa deu anys vaig tenir la 

meva feina per a endreçar alguns papers de la Rectoria. Recordo que cercava 
ressenyes històrics de la vila de St. Andreu. No les vaig trobar: Només un valuós 
Arxiu parroquial incomplert.  

Vaig pensar també que algun dia hom arribaria a publicar una senzilla història 
del poble, a fi de disposar del material adient per a conèixer el passat, poder entendre 
millor el present, i orientar amb encert l'esdevenidor de Sant Andreu de la Barca.  

Gràcies a Déu la història ens ha arribat, recollida en aquest llibre. El valuós 
treball d’investigació del Dr. Ezequiel Gort i Juanpere, com també els capítols 
dedicats a la història del Casino i del Foment de Cultura escrits pel Sr. Josep Camps 
i Roca; i sobretot la tenacitat del conjunt de persones que formaren l'equip 
responsable sota la direcció del Sr Jaume Miralles i Aragonès que han fet possible 
aquesta bella història... , tot això forma la llavor que donà el seu fruit esperat.  

Penso, també, que el nostre llibre d’història és una positiva aportació al Mil·lenari 
de Catalunya. D’aquesta manera hom fa poble i país. I també consolida les arrels del 
passat, com també orienta el futur amb esperança.  

 
Cercar les arrels del passat 

 
Sant Andreu de la Barca no pot ser comprès en profunditat si hom no fita els ulls, 

en primer lloc, en les arrels històriques primerenques. Els segles X i XI marquen el 
començament de la nostra vila amb el nom de "SANT ANDREU D'AlGÜESTOSES". 
Llegir la història del passat ajuda a entendre moltes coses de la manera de ser d'un 
poble o d'una comarca, encara que el temps hagi borrat les seves primeres petjades.  
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És aquesta la primera lliçó que tots plegats hem d’aprendre: conèixer el nostre 
passat, donar raó de la nostra identitat, saber la història dels qui forjaren la vila 
(aquell poblet tant petit, teixit de poquetes cases de pagès, i a la vora del riu 
Llobregat).  

Un poble amb personalitat també es forja quan llurs habitants saben donar raó de 
la seva pròpia història; i dels qui, amb suor i treball constant, deixaren el testimoni 
fidel de la pròpia vida. També dels seus errors, i també de les seves petites i grans 
victòries.  

El passat de Sant Andreu formava un tot en quant a la vida cultural, social i 
religiosa. La Parròquia era com el pal de paller entorn del qual es forjava la vida 
dels vilatans. Per això el passat dels nostres pobles estava empeltat, dirigit i animat 
per la vida parroquial. No podem entendre els nostres pobles si no és entenent 
l’impuls que la parròquia donava a la vida social i cultural.  

 
El moment present 
 
Llegir la història passada no serveix únicament per a recordar les anècdotes sinó 

per a mirar i entendre el moment present de la vida cultural, social i religiosa. 
Els temps han canviat. Els nostres pobles han deixat de girar entorn de les 

parròquies com a pals de paller de la vida ciutadana, i han pres camí per a recobrar 
la seva pròpia identitat. També les parròquies han començat  a assumir la pròpia 
fisonomia.  

Saber trobar el lloc que correspon a la vida cultural i social de la nostra vila és 
una tasca que s’ha d’anar fent.  

La història ens ensenya la importància de cadascuna d’aquestes tres vessants de 
la vida: cultura, societat i religió. Saber descobrir la identitat i relació de cadascuna 
d’elles és una de les tasques a fer en el món d’avui. Una cultura que ignora la religió 
és que vol prescindir del nostre passat. Una religió que imposi una cultura o 
ideologia és que vol ignorar l’autonomia de les realitats temporals. Per això no hem 
d’oblidar mai qui som i d'on venim.  

També les institucions de signe cultural, com el Casino i el Foment de Cultura, 
han de trobar la seva pròpia identitat en aquest moment concret de la nostra història.  

La vila actual de St. Andreu de la Barca, amb gairebé quinze mil habitants, ha de 
conèixer la seva història com un instrument valuós que sempre ensenya. Fer conèixer 
tothom qui som i d’on venim. Afrontar el present vol dir també donar a conèixer el 
nostre passat a les generacions joves que han de preparar el demà de St. Andreu de la 
Barca. 

 
Cridats a orientar el futur 
 
Aquesta feina no és gens fàcil. Calen llibres d'història per a crear amb arrels 
 

8 
  



d’identitat els camins de futur per al poble de Sant Andreu. Aquest llibre hi pot 
ajudar.  

El nostre poble fa camí. Segurament que dintre d'uns anys serà encara més 
diferent que el del moment actual 

Penso en el Sant Andreu dels anys 2000, ara que gairebé hi sóm a les portes. 
¿Estem preparats a afrontar aquest signe d’esdevenidor? ¿Com serà el Sant Andreu 
de l’any 2000? ¿Serà un lloc d’habitatge o bé una comunitat de convivència?  

La història del poble ens ajuda a no perdre el sentit d'identitat: ensenyar a les 
generacions futures el nostre passat sense fer una vila que creixi en l’anarquia 
històrica. Tampoc no hem d’oblidar la dimensió de la integració: ensenyar els 
origens, la cultura, el rerefons religiós a tots els que viuen en el poble. Hem d’acollir 
tothom, ensenyant el tresor de la nostra cultura. No hem de pensar un futur sense 
passat històric. Sense això, hom crearia una mena de conjunts humans mancats 
d’identitat.  

Fent honor a la veritat hem d’agrair el treball molt important de l’Església com a 
sentinella i custòdia de la cultura i de la vida social dels temps passats. Es veritat que 
la documentació històrica que trobem la tenim −en gran part− gràcies a l’Església. I 
això és d'agrair. 

Però el que vull remarcar a continuació m'ho recorda un passatge que trobem 
bellament descrit en la nostra història de Sant Andreu. Es un fet que succeí ja fa molts 
anys. Es tracta del pas de molts pelegrins per Sant Andreu d'Aigüestoses camí de 
Montserrat. Un distingit pelegrí fou el papa Benet XIII (el papa Luna), el qual des de 
Barcelona anà de pelegrí a Montserrat tot passant per Sant Andreu. Tot un Papa 
recorrent −encara que només de pas− la nostra vila! El Papa sabia el seu destí, però 
deixà la seva estela pel nostre poble.  

Es el que l’Església hauria de fer en un futur (i també la nostra parròquia): 
esdevenir COM  UN COMPANY DE CAMI que resta sempre a la vora de tots aquells 
qui afronten el futur amb esperança. Que sense afany de domini ni sense recloure's en 
el ghetto de la interioritat, la nostra parròquia arribi a trobar el seu propi camí, 
deixant sempre darrera seu, con la barca de St. Andreu, el TRESOR DE 
L'EVANGELI.  

Torno a reiterar el meu agraïment a tots els qui han fet possible aquesta preciosa i 
popular història de la nostra vila. I també agrair als qui m'han cedit aquestes pàgines 
de presentació per a poder comunicar a tots el que penso amb tota veritat.  

Vull finalment estimular tots els vilatans de Sant Andreu de la Barca a llegir 
aquesta història, a tenir-la a les nostres llars, i a fer-la conèixer als nostres infants i 
joves.  

I també −d’ací a uns anys− a escriure'n d'altres capítols, on les futures 
generacions hi plantin també la seva pròpia història, teixida de deficiències i de victòries.  

 
IGNASI MORA TERRATS,  

Rector de la Parròquia de St Andreu  
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INTRODUCCIÓ GEOGRÁFICA 
 

Introducció 
 
És força freqüent que un estudi històric local es presenti precedit per una breu 

descripció geogràfica de l'àmbit que és objecte d'estudi, a tall d'introducció, i fent 
especial referència a l'entorn físic. Massa sovint però, la brevetat d'aquestes 
introduccions geogràfiques no permet de fer-les connectar amb el text d'història que 
les segueix. Per a comprendre el paper que determinades variables geogràfiques hagin 
pogut tenir en esdeveniments històrics, cal arribar més a un nivell d’anàlisi i no de 
simple descripció. La introducció geogràfica present, si bé no és breu, si és més 
descriptiva que analítica, d'acord amb les dades i espai disponibles. És per això que 
hom hi pot trobar també una certa desconnexió amb l'estudi històric.  

Tanmateix, i ja que aquest estudi històric és el motiu primer del llibre, he establert 
alguns lligams entre ambdues parts en funció sempre de les dades disponibles; s'ha de 
tenir en compte que en redactar el text d'introducció geogràfica no disposava de la 
major part de la informació històrica que ara apareix publicada en aquest llibre. 
Malgrat aquesta mancança, de la majoria de les variables geogràfiques tractades he 
inclòs una breu prospecció històrica dins del segle XX i de vegades a temps anteriors; 
lògicament, aquestes prospeccions tenen el rigor històric de les fonts d'on s'han extret 
les dades.  

 
Les qüestions geogràfiques que es desenvolupen en aquest text no són totes les 

possibles, sinó que s'han triat les més rellevants dins del context del llibre. Entre les 
variables físiques es tracten les més conegudes: el relleu, el clima, la hidrografia i la 
vegetació; cadascuna desglossada en diversos apartats. però per exemple, la pedologia 
(estudi dels sòls) no hi es tractada ja que, a part de disposar d’escassa informació, avui 
dia té poca importància en un terme tan urbanitzat i de poca superfície agrària com el 
de Sant Andreu de la Barca. En canvi, és ben cert que qüestions pedològiques poden 
contribuir a explicar fets històrics, com per exemple una crisi en la producció agrària 
per sobreexplotació o destrucció del sol.  
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Pel que fa a les variables sòcio-econòmiques, es tracten les que tenen una major 
plasmació territorial, és a dir, les que es reflecteixen en els principals usos del sòl. 
Dins d'aquests usos n'hi ha un, l’agropecuari, d'escassa importància avui dia en el 
terme de Sant Andreu; però donat el paper que ha tingut en temps pretèrits, i del que 
avui en queden restes visible, ha estat tractat. Els aspectes ambientals constitueixen 
també variables geogràfiques a tenir en compte: malgrat ser d'interès recent, l’impacte 
ambiental de l'activitat humana es produeix ja amb les cultures neolítiques, perquè és 
quan l'home es fa agricultor i ramader. Així, problemes tan actuals com la 
desforestació i l’erosió del sòl s'originen en temps ben remots. La darrera qüestió 
sòcio-econòmica tractada és la demografia, o millor dir, alguns aspectes d'aquesta. El 
nivell d'humanització d'un determinat espai geogràfic va força condicionat per la 
quantitat i pel caràcter de la població que suporta, i la seva distribució en l’espai.  

Tots aquests temes han estat tractats de forma individual; però no cal insistir en 
que la realitat no és feta de calaixos sinó que és un sistema on tot s'interrelaciona. 
Així, per a poder explicar, o per a aprofundir analíticament en determinades qüestions, 
he hagut de recórrer a dades corresponents a temes anteriors o posteriors. Un altre 
factor a tenir en compte és la heterogeneïtat de les dades disponibles; aquest fet ha 
condicionat el desigual tractament dels temes, alguns dels quals contenen més i 
millors dades que els altres. En algunes qüestions la manca de dades bibliogràfiques o 
cartogràfiques ha estat parcialment omplerta amb allò recollit en observacions directes 
de camp o bé en converses mantingudes amb gent de Sant Andreu; aquest darrer cas 
es constata en el text en esmentar la informació oral com a font.  
 
1 Situació de Sant Andreu de la Barca 

 
Sant Andreu de la Barca és un municipi que es troba en el sector central del Baix 

Llobregat, la tercera comarca més poblada de Catalunya. Amb una superfície de 54,52 
km2,1 és el més petit dels 27 termes de la comarca; però demogràficament es troba en 
tretzè lloc amb 14.298 hab. el 19862, la major part dels quals es troba al poble que li 
dóna el nom, mentre que la resta es localitza a diferents sectors, especialment al llarg 
de la Carretera del Palau.  

Situat a la vall mitja del riu Llobregat i a uns 20 Km de la seva desembocadura a la 
Mar Mediterrània, ocupa la major part del marge dret de la Cubeta de Sant Andreu, 
plana al·luvial formada entre el Congost de Martorell i la Roca de Droc. però part del 
terme s'enfila per les vores nord-orientals de les Muntanyes d'Ordal, integrants del 
Massís de Garraf i aquest, alhora, de la Serralada Litoral, tallada perpendicularment 
per la vall del Llobregat. Es dóna així una dualitat plana-muntanya que es reflecteix en 
molts aspectes geogràfics.  

 
1. INSTlTUT CARTOGRAFIC DE CATALUNYA: 1983, pàg. 46.  
2. CONSORCI D'INFORMACIO I DOCUMENTACIO DE CATALUNYA: Padrons ..., 1987.  
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Els límits del terme són els següents:  
− Pel nord limita amb el terme de Castellbisbal, des del Llobregat, per la Riera 

del Palau i seguint una línia paral·lela a la carretera N-II (possiblement l’antic 
Camí Ral).  

− Des de l'alçada de l’antic Ca n'Albereda termeneja amb Martorell fins a 
l’esperó dels Tres Termes (límit NW).  

− Des d'aquest punt i carenejant limita amb Castellví de Rosanes, que queda a 
l’oest, travessa perpendicularment la Riera del Palau i segueix per la Costa de 
la Dama, Tossal del Pi Tallat (punt més alt del terme, amb 256 m) i Turó de les 
Ànimes.  

− Pel sud limita amb Corbera de Llobregat, carenejant des del turó esmentat, pel 
Serrat del Cap del Sàbat, arribant a la Riera de Corbera i, per aquesta, al 
Llobregat (punt més baix del terme amb uns 30 m) que per l'Est el separa de 
Castellbisbal.  

 
Les coordenades geogràfiques del poble, concretament de l'església parroquial, són 

les següents3: 
− Longitud:  1º  58'  35,35" Est (Meridià de Greenwich) 
− Latitud:   41 º  26'  53,02" Nord  
− Altitud:   42 m.  
 
La dinàmica sòcio-econòmica que el caracteritza durant els darrers decennis és 

inseparable de l'existent a tota l'aglomeració metropolitana barcelonina, el centre del 
qual es troba només a 25 km: industrialització, augment demogràfic per immigració i 
urbanització són els trets característics de la segona meitat d'aquest segle i que han 
transformat radicalment l’economia i fesomia agràries precedents.  
 
2 El relleu 

 
El relleu és un dels elements geogràfics que exerceix més influència sobre 

l'activitat i la presència humanes. Aquesta influència és més forta en societats 
primitives o tradicionals (actuals i pretèrites), ja que disposen de menys mitjans 
tècnics i científics per a superar o utilitzar aquest element. No obstant això, també és 
ben cert que en el passat les muntanyes del nostre país es trobaven més poblades que 
avui, sobretot proporcionalment. Avui dia la població humana i les seves principals 
activitats econòmiques es troben concentrades cap als sectors plans, per l'economia en 
les instal·lacions (d'habitatge, industrials,.. ) i en les comunicacions.  

Tal i com s'ha vist en situar el terme, a Sant Andreu de la Barca hi trobem com a  
elements més característics en aquest aspecte, un ampli sector pla dins de la Vall del 

 
3 SERVICIO GEOGRAFICO DEL EJERCITO : 1980  
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Llobregat, i un sector muntanyenc. L'existència d'un pla constitueix un element 
essencial (si bé no l’únic) per a explicar l'actual situació sòcio-econòmica de la vila i 
el seu terme; també ho és la Vall del Llobregat, important eix de comunicacions ja en 
el passat, ja que és una de les poques vies naturals que connecta el litoral, sobretot 
Barcelona, i l'interior de Catalunya.  

L'explicació del relleu del terme de Sant Andreu de la Barca no es basa simplement 
en la descripció de les formes topogràfiques actuals, que són pràcticament les 
mateixes de quan arribaren els primers pobladors d'aquesta àrea. També es basa en 
l’exposició d’allò que ens permeti comprendre'l: les roques, la gènesi d'aquest i els 
processos morfològics actuals.  

 
2.1. Les formes topogràfiques 

 
Amb una ràpida observació de la morfologia del terme de Sant Andreu de la Barca 

ens adonem de l'existència de dos àmbits força diferenciats i ja citats: el pla i la 
muntanya.  

El sector pla del municipi forma part de l’anomenada Cubeta de Sant Andreu que, 
pel seu cantó SE connecta amb el Pla del Llobregat, la plana final i deltaica d'aquest 
riu. A grans trets s'hi distingeix, d'una banda el sector més proper al Llobregat, format 
tant pel mateix llit d'inundació del riu com per unes centenes de metres a ambdós 
costats. Aquest sector és gairebé del tot pla. D'altra banda, entre aquest i les vores de 
les muntanyes el pla passa a ser gradualment un pla inclinat en direcció al riu, amb 
algunes ondulacions causades pels torrents i rieres que el travessen. La separació entre 
els dos sectors no segueix una línia clara. ja que la variació del pendent és prou 
gradual com per a fer-se imperceptible; però més o menys coincideix amb la línia del 
canal. que ressegueix la cota dels 45 m.  

 
El sector muntanyós és de relleu suau i dibuixa un arc obert al NE, format per:  
− El Serrat del Cap del Sàbat (221 m) al sud.  
− El Tossal del Pi Tallat (256 m) i Costa de la Dama (223 m)4 a l’oest, arribant 

fins a Tres Termes.  
− Enmig d'aquests dos braços hi ha el Serrat d'en Canals que, orientat més o 

menys longitudinalment, empalma per l’oest amb la Costa de la Dama. Aquest 
serrat té unes cotes inferiors als altres dos (uns 40-50 m per sota) i marca dues 
valls:  

− La Vall de Can Canals, al sud.  
− La Vall del Palau, al nord, molt més oberta que la primera i integrada al pla. 
 
 
4. DIPUTACIÓ DE BARCELONA: 1976 
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2.2 Les roques 
 

Les roques són un dels principals factors a tenir en compte a l’hora d'explicar 
l’origen d'un relleu, ja que la varietat litològica comporta l’existència de diferents 
tipus de resposta davant dels processos morfològics, tant actuals com en la història 
geològica.  

Un petit passeig pel terme de Sant Andreu de la Barca és suficient per a adonar-nos 
de l’existència de diferents tipus de roca en el color, la textura, la duresa, la disposició, 
etc. A més comprovarem com determinats tipus de roca es localitzen a determinats 
indrets; bàsicament, a la muntanya hi trobem materials més compactats i resistents.  

La majoria d'aquests materials són sedimentaris, però també en trobem de 
metamòrfics i que, per tant, no conserven la disposició estratificada original. Amb 
l’ajuda d'un mapa geològic, es pot conèixer a més a quin temps geològic pertany cada 
formació litològica i que tot seguit s'exposa, de menys a més modern:  

− Llicorelles (Silurià).  
− Conglomerats i gresos silicis (Triàssic).  
− Margues groguenques i argiles rogences amb calcàries lacustres (Triàssic).  
− Bretxes calcàries (Juràssic).  
− Graves i sorres de gra gros i conglomerats de ciment calcari (Quaternari).  
− Graves, sorres, llims i argiles gens compactats (Quaternari).  

 
−  Llicorelles. És la roca metamòrfica a quèe s'ha fet referència. Les trobem al 

sector muntanyenc a ponent del terme (Pi Tallat, Costa de la Dama) però també hi ha 
afloraments al centre del poble i al cementiri, on formen un esperó davant del riu. 
Aquestes llicorelles es formaren durant el Paleozoic, concretament el Sistema Silurià, 
fa més de 400 milions d'anys.  

−   Conglomerats i gresos silicis. És una formació sedimentària constituïda per 
còdols i graves, i sorres (respectivament) cimentades per una matriu silícia. Presenten 
un característic color rogenc, una mica violat, i es troben al sector oriental del Serrat 
del Cap del Sàbat. L'estratificació d'aquests materials és força visible i es presenta 
relativament horitzontal. Aquestes roques es formaren durant el Mesozoic, 
concretament la unitat Bundsandstein del Sistema Triàssic, fa uns 240 milions d'anys. 
Els gresos han estat tradicionalment utilitzats com a material per a la construcció i és 
ben visible a les cases velles o al campanar; també se'ls coneix per "pedra d'esmolar".  

−  Margues groguenques i argiles rogenques amb calcàries lacustres. Es tracta 
d'una formació sedimentària composta per estrats prims de roques diferents, disposats 
d'una forma més o menys alternant. Afloren principalment pel sector occidental del 
vessant nord del Serrat del Cap del Sàbat, però també en altres indrets del terme 

 
5. INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA.  
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(Can Canals, a prop de Can Preses,... ). El conjunt d'aquesta formació se'ns presenta, a 
Sant Andreu, basculada cap al SE pel sistema de falles de la fossa tectònica de 
Corbera. Els materials es formaren en el Mesozoic, concretament a la unitat Keuper 
dins del Sistema Triàssic, i daten de fa uns 220 milions d'anys.  

−  Bretxes calcàries. És una roca sedimentaria formada per elements angulosos i 
cimentats per una matriu calcària, adquirint una tonalitat ocre. Es presenta d'una forma 
molt variable (en potència i aspecte) amb afloraments escampats i de poca extensió; 
les trobem per exemple al voltant de Can Salvi. Molt probablement pertanyen al 
Mesozoic i concretament a la sèrie Lias del Sistema Juràssic, pel que tenen uns 200 
milions d’anys.  

−  Graves i sorres de gra gros i conglomerats de ciment calcari. És una formació de 
roques sedimentàries de to terrós clar, molt present per tot el Serrat d’en Canals i 
especialment visible en el seu vessant meridional. Pertany al Cenozoic, concretament 
al Pleistocè Superior dins el Sistema Quaternari. Corresponen als materials de la 
quarta terrassa fluvial (la segona més antiga de les 5 identificades) que el Llobregat va 
dipositar fa poc menys de 2 milions d'anys i presentant, a Sant Andreu, una potència 
de 40-50 m.  

−  Graves, sorres, llims i argiles gens compactats. Es tracta d'una formació 
sedimentaria de color terrós a beig i que es troba per tot el pla, des del llit del riu fins 
endinsar-se a la Vall del Palau i la de Can Canals. Hi trobem una diferenciació entre 
els sectors més elevats (15-20 m per damunt del riu) i el curs d'inundació, aquest 
darrer amb materials més fins. També corresponen al Quaternari, però a temps més 
moderns: respectivament el Pleistocè Mitjà i l’Holocè, i constitueixen la tercera i la 
primera de les terrasses fluvials del Llobregat.  

Tal i com s'ha vist, al terme de Sant Andreu de la Barca hi ha materials de totes les 
eres geològiques i disposats d'una forma força ordenada, però més variats a la 
muntanya en tipus i cronologia. 
 
2.3 La gènesi d’aquest relleu 

 
Per a explicar l’origen de les formes topogràfiques en un lloc poc extens, com per 

exemple el terme de Sant Andreu, cal ultrapassar de molt l'àmbit d'estudi. Per a 
simplificar-ho em limitaré, en el nostre cas, al Sistema Mediterrani Català (o 
Catalànids), del que en forma part la Serralada Litoral i, per tant, les muntanyes que 
voregen Sant Andreu de la Barca.  

El Sistema Mediterrani Català constitueix una gran unitat morfoestructural 
originada amb el plegament hercinià, que va tenir lloc fa uns 280 milions d'anys, 
durant el Paleozoic (o Era Primària) ; part d'aquesta unitat emergí. Aquest plegament 
afecta als materials que, durant algunes centenes de milions d'anys, s'havien anat 
dipositant en un gran mar existent entre Africà i Euràsia, i conegut com a Mar de  
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Tetis. Les llicorelles que trobem per diversos punts del terme corresponen a aquests 
materials.  

Durant el Mesozoic (o Era Secundària) gran part del sistema es trobava altre cop 
submergit en el mar, i sobre el qual s'anaven sedimentant els materials provinents de 
l’erosió dels massissos hercinians emergits: el Massís de l'Ebre (a l’actual Depressió 
de l’Ebre) i el Massís Catalano-Balear (a l'actual Mar Balear). Corresponents a aquest 
període són els gresos i conglomerats rogencs que trobem a la part sud del terme.  

Del Cenozoic (Terciari i Quaternari) cal destacar en primer lloc el plegament alpí, 
que aixeca els Pirineus i reactiva el Massís Catalano-Balear, restant entre ambdós un 
mar interior (l'actual Depressió de l’Ebre). Amb aquest plegament els materials antics 
i rígids es fracturaren, mentre que els nous i més flexibles es plegaren.  

Després d'aquest plegament (orogènia alpina) es produeixen una sèrie de 
distensions en què s'origina l'actual configuració en blocs paral·lels dels Catalànids: 
dos blocs aixecats (serralades Litoral i Prelitoral), el bloc enfonsat (Depressió 
Prelitoral o fossa tectònica del Vallès-Penedès) i la línia de costa, per enfonsament 
d’un bloc on ara hi ha el mar. A la fossa del Vallès-Penedès s'hi anaren acumulant 
materials detrítics provinents de les dues serralades veïnes.  

Entre els moviments tectònics postorogènics també es troben els manifestats per 
falles d'àmbit més reduït i en totes direccions. Al voltant de Sant Andreu destaca la 
falla que origina la Vall del Llobregat. configurant una dissimetria entre els dos 
costats (Massís del Garraf. al sud, i Serra de Collserola, al nord). De menor àmbit és la 
que es troba a la Vall de Can Canals i que connecta amb el sistema de falles que 
origina la fossa tectònica de Corbera basculada cap al SE.  

Durant el Pliocè (a finals del Terciari) el mar s'endinsava per la Vall del Llobregat 
fins a Castellbisbal. formant-se una ria (la ria Rubricata), Amb el temps la vall s'anà 
omplint amb els materials aportats pel mateix riu i que han constituït les terrasses 
fluvials quaternàries, formació ordenada segons l'antiguitat del sediments: com més 
alts més antics. 

 
2.4 Els processos morfològics actuals 

 
Els processos morfològics es deuen tant a forces internes de la Terra (geodinàmica 

interna) com externes (geodinàmica externa): els plegaments, el vulcanisme. les falles, 
etc. són mostres del primer cas, mentre que l'erosió i la sedimentació, entre altres, ho 
són del segon. 

En l’apartat anterior s'han citat plegaments i falles que han actuat en el nostre 
àmbit geogràfic tant local com més ampli. Avui dia, l’àmbit mediterrani continua sent 
tectònicament actiu com ho proven les nombroses mostres de vulcanisme i sis-  
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micitat. A l'àmbit de Sant Andreu i voltants no es donen especials mostres d’activitat 
interna. Les falles que l’envolten o el travessen poden, però, ser origen de petits 
moviments locals l'efecte dels quals es pot manifestar en la desestabilització de 
vessants. Actualment, les forces que intervenen d'una forma més clara en la modelació 
del relleu són les externes.  

En una visió ràpida de la qüestió, a Sant Andreu de la Barca cal parlar de dos tipus 
de processos morfològics externs:  

− Els produïts per les aigües superficials (cursos permanents o intermitents).  
− Els existents al voltant de la segona terrassa fluvial del Llobregat (Serrat d'en 

Canals) sobretot a l’escarpament del seu cantó meridional.  
En tractar de l’acció dels cursos d'aigua s'ha de diferenciar entre el Llobregat i la 

resta. L'acció erosiva de les aigües del Llobregat ja ve plasmada pel nom que tenia en 
temps dels romans: Rubricatus, per la molta terra roja que arrossegava, producte de 
l’erosió. però allò que destaca són les avingudes, originades normalment amb les 
pluges torrencials de tardor i que provoquen moviments de materials per tot el seu llit 
d'inundació, dipositant nous materials en uns indrets i arrossegant-ne d'altres. Per 
exemple, 1842 i 1843, hi ha haver unes riuades que s'endugueren un terç de les millors 
terres de conreu del terme de Sant Andreu.6 Amb avingudes d'aquesta mena el llit del 
riu pot canviar de lloc, tal i com ha succeït en alguna ocasió. L'acció del riu es limita 
però a la part més plana i propera a aquest. A més, actualment, la regularització del 
curs, per mitjà d'embassaments (com el de la Baells) i canalitzacions, esmorteeix els 
efectes de les riuades.  

La resta de cursos, permanents o no, originen fondalades i barrancades, 
especialment sobre formacions de roca poc consolidada, com al pla o la Vall de Can 
Canals. Sobre vessants desproveïts de vegetació i amb pendents forts hi trobem 
xaragalls: en són un bon exemple els formats damunt els materials margosos al sector 
sud de la Vall de Can Canals, i en els que les capes de calcàries (material més dur) 
causen l'existència de petits salts o llindars.  

La segona terrassa fluvial del Llobregat. que origina el Serrat d'en Canals, presenta 
un costat meridional escarpat i força inestable. Hi és de destacar el corriment de terres 
produït al voltant de Can Canals la nit del 5 al 6 de desembre de 1971.7 Es tracta d'un 
lliscament dels conglomerats de la terrassa fluvial esmentada, paral·lel al vessant i per 
damunt d'un pla inclinat format per materials margosos tectonitzats (basculats), els 
corresponents a la unitat Keuper. El lliscament, que afecta a més de 300 m. de vessant 
longitudinalment, va ser afavorit per unes precipitacions excepcionals que 
empaparen les argiles i les margues i causaren els fenòmens de solifluxió de la 
base i subsidiència. Altres factors poden haver estat la desestabilització de la 
base per la construcció d'un camp de futbol i un possible petit seisme local, potser  

 
6. MADOZ, Pascual. 1984, vol. III, pàg. 402.  
7. CAMPS i SORIA. Enric: novembre 1983. pàg. 14-15. 
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relacionat amb la falla longitudinal a la vall. La cicatriu del corriment és encara avui 
ben visible. Des d'antic, aquest vessant ja havia presentat símptomes d'inestabilitat: 
testimonis orals diuen que, de vegades, les oliveres de darrera la masia de Can Canals 
es movien i apareixien esquerdes al terra.  

Al llarg de l’escarpament que la terrassa forma en el seu cantó sud, també es 
produeixen fenòmens com la caiguda d'esbaldregalls i de rocs despresos del front. 

  
3. El clima 

 
En l’anàlisi de les condicions climàtiques de Sant Andreu de la Barca ens trobem 

amb un obstacle: la manca de dades termopluviomètriques específiques del lloc. 
Aquestes dades són imprescindibles per a poder demostrar el nivell de presència dels 
fenòmens zonals i detectar els locals.  

El buit causat per la inexistència d'una estació meteorològica a Sant Andreu pot ser 
parcialment omplert amb l’extrapolació de les dades d'estacions veïnes, encara que 
això ens limita la detecció dels trets locals. A la Memòria Informativa del Pla General 
d'Ordenació del 1980 es donen unes dades que han estat calculades seguint aquest 
mètode. Aquestes dades són les utilitzades en el text present (vegeu la taula 1).  

 
Taula 1. Dades termopluviomètriques (a partir d’estacions veïnes): 

Mes G F M A M J J A S O N D 
TM 6,5    7,4    11,2   13,9   18 21.2   26,1   24,7   21 17,5   11,4   6,7    
P 22,4   27,9   32,6   74,8   35,3   47,8   19,6   69,8   77,4   26,2   91.1   34,7   
DP 6,5    5,8    6,4    7,1    8,2    6,1    3,4    6,3    7,0    5,3    8,1    4,2    

  
TM Temperatura mitjana (en ºC)     TM any:   15,46 ºC       
P Precipitació (en mm)        P any:    560,67 mm            
DP Dies de pluja          DP any:    74,4              
Font: Pla General d'Ordenació. 1980. Memòria informativa.            

 
Tota persona que porti alguns anys visquent a Sant Andreu, en referir-se al clima 

pensarà amb els estius calorosos i eixuts, amb les pluges de tardor i sovint torrencials, 
amb els hiverns suaus i relativament humits i amb les primaveres variables i també 
plujoses. També tindrà present l'existència d'anys de sequera, dels que a més també 
n'hi ha moltes referències documentals històriques. Aquests trets són comuns a l’àrea 
que ens envolta: Sant Andreu, com tot Catalunya en general, forma part de la zona 
climàtica subtropical i concretament la mediterrània.  

El clima mediterrani presenta forts contrastos estacionals, tant a nivell tèrmic com 
pluviomètric, ja que la influència oceànica hi és escassa: l'estiu és sec i càlid, per  
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influència de l'anticicló subtropical de les Açores, mentre que l'hivern és fresc i humit, 
per efectes dels vents de l'oest, si bé en el nostre àmbit també es deixa sentir força el 
domini de l'anticicló esmentat. Es tracta d'un clima de transició entre les masses d'aire 
subtropicals i les temperades, que a ]'estiu es desplacen cap al nord i a l’hivern cap al 
sud. El domini d'una o altra durant períodes llargs implica la presència de sequeres o 
períodes més plujosos, però la complexa orografia present per tota l’àrea mediterrània, 
com l’alternança terra-mar, provoquen existència d’una gran varietat de tipus locals.  

Tradicionalment, Sant Andreu de la Barca ha tingut fama de gaudir d'un bon clima, 
com ho demostra la descripció feta el 1846 per Madoz8 "...con buena ventilación, cielo 
alegre y clima saludable..." o a principis de segle per Gomis "...de clima templat y 
saludable... ". però l’anàlisi de les condicions climàtiques no es basarà en aquests 
qualificatius sinó a partir de les dades termopluviomètriques exposades, que es 
relacionaran amb els factors climàtics zonals. Per a simplificar-ho, l’anàlisi es 
presenta per estacions (vegeu la taula 2), ometent-se les situacions particulars i 
extremes que no són freqüents.  

 
Taula 2. Dades termopluviomètriques estacionals: 

 TMQC Pmm DP PDmm 
Hivern 6,8    85 16,5    5,2    
Primavera 14,3    143,7    21,7    6,6    
Estiu 24 137,2    15.8    8,7    
Tardor 16,6    194,7    20,4    9,5    

 
TM0C : temperatura mitjana DP: dies de pluja  
Pmm: precipitació en mm  PDmm: precipitació per DP  

 
3.1 Hivern 

 
Tèrmicament, si bé és l’estació més freda, l’hivern mediterrani és suau. Així, la 

mitjana del mes més fred és superior als 6ºC (gener: 6,5ºC) tret característic d’aquest 
clima i a més molt important per a la vegetació, que no es veu afectada ni per 
abundants ni fortes glaçades (la mitjana de les temperatures mínimes del mes més 
fred, gener, és de 2,0ºC). A l'àmbit mediterrani en general, l’hivern és l'estació més 
plujosa, però no és així en certs sectors com a Catalunya. Les dades per Sant Andreu 
ens donen que és la menys plujosa, però això no implica que sigui la més seca. Les  

 
8. MADOZ, Pascual: 1846. vol III. pàg. 402 
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pluges hivernals solen ser causades per les pertorbacions atlàntiques empeses pels 
vents de l’oest, pel que en general són suaus; per exemple, el nombre de dies de pluja 
és superior al de l’estiu. Així l’aigua pot ser absorbida i retinguda pel sòl que, 
combinat amb les temperatures fresques, dóna un balanç humit. El caràcter poc plujós 
li ve donat per la situació anticiclònica (anticicló de les Açores), molt freqüent a 
l’hivern: a causa de l’estabilitat atmosfèrica que comporta, es caracteritza per una 
elevada insolació, temps sec i fort contrast tèrmic entre el dia i la nit; la forta 
davallada nocturna fa augmentar la humitat relativa de l’aire amb la conseqüent 
formació de rosades i boires. La influència del Llobregat augmenta, a Sant Andreu, el 
nivell d'humitat nocturna en aquestes situacions. Les entrades d'aire del nord solen 
comportar la presència de vents forts i secs, esmorteïts a Sant Andreu per la presència 
de sistemes muntanyosos com els Pirineus i el Montseny. És en aquesta situació, i 
especialment si l’aire ve del centre del continent euroasiàtic, quan tenen lloc les 
poques glaçades.  
 
3.2 Primavera 

 
Aquesta estació és la segona més fresca de l’any i la segona més plujosa, tal i com 

es verifica a les taules, però aquestes dades diuen poc sobre el seu caràcter. Es tracta 
d'una estació de temps molt variable, en que sovintegen les situacions d’inestabilitat. 
Això es deu a les contínues alternances de les dues masses d'aire dominants: la 
temperada i la subtropical. L'arribada de masses d'aire subtropical comporta un 
augment tèrmic; són els falsos començaments d'estiu característics quan l’estació ja és 
avançada. Les precipitacions primaverals venen tant de les baixes saharianes 
(subtropical), que sovint porten les conegudes pluges de fang, com de les entrades de 
sistemes frontals i pertorbacions atlàntiques, acompanyades d'un refredament general. 
De vegades, el pas d’aquestes pertorbacions és seguit per situacions de ponent, en les 
que destaca aquest vent que, després de travessar tota la Península Iberica, a 
Catalunya arriba sec i càlid.  

Una altra situació típica d'aquesta estació és la de llevant, caracteritzada per 
l’ambient humit, fred, amb pluges al litoral i les llevantades. Aquesta situació arriba 
esmorteïda a Sant Andreu, tant per la distancia que el separa del litoral (uns 20 km) 
com, i sobretot, per la barrera que suposa la Serralada Litoral (sectors de Collserola i 
Garraf-Ordal). El caràcter plujós d'aquesta estació es reflecteix tant en el total de litres 
precipitats com en la mitjana de dies de pluja. Si es relacionen ambdues variables, es 
demostra el caràcter suau d'aquestes precipitacions, superat només per les hivernals. 

 
3.3 Estiu 

 
 Les dades manifesten que l'estiu és l'estació més càlida i la segona més seca. Dit 
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així però, hi ha algun aspecte que pot semblar contradictori a allò que tothom sap: el 
fet que a l'estiu té lloc la temuda secada. Aquesta es reflecteix sobretot en el juliol 
(mínima de precipitació a l'any), però no a l'agost, quan tenen lloc les tormentes 
d'estiu, localment molt fortes però de poca durada, pel que l'aigua gairebé no és 
retinguda pel sòl. Combinat a més amb les altes temperatures i la secada acumulada a 
l'estiu (ja que aquestes tormentes solen tenir lloc a la segona quinzena d'agost), en 
resulta un balanç hídric molt més pobre que l'aparentat per les dades. De fet, l'estiu 
registra el menor nombre de dies de pluja.  

El caràcter sec i assolellat s'origina pel domini de l'anticicló de les Açores, allargat 
cap a l'est durant l'estiu. Aquest impedeix l’arribada de masses d'aire oceàniques, 
desplaçades ara al nord, i estabilitza l’atmosfera pel que els vents també són absents, 
llevat dels locals. Dels vents locals el més notable és la marinada, vent matinal 
provocat per l'escalfament més ràpid i intens de la terra respecte el mar. A Sant 
Andreu la marinada incideix amb poca força, sobretot per les barreres orogràfiques. 
També característic de l’estiu són les calitges, facilitades per la sequera ambiental i la 
calma anticiclònica.  

 
3.4 Tardor 

 
Les dades termopluviomètriques ens mostren un comportament molt similar al de 

la primavera, si bé més càlid i plujós. Efectivament, la tardor també es caracteritza per 
l'alternança de les dues masses d'aire dominants, la temperada i la subtropical. però a 
la tardor el mar juga un paper diferent i molt important. Durant l'estiu el mar 
absorbeix molta escalfor, especialment la Mediterrània, un mar amb molta insolació i 
poca renovació d'aigua. Així les primeres entrades d'aire fred a la tardor troben un mar 
molt calent, i amb ell les capes d'aire immediates, força humides a més. El fort 
contrast tèrmic i higromètric provoca la formació de quantioses i violentes 
precipitacions (observeu que la relació quantitat de pluja per dia de pluja és la més alta 
de l'any). Les riuades i les inundacions es converteixen així en un fenomen molt 
freqüent durant la tardor i del que a Sant Andreu n'hi ha moltes referències 
documentals.  

La influència del mar també es deixa sentir tèrmicament: l'escalfor que genera 
afecta sobretot al litoral, però també arriba terra endins. És per això que la mitjana 
tèrmica tardoral és superior a la primaverenca. En canvi, durant la primavera, i 
després de l'hivern, el mar encara és fred.  
 
4 La hidrografia 

 
El primer en què hom pensa sobre la hidrografia de Sant Andreu de la Barca és en 

el Llobregat, riu del que n'és riberenc i que constitueix un element natural de gran  
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importància per al terme, tant avui com en el passat. Part de les seves aigües, però, 
circulen pel Canal Industrial, que travessa el terme de NW a SE.  

Per a parlar però d'altres cursos fluvials cal baixar molt de nivell, a un punt fins i 
tot incomparable en tots els sentits. Es tracta de petites rieres i torrents que travessen 
el terme, tots ells afluents del Llobregat en el seu marge dret; recordem que el terme 
de Sant Andreu es troba en aquest marge del riu. Aquests cursos tenen la seva 
importància dins de l'àmbit local, especialment en un terme de dimensions tant 
reduïdes. A trets generals, tots els cursos superficials són fortament influïts per les 
condicions climàtiques, caracteritzades en l'aspecte hídric pel caire irregular de les 
precipitacions i la forta evapotranspiració estiuenca.  

Finalment cal parlar de les aigües subterrànies, especialment de l'aqüífer que hi ha 
a la Cubeta de Sant Andreu, de gran importància per al proveïment d'aigua tant 
d'aquest terme com dels veïns.  
 
4.1 El Llobregat 

 
Després de l'Ebre i els seus afluents pirinencs, el Llobregat és el riu més cabalós de 

Catalunya i el de major superfície de conca. Per a poder comparar es proporcionen 
també dades de l'Ebre (vegeu la taula 3).  
 
Taula 3. Conca i cabals del Llobregat i l’Ebre9 

 

Riu Llobregat 
(1912-1970) 

Ebre 
(1913-1970) 

Conca (km2)    4.948    (total)    85.001    (total)    
 4.561    (Martorell)    84.230    (Tortosa)    
Cabal (hm3/any)    680,0 (Martorell)    17.268,0    (Tortosa)    
          (m3/s)    21,57 (Martorell)    547,67 (Tortosa)   

    
Taula 4.  Cabals mitjans mensuals (el Llobregat a Martorell, 1912-197510 

 
Mes G F M A M J J A S O N D 
m3/s   18,5   19,2   26,7   27,2   32,0   28,8   17,1   14,3   20,1   23,1   19,9   21,0 
 

   
9. INSTITUT CARTOGRAFIC DE CATALUNYA: 1983, pàg. 103.  
10. VERGES, Josep C.: 1978, pàg. 125.  
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El Llobregat és un riu de règim mediterrani, però suavitzat en alimentar-se en el 
Prepirineu, una àrea no mediterrània en sentit estricte. El seu cabal (vegeu la taula 4) 
ve estretament lligat al règim de pluges: nivells alts durant la primavera (amb un 
màxim al maig) i la tardor (màxim a l'octubre); aquest darrer és més irregular i sol 
provocar riuades i inundacions, de les que hi ha nombroses referències històriques que 
demostren la seva importància i freqüència. Per exemple, el 21 de setembre de 1971 
va tenir lloc la màxima avinguda registrada aquest segle, amb 3080 m.1/s, el que 
significa més de 145 vegades el cabal mitjà del riu.11 A l'hivern, la poca precipitació i 
la retenció nival a la capçalera es reflecteixen en un cabal pobre, sobretot al gener. A 
l’estiu s'acusa la sequera, especialment en el mes d'agost. Actualment el seu règim es 
veu modificat per l'acció de l'home, tant per la utilització com la regulació de les seves 
aigües.  

Referent a la seva utilització, el Llobregat rep les aportacions de les aigües 
residuals, mentre que les extraccions per al consum urbà i industrial a Sant Andreu es 
fan en els aqüífers subterranis. També s'extreu aigua per al consum directament del 
curs, però fora del nostre àmbit, com per exemple al Pantà de la Baells.  

 
En passar pel terme, el Llobregat es troba canalitzat per mitjà d’uns murs de 

defensa construïts pel 1977. Però el principal regulador és el Pantà de la Baells 
(Berguedà), inaugurat el 1976. Entre les funcions d'aquest embassament es troba la 
regulació dels cabals del Llobregat per a esmorteir les avingudes.  

 
4.2 El canal 

 
Un element modificador del curs al terme de Sant Andreu, el constitueix el canal 

descobert de la Companyia d’Aigües de Barcelona, més conegut per Canal Industrial 
o Canal Sedó, i que té una concessió de 14 m2/s,12 el que representa el 66% del cabal 
mitjà del Llobregat a Martorell. El canal pren les aigües tot just passat el Congost de 
Martorell i les retorna al riu poc abans de Roca de Droc (terme de Corbera de 
Llobregat), travessant així tot el terme de Sant Andreu de NW a SE, a més del sector 
del terme de Castellbisbal que es troba al marge dret del riu. Actualment és cobert en 
el tram en que travessa el poble. Les referències a aquest canal daten del segle passat: 
el 1846 Madoz cita que estava en projecte un canal per a fàbriques i molins; però fins 
a principis del segle XX no es va dur a terme l'obra. Avui dia s'utilitza per a produir 
electricitat.  

 
11. CONSORCI D'INFORMACIÓ 1 DOCUMENTACIÓ DE CATALUNYA: Anuari.., 1987, pàg. 

53.  
12. MOPU. DGOH: 1985.  
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4.3. Els altres cursos 
 
Tal i com s'ha esmentat, hi ha una sèrie de cursos superficials menors que 

travessen o voregen el terme i desguassen al Llobregat pel seu marge dret.  
En destaca la Riera de Corbera, amb una conca de 13,33 km2 13 i una longitud de 

11,5 km. Com es pot veure, es tracta d'un nivell molt inferior al del Llobregat. Malgrat 
la proximitat, el terme de Sant Andreu de la Barca no té pràcticament contacte amb 
aquesta riera llevat dels seus darrers 800 m, que constitueixen límit de terme amb 
Corbera de Llobregat.  

 
En segon lloc d’importància, quant a conca i cabal, hi ha la Riera del Palau, que 

recull les aigües de la Riera de Can Mitjans i del Torrent de la Gajola. Però com en el 
cas anterior, la major part de la seva conca es troba fora del terme (pertany a Castellví 
de Rosanes) i només en els seus darrers 2 km., és a dir, quan entra al Pla del 
Llobregat, pertany a Sant Andreu, la meitat dels quals fan de límit amb Castellbisbal.  

Ambdues rieres solen dur aigua durant tot l’any en drenar conques prou grans. 
Quan el cabal és reduït, a determinats indrets l’aigua s'infiltra i la llera queda seca. 
Això es produeix sobretot en entrar al pla i en alguns fondals, quan les aigües tenen 
contacte amb els sediments al·luvials quaternaris transportats per elles mateixes o pel 
Llobregat; la permeabilitat d’aquest materials arriba a absorbir l’aigua superficial. La 
Riera de Corbera s'alimenta també d'aigües subterrànies i que provenen de les 
formacions kàrstiques (avencs, cursos subterranis) de les calcàries triàssiques que es 
troben per la seva conca. Aquestes aigües, en trobar els materials impermeables del 
triàssic mitjà i inferior (margues, gresos, etc.) surten a l’exterior.  

 
Finalment s'han d'esmentar les rieres de Can Canals i d'en Po-Canals (formada pels 

torrents del Fondo, de Madius i de la Fava) amb conques molt més petites a les 
anteriors i plenament englobades dins del terme de Sant Andreu. Aquestes són de 
regim torrencial. és a dir, cursos d'escorriment de les aigües de pluja i que romanen 
secs durant la resta de temps. En algun cas, com a la Riera de Can Canals i sobre la 
font homònima, les aigües freàtiques arriben a mantenir el curs entollat quan no plou, 
llevat en temps de secada.  

 
4.4. La cubeta de Sant Andreu 

 
Amb aquest nom14 es coneix la plana formada entre el Congost de Martorell i la 

Roca de Droc. Es constituïda per materials al·luvials quaternaris del riu Llobregat i els 
seus afluents. Hi abunden les graves i els llims, material molt porós i, per tant, 
amb gran  capacitat per a emmagatzemar  aigua constituint així un aqüífer. La  

 
13. SALA i SANJAUME, Maria: 1981, vol. 17, pàg. 155.  
14. MOPU. DGOH: 1984.  
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potència (gruix) d'aquesta formació geològica és variable segons els llocs i les 
terrasses: uns 90 m per a la superior (la quarta terrassa fluvial del Llobregat), de 30-40 
m per la mitjana (la tercera) i uns 2-4 m per a la inferior (la primera). La capacitat de 
l'embassament subterrani és de 9 hm3 

Aquest aqüífer és alimentat principalment per infiltració en èpoques d’avingudes 
del Llobregat, que així remouen i netegen el fons del riu. També una part de la 
recàrrega prové de la pluja; per aquest sector es calcula que només un 33% de l'aigua 
de la pluja s'infiltra, percentatge lògicament molt inferior quan el terreny és edificat o 
pavimentat. Les sortides d'aigua es produeixen pel trasvassament a altres unitats 
hidrogeològiques (la Cubeta del Papiol) o al mateix riu en cas de saturació a nivells 
superiors al seu curs. Però la principal sortida d'aigües de l'aqüífer són, avui dia, les 
extraccions per al consum urbà, industrial o agrícola dels municipis que hi accedeixen. 

 
5. La Vegetació  

 
La vegetació natural a Sant Andreu de la Barca es troba avui dia pràcticament 

reduïda als sectors de muntanya. Al pla, la pràctica total ocupació agrícola en temps 
pretèrits i urbano-industrial actual ha arraconat aquesta vegetació cap a espais molt 
reduïts. En parlar de vegetació, però, no sols ens hem de referir a la que actualment 
existeix sinó també a la que es desenvoluparia si l'home deixés d'intervenir-hi i que és 
la mateixa que se suposa que hi havia abans de la seva intervenció: la vegetació 
potencial.  

Per a comprendre la presència de determinades formacions vegetals, cal tenir 
present els factors que les condicionen. A trets generals són el clima (règim 
termopluviomètric, evapotranspiració, etc.) el relleu, la litologia (diferents capacitats 
de retenció de l'aigua, formació d'un o altre tipus de sòl) la hidrografia (presència  
d'humitat constant o intermitent), l'activitat humana, etc.  

 
5.1 La vegetació actual a la muntanya 

 
Una primera i ràpida observació ens permet de veure que l’àrea de muntanya del 

terme de Sant Andreu és recoberta per pinedes, concretament de pi blanc (Pinus 
halepensis). Sota d'aquest estrat arbori hi creix un estrat arbustiu de densitat i 
composició variables. Al llarg de l’any, aquesta coberta vegetal varia poc d’aspecte ja 
que hi dominen les espècies sempre verdes (perennes); fins i tot hi ha espècies que 
floreixen a l'hivern, com els brucs. La primavera, així, no és una estació esclatant en el 
món vegetal, si bé s'hi produeix la principal activitat vegetativa. L'eixut estiuenc es 
tradueix en una pèrdua de verdor; moltes plantes herbàcies s'assequen i el sotabosc 
s'omple de tons terrosos. L'activitat vegetal es refà a la tardor, amb la recuperació de 
l'estrat herbaci i un creixement secundari en moltes espècies.  
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Però per a definir els diferents tipus de formacions vegetals que es donen al terme, 
cal prescindir de l’estrat arbori de pins que uniformitza la coberta vegetal. El pi és un 
arbre acompanyant, la presència del qual no modifica substancialment la formació 
subjacent ja que, en general, deixa passar-força llum; així es pot desenvoluupar un ric 
sotabosc que és el que aquí defineix les formacions existents. L'extensió del pi ha estat 
facilitada per la degradació o desaparició dels antics boscos, ja que és una especie de 
creixement més ràpid i fàcil que el d’espècies originàries.  

En general, a les nostres muntanyes hi podem trobar unes formacions vegetals 
relativament barrejades, formant mosaics, i on rarament hi ha formes pures.  

Són les formacions següents:  
 

− Brolla comuna de bruc i romaní.  
− Brolla comuna d'estepes i brucs.  
− Garriga.  
− Bardisses.  
− Alzinar esclarissat.  
− Vegetació de ribera.  
 
− Brolla comuna de bruc i romaní (Erico-Thymelaeetum). Es tracta d'un matollar 

clar i baix (inferior al metre), propi de terrenys calcaris, encara que també es troba en 
els silicis. Es formada per espècies de matolls com el bruc d’hivern, la gatosa, el 
romaní, l’argelaga, la farigola, l’espígol, la foixarda, la ginesta, etc.; moltes són 
plantes aromàtiques de gran estima. A l’estrat herbaci hi trobem el fenàs i el llistó, 
principalment, així com molses en indrets més humits. Es una formació poc activa a 
l’estiu, donat el caràcter més sec i càlid dels terrenys calcaris. En canvi, hi ha plantes 
que floreixen a l’hivern (el bruc i la gatosa). Necessita uns terrenys rics en argiles i 
s'ha estès per la destrucció de boscos i màquies primitives. Al terme de Sant Andreu 
de la Barca, aquest matollar el trobem sobre el Serret d'en Canals (ric en còdols 
calcaris) i als terrenys margosos dels vessants de la vall homònima.  

−Brolla comuna d'estepes i brucs (Cisto-Sarothamnetum). Com en el cas anterior, 
es tracta d’un matollar clar i baix però que es desenvolupa sobre terrenys silicis (com 
les pissarres). Es constituïda per espècies com l’estepa borrera, l’estepa negra, l’estepa 
blanca, el bruc comú, la bruguerola, etc. A llocs més assolellats i influïts per l'home hi 
trobem espècies calcícoles, com les gatoses, el romaní i el bruc d'hivern. El primer 
grup d’espècies (silicícoles) floreixen a la primavera (març-maig), a diferència de les 
calcícoles (a l’hivern). Es una brolla pobra, però que de vegades es barreja amb 
màquies, formació més alta (1-2 m). A Sant Andreu es troba força present sobre les 
llicorelles (vessants del tossal del Pi Tallat i Costa de la Dama), especialment als 
sectors més assolellats.  

− Garriga (Quercetum cocciferae). Matollar baix (1 m) format per espècies com el 
garric (dominant), el  llentiscle, la lleterassa o el matapoll. A diferència de les brolles 
abans  esmentades,  constitueix un estrat  arbustiu  força dens  i o mbrívol. Es  
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propi de terrenys calcaris, però en menor proporció també es troba sobre terrenys 
silicis, amb espècies com l’estepa borrera i el ginestell. La garriga s'ha desenvolupat 
bastant per destrucció de l’alzinar primitiu. En trobem mostres als serrats d'en Canals i 
del Cap del Sàbat i la variant silicícola sobre les llicorelles als vessants esmentats amb 
la formació anterior.  

− Bardissa d'esbarzer i roldor (Rubo-Coriaretum). Comunitat llenyosa densa 
d’arbusts i lianes, amb predomini de plantes punxoses. L’esmentada és pròpia de terra 
baixa i perd les fulles a l'hivern. En són característics l’esbarzer i el roldor, però també 
l'arç blanc, l’aranyoner, el roser silvestre i la vidalba. Algunes espècies de l'alzinar 
també hi entren, com l’heura, l'englantina, l'arítjol o la rogeta. L'estrat herbaci hi és 
escàs, donada la manca de llum sota el dens estrat arbustiu. És una formació de gran 
vigor (rebrota amb força després d'un incendi) i que fàcilment recobreix sols profunds 
i una mica humits: especialment fondals (antigament ocupats per bosquets de ribera) 
vores de bosc i de camps. Es localitza així d'una forma molt dispersa per tot el terme, 
allà on es donen les dites condicions.  

− Alzinar esclarissat (Quercetum ilicis galloprovinciae arbutetosum). L'alzinar 
típic és el bosc propi de la zona mediterrània septentrional. Actualment es troba molt 
degradat per l’acció antròpica, però a moltes àrees constitueix la vegetació potencial. 
És per això que se'n parlarà detalladament més endavant; a més, a Sant Andreu només 
hi trobem una de les variants degradades: l’alzinar esclarissat (o subassociació 
arbutetosum). Aquesta subassociació es caracteritza pel seu caire esclarissat i, per 
tant, per la presència d'espècies més adaptades a la llum com el pi blanc, l'arboç i el 
matabou, o per donar pas a formacions com la màquia o la garriga. Aquest alzinar es 
troba present a petits sectors als obacs del Serrat del Cap del Sàbat (on és molt 
esclarissat) i del tossal del Pi Tallat i Costa de la Dama. Especialment en aquest 
darrer, es troba acompanyat de roures.  

− Vegetació de ribera. Al terme de Sant Andreu de la Barca no hi ha gaires cursos 
permanents d'aigua; tal i com s'ha vist en parlar de la hidrografia, només el Llobregat 
(al pla) i les rieres de Corbera i del Palau entren dins d'aquest tipus. La resta són 
torrents d'escorriment de les aigües de pluja. És per això que les comunitats vegetals 
de ribera es troben pobrament presents. Actualment hi predominen formacions 
degradades, com bardisses i canyars (vegeu l’apartat 5.2.). però en alguns indrets hi 
trobem restes d'omedes, amb altres espècies típiques d'aquesta formació forestal de 
ribera, com els avellaners. Se'n troben a la Riera del Palau i sobre la Font de Can 
Canals (aprofitant una circumstància local). En aquests indrets també hi trobem altres 
espècies arbòries, com la robínia i el plataner, introduïdes per l'home.  

Menys exigents en humitat són les jonqueres, que poden sobreviure malgrat 
l’assecada dels nivells superiors durant l'estiu.  

 
5.2. La vegetació actual al pla 

 
La vegetació al pla es troba molt reduïda i apartada a sectors marginals, com les 
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riberes del Llobregat, els fondals i cursos de rieres i torrents, àrees de conreu o les 
seves vores i ambients ruderals. La pràctica total ocupació agrícola del pla des de 
temps antics, i la urbanització i ocupació industrial a partir de finals de la dècada dels 
50, ha suposat la reducció de la coberta vegetal a aquests espais marginals. Aquests 
sectors, a més, han perdut les formacions primitives, com serien les comunitats 
forestals de ribera. Actualment hi destaquen les formacions següents: pollancreda, 
fenassar, prat d'hort humit, canyar, bardissa i vegetació de ruderals.  

− Pollancreda. Es localitza a les vores del Llobregat i és una arbreda típica de 
comunitats forestals de ribera; en sentit ampli s'agrupa dins les albaredes (Vinco 
Populetum albae). Correspon majoritàriament a plantacions amb finalitat productiva, 
pel que no es poden considerar una autèntica formació de vegetació natural. A Sant 
Andreu, a més, es troben molt degradades.  

− Fenassar (Brachypodietum phoenicoidis). És un prat constituït pel fenàs de 
marge, una herba de fullam rígid, de 20-25 cm, i que gairebé cobreix el sòl. També hi 
ha herbes robustes com el fonoll. És propi de marges, talusos, vores de camps i a la 
plana del riu.  

−  Prat d'hort humit (Setario-Echinochloetum colonae). Es troba poc estès donada 
la pràctica desaparició dels conreus de fruiters i hortes, però que fa algunes dècades 
ocupaven tot el pla del Llobregat. Es tracta d'un prat frondós, propi de sols regats molt 
sovint i per tant no afectats per l'eixut estiuenc.  

− Canyar (Arundini-Convolvuletum sepium). Comunitat alta (3-4 m) i densa, 
constituïda per les robustes tiges de les canyes per les quals s'enfilen algunes lianes. 
És molt relacionat amb l'espai i l'exercici agraris, i amb indrets d'humitat freàtica com 
les vores d'horts, a torrentades entre camps, sèquies, canals i marges.  

− Bardissa d'esbarzer i roldor (Rubo-Coriaretum). Aquesta formació ja explicada 
en parlar de la vegetació de muntanya, també es troba estesa pel pla, allà on es donen 
les condicions d'humitat i profunditat de sòl que requereix (fondalades, marges, etc.).  

− Vegetació de ruderals. En determinats llocs molt influïts per la presència humana o 
animal, el sòl es troba molt compactat i assolellat. La vegetació que hi creix ha de ser resistent 
a les contínues agressions físiques que la seva situació li depara. Es tracta d'erms, runams, 
vores de camins i llocs habitats en general, on l’únic que hi creix són aquests herbassars. No és 
per tant exclusiva del pla sinó que també en podem trobar a la muntanya si bé hi és menys 
estesa. Un exemple n'és la comunitat de ripoll i olivarda (Inulo-Oryzopsietum miliaceae), 
estesa per erms, guarets, i espais urbans no consolidats; a la tardor destaca per la flor groga de 
l’olivarda. Altres comunitats són els cardassars (Silyho-Urticetum) i les de margall (Asphodelo-
Hordeetum), característic per les seves espigues, molt presents a les vores de camins.  

 
5.3. La vegetació potencial  

Per a parlar de la vegetació potencial, és a dir, d'aquella que es desenvoluparia  
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sense l'acció humana i la que se suposa que hi havia abans de la seva intervenció, cal 
tenir molt presents les condicions climàtiques. Recordem que ens trobem en una zona 
mediterrània, on el tret climàtic característic i limitador per a la vida vegetal és l’eixut 
estival.  

La vegetació mediterrània s'adapta a aquest factor per mitjà de formes 
escleròfil·les, és a dir, amb fulles petites i coriàcies (com les de l'alzina i l'olivera), 
linears (bruc, romaní,...) o fins i tot sense fulles (ginesta, gatosa,...). És així com 
regulen i redueixen la pèrdua d'aigua per evapotranspiració durant els períodes eixuts; 
la mateixa escassetat d’aigua fa que els arbres siguin d’escàs i lent creixement. però 
per altra banda, la suavitat tèrmica hivernal permet el manteniment de les fulles durant 
tot l'any, és a dir, ens trobem amb espècies perennes. A llocs d'excepcionals 
condicions d'humitat, com a prop d'aigües permanents, hi ha espècies no 
mediterrànies.  

Al terme de Sant Andreu de la Barca hi trobem dos grans grups de vegetació 
potencial:  

− La vegetació forestal de ribera, representada per alberedes i omedes.  
− La vegetació forestal zonal mediterrània, representada per l'alzinar típic. 
  
− Alberedes i omedes (Populion albae). Es tracta d'un bosc caducifoli que es 

localitza vora les aigües dels rius i rieres de les planes. Quant a arbres hi trobem 
l’àlber, principalment, però també oms, freixes, pollancres i salzes. L'estrat d'herbes i 
arbusts és ocupat per plantes com els esbarzers, l'arç blanc, la lleterassa de bosc, la 
sarriassa i la vinca (la més característica). A la banda exterior de les alberedes hi ha 
fragments d'omedes, menys exigents en humitat, raó per la qual també s'estenen per 
fondals humits. A part de l'om, que li dóna nom, hi trobem espècies arbustives com 
l’arç blanc o herbàcies com el mill gruà o l’heura. Tal i com s'ha vist, al terme de Sant 
Andreu trobem petites restes d'aquestes formacions. A més, tant testimonis orals i 
escrits com alguns topònims, recorden la no gaire antiga presència d'alberedes i 
salzeredes a les vores del Llobregat.  

− Alzinar típic (Quercetum ilicis galloprovinciale). És un bosc caracteritzat per 
l'alzina i un ric sotabosc format per espècies arbustives i plantes enfiladisses, en 
general perennes. Donada la seva exuberància i el seu caràcter atapeït i impenetrable, 
sovint té un aspecte selvàtic. Aquest bosc s'estenia per gairebé tota la Catalunya 
mediterrània i avui en trobem encara bastants exemplars més o menys alterats per 
l'home. L’estrat arbori és dominat per l’alzina, que forma una espessa coberta de fins a 
10-15 m d’alçària. Sota d'aquestes hi ha un dens estrat arbustiu alt (2-3 m) format per 
arbusts com el marfull, l’aladern, l'aladern fals, el llentiscle i l'arboç, i cobert per 
lianes com l'arítjol, la vidiella, el lligabosc, l'heura i l'englantina. Sota d'aquest hi ha 
un estrat arbustiu baix (1 m) format per plantes com el galzeran, l’esparreguera o la 
rogeta. L'estrat herbaci és pobre, perquè hi arriba molt poca llum, però si creix hi 
trobem falgueres, violes i molses. L'alzinar esclarissat (arbutetosum) és la forma que  
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apareixeria a Sant Andreu. Es caracteritza per la presència d’espècies més adaptades a 
la llum com el matabou, l'arboç i el pi blanc si l'esclarissament és intens pot presentar 
formacions amb aspecte de màquia. En indrets més humits, com fondals i obagues, 
s'hi pot trobar l'alzinar amb roures (subass. cerrioidetosum). De l'alzinar típic, en les 
dues variants esmentades, en trobem algunes restes al terme de Sant Andreu, tal i com 
s'ha vist en parlar de la vegetació actual.  

 
6. Els principals usos del sòl 

 
L’espai físic és el marc sobre el qual actua l'home. però la seva activitat incideix de 

forma diferencial sobre aquest espai, tant en funció de les característiques físiques 
d’aquest com dels tipus d’activitats que hi tenen lloc. Algunes d’aquestes es 
desenvolupen d'una forma més fàcil o econòmica damunt de determinats àmbits físics; 
normalment es tracta d'activitats que requereixen molta superfície o la presència de 
determinats elements naturals. Hi ha altres activitats que són menys exigents en la 
quantitat i la qualitat de l’espai físic, però en canvi si ho són quant al tipus d'espai 
sòcio-econòmic (població, comunicacions, mercats ... ).  

Per a una descripció geogràfica introductòria com la que es fa aquí, allò que més 
importa són les activitats que ocupen més espai o que més influeixen en 
l’estructuració d'aquest espai. És per això que he considerat, com a principals usos del 
sol, els següents (vegeu la figura 1):  
 

− Sòl forestal.  
− Sòl agropecuari.  
− Sòl urbà.  
− Sòl industrial.  
− Comunicacions.  
− Altres usos.  

 
6.1 El sòl forestal 

 
En parlar de la vegetació s'ha vist com una part del terme és recoberta per pinedes, 

concretament a la muntanya, sota de les quals creixen diverses formacions vegetals. 
També han estat esmentades les pollancredes a la vora del Llobregat. El sòl forestal es 
limita així a aquests dos sectors, però actualment s'hi desenvolupa molt poca activitat.  

A les pinedes de pi blanc no existeix una explotació forestal pròpiament dita; 
l'activitat es redueix a tales puntuals d'alguns arbres. També és d'esmentar la tala dels 
arbres cremats al vessant sud del Serrat del Cap del Sàbat, incendi que tingué lloc fa 
un parell d'anys. No obstant això, la major part de l’actual àmbit forestal és considerat 
pel Pla General d'Ordenació del 1980 com a sòl rústic protegit de valor ecològico- 
paisatgístic.  
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Antigament, quan l'economia de base del poble era l'agrícola, periòdicament gent 
del poble o de les masies anava al bosc a esporgar els pins i treure'n llenya. La llenya 
anava destinada tant a ús domestic com agrícola: era colgada servint així d'adob per a 
les vinyes, i també per a facilitar collites molt concretes, com pèsols (segons 
testimonis orals). A part de la llenya, també s'ha d'incloure l'obtenció de fusta per a 
construcció i altres aplicacions. Fa alguns segles, molts boscos de Catalunya foren 
objecte de grans tales per a proveir de fusta les drassanes, especialment les de 
Barcelonal5; entre aquests boscos, probablement també s'hi trobaven els de Sant 
Andreu. Al bosc també s'hi recorria per a recollir herbes remeieres i aromàtiques i 
altres plantes d'ús ornamental per a determinades celebracions (com la ginesta i 
l’esparreguera per al Corpus). La fauna existent permetia la cacera, especialment de 
perdius, conills i llebres16. Fora del terme i muntanya endins, les  perseguides eren 
majors, com el senglar. L'activitat cacera també perdura avui, però en general 
s'allunya del terme ja que es troba massa antropitzat. Pel que fa a la superfície forestal 
en el sector muntanyenc, cal tenir present que antigament era inferior a l'actual: moltes 
de les feixes avui mig colonitzades pel bosc eren treballades fa poc més de 30 anys. 
Per altra banda, les restes de marges s'estenen per pràcticament tot el terme, el que 
significa que en algun moment o altre la superfície forestal al terme de Sant Andreu ha 
estat gairebé inexistent, i en el seu lloc hi havia terres de conreu: aquest fet s'ha donat 
a moltes muntanyes de Catalunya durant els segles XVIII i sobretot XIX en que la 
vinya experimenta una gran expansió.17  

L'altre sector són les pollancredes a les riberes del Llobregat, que a Sant Andreu no 
són de gaire extensió. Les condicions d'humitat en els ambients riberencs són 
aprofitades per a l'explotació d'arbres de creixement ràpid i fusta comercialitzable, 
com són els pollancres. Aquesta explotació és molt estesa pels ambients riberencs de 
Catalunya, ocupant el lloc de primitius boscos de ribera (alberedes, omedes, 
salzeredes). Les pollancredes que hi ha a Sant Andreu es deuen trobar fora d'ús, ja que 
presenten un notable estat d'abandó i degradació.  

 
6.2 El sòl agropecuari 

 
L'activitat agropecuària a Sant Andreu de la Barca és avui dia d'escassa 

significació tant econòmica com espacial. L’agricultura es limita bàsicament a dos 
tipus: els conreus d'horta i els fruiters.  

Les hortes s'escampen per diversos indrets del terme, sense constituir grans 
conjunts: a les vores del Llobregat (darrera la canalització), entre la via i el sanatori, al 
voltant de la via del tren (per la Vall del Palau) i al voltant de la caseria del Palau. Els 
arbres fruiters es localitzen sobretot en un sector extrem del terme, al voltant de  

 
15. PARÉS E.; GUISAN, S.: 1981, pàg. 12.  
16. MADOZ, Pascual: 1846, vol. III, pàg. 402.  
17. PARES, E.; GUISAN, S.: 1981, pàg. 6-9.  
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la Riera del Palau, per sobre la línia del tren; a part d'aquest sector també en resten 
parcel·les més o menys aïllades enmig dels polígons industrials, o entre la Riera de 
Corbera i el poble.  

Per altra banda, l'activitat ramadera és pràcticament inexistent. No obstant això, no 
és insòlit trobar algun ramat de bens, i més rarament cabres, pels sectors forestals del 
terme, per erms o a les vores del Llobregat.  

Tanmateix, l'agricultura havia estat la principal activitat econòmica del poble fins 
fa tres decennis; és a partir de mitjan anys cinquanta quan la pressió urbanística 
(d'habitatge i industrial) i l'especulació del sòl conseqüent fan recular aquesta activitat 
tradicional. Per exemple, el 1962 hi havia 280 hectàrees (el 51 % del terme) de 
superfície productiva llaurada, mentre que a l'any 1980 es reduïen més o menys a 50 
ha (un 9 %)18. L'activitat agrícola s'estenia per tot el pla, on s'hi localitzaven tant 
conreus de regadiu (fruiters i horta) com de seca (vinya i cereals), per bé que els 
primers són més moderns: per exemple, el 1846 Madoz no cita els fruiters que en 
dates posteriors sí són esmentats.  

Pel que fa als conreus de seca, cal esmentar la vinya. La producció vitícola a Sant 
Andreu havia estat molt important: tant textos escrits (com els de Madoz del 1846, 
que parlen de molta producció de vi a Sant Andreu) com restes sobre el terreny ho 
demostren. Avui dia, hom pot trobar margenades o les seves restes per gairebé tots els 
vessants de les muntanyes que envolten Sant Andreu, com també es dóna en molts 
indrets de Catalunya. En el nostre àmbit, aquestes feixes eren ocupades per vinyes fins 
segurament ben entrat aquest segle. El conreu de la vinya s'havia estès molt durant els 
segles XVIII i XIX19. però la plaga de la fil·loxera, que a Sant Andreu arriba entre 
1886 i 1887, suposa un cop fort per aquest conreu i tota l'economia del terme. A pesar 
de la desfeta, la producció vitícola no va ser abandonada sinó que els ceps afectats 
varen ser substituïts per altres tipus de ceps. Abans de la Guerra del 1936 la producció 
vitícola seguia sent important, lligada a més amb alguna activitat industrial. com ho 
demostra l'existència d'una fàbrica d'alcohol que, com el vi, era dut a Barcelona. A 
finals dels anys cinquanta hi havia encara unes 164 ha. ocupades per vinya (el 29,7 % 
del terme i el 59 % de la superfície llaurada).20  

La vinya no era però l’únic conreu de seca. També cal esmentar la producció de 
blat i altres cereals com l’ordi i la civada, però a un nivell força inferior com ho 
demostra el fet que Sant Andreu havia d'importar cereals per al propi consum. Els 
cereals, però, havien tingut una major importància relativa abans de l'expansió de la 
vinya. L'olivera, que completa així la típica i tradicional trilogia mediterrània, no ha 
estat de gaire importància en el nostre terme i molt per sota dels altres dos conreus de 
seca (blat i vinya); per exemple, a finals dels anys 50 només 12 ha (2,2 % del terme) 
eren ocupades per aquest conreu.21  

 
18. AYUNTAMIENTO DE SANT ANDREU DE LA BARCA: 1980.  
19. PARES, E.; GUISAN, S.: 1981, pàg. 6-9.  
20. SALABERT, Miguel: 1961.  
21. id. nota 20.  
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Els conreus de regadiu, tant d'horta com de fruiters (destacant-ne el de presseguers) 
tenen lloc sobretot a partir d'aquest segle (segons testimonis orals). En temps més 
antics es trobaven en els indrets més humits (la plana propera al riu i fondos) però 
posteriorment (anys 40 d'aquest segle) s'estengueren cap a la Vall del Palau mercès a 
obres dutes a terme per a pujar les aigües per a regar. L'extensió del regadiu prenia 
lloc als conreus de seca; però durant els anys 50, el terreny irrigat representava encara 
un baix percentatge de la superfície llaurada (51 ha, un 18 %). 22  

Per a il·lustrar la producció agrària a Sant Andreu i la seva evolució, transcric 
textos de tres moments diferents:  

− 1846 (Madoz): "...trigo, cebada, poco aceite, mucho vino, algo de seda, judías, 
patatas y hortalizas... el vino y la seda se transportan a Barcelona; los demás 
frutos se consumen en el pueblo y todavía falta trigo."  

− 1888 (Riera): “...cereales, legumbres, hortalizas, frutas y pastos; se mantiene 
ganado de varias clases".  

− Inicis del segle XX (Gomis): “...produheix blat, mólt de ví, un poch d'oli, 
llegums, patates, vímechs y fruytes, y en especial préssechs que tenen fama 
per tot, ...".  

Per la seva banda, la ramaderia no ha tingut un pes rellevant malgrat que durant la 
segona meitat del segle present va créixer l'interès per aquesta activitat econòmica. 
També com en el cas anterior recorro a una obra publicada el 1961 que cita, per Sant 
Andreu, el nombre de caps per cada tipus de bestiar: 30 mules, 4 cavalls, 2 ases, 100 
porcs, 200 ovelles, 600 gallines, 200 conills i dues granges avícoles23. En aquest sentit 
s'han d’esmentar les corts que, fins fa pocs anys, hi havia a un costat de la Riera de 
Corbera, al sector de la Cova.  

Però aquest caràcter marcadament agrari, que l'havia dut a tenir institucions com el 
Sindicat Agrícola La Pagesia, es comença a perdre quan el Baix Llobregat es 
converteix en l’àrea d'absorció dels excedents del creixement urbà i industrial de 
Barcelona, fet que al terme Sant Andreu de la Barca arriba a finals de la dècada dels 
cinquanta.  

 
6.3 El sòl urbà 

 
Un dels trets que d'entrada caracteritzen el terme de Sant Andreu és l'alt nivell 

d'urbanització. En aquest text es diferencia l'urbà d'habitatge, amb les àrees d'activitat 
comercial i de serveis que hi solen anar lligades, dels espais industrials que s'agrupen 
en polígons. Aquests es tracten en el proper punt.  

L’ocupació urbana del terme s’estructura entorn de dos sectors principals units per 
la Carretera del Palau i cada cop menys distanciats urbanísticament:  

− El poble de Sant Andreu de la Barca, que va de peu de muntanya al riu.  
 
22. SALABERT, Miguel: 1961.  
23. id. nota 22.  
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− La Vall del Palau, gairebé del tot urbanitzada per sobre la Carretera del Palau, 
però on s'individualitzen 3 entitats: el Palau (caseria), la Colònia del Palau i el 
Parc de Vallpalau.  

Però una observació més atenta ens permet d'apreciar l’existència de diversos tipus 
d'urbanització, quant a la densitat i la modernitat de les edificacions i l’estructura dels 
carrers. Aquests marquen sectors clarament definits i diferenciats en l’espai urbà. 
Seguint la nomenclatura de les tipologies edificatives esmentades pel Pla General 
d'Ordenació del 1980:  

− Casc antic.  
− Sector d'eixample.  
− Edificació amb bloc obert.  
− Edificació aïllada uni- o plurifamiliar (baixa densitat).  
− Edificació aïllada uni- o plurifamiliar (ciutat jardí intensiva).  

 − 1. Casc antic. És constituït per l’espai urbà anterior a la industrialització del 
terme, abans dels seixanta i limitat, a grans trets, per la carretera N-II, la via del tren, 
l’estació i el carrer de Catalunya, a més de la filera de cases resseguint la carretera i el 
carrer del Sol, en direcció al cementiri i la palanca. És l’antic poble rural, format per 
edificacions contínues en solars estrets i alçades de planta baixa i 2 a 3 pisos, al llarg 
de carrers torts. Aquesta estructura inicial es troba avui rebentada per la construcció 
d'edificis nous (d'alçada, materials i estil absolutament diferents als tradicionals) i 
l’obertura de carrers nous o eixamplats, sobretot a partir dels anys seixanta. A part del 
casc antic del poble de Sant Andreu, dins d’aquesta categoria hi ha el barri del Palau, 
que ha conservat la seva fesomia rural amb edificacions en general més baixes i d'estil 
més popular, llevat d'alguns casals força més grans.  

 − 2. Sector d'eixample. Es troba juxtaposat al cas antic, especialment en el seu 
cantó oest, entre els actuals carrers de l’Estatut i de Catalunya i la Via de l'Esport. 
Correspon a l’àrea de creixement a partir dels seixanta i sobretot els setanta, 
culminant-se en la dècada present. Presenta la típica estructura d'eixample, amb 
carrers en quadrícula i edificacions contínues i alçades de planta baixa fins a 4 o 5 
pisos.  

 − 3. Edificació amb bloc obert. Es localitza a sectors agrupats i relativament 
allunyats del centre, com al costat dret de la carretera en direcció a Martorell (carrers 
la Creu i Josep Pla), o totalment allunyats, com el sector del Parc de Vallpalau o la 
plaça del Baix Llobregat. Són conjunts residencials d’alta densitat, formats per blocs 
aïllats de fins a 8 o 9 plantes i construïts durant les dues últimes dècades. El sector al 
voltant de l’Av. de Guatemala, entre el casc antic i el riu, pot englobar-se dins d'aquest 
tipus, per bé que determinats aspectes l’acosten al tipus Eixample.  

 −4. Edificació aïllada uni- o plurifamiliar (baixa densitat). Es localitza a la 
Colònia del Palau, tant pel nucli primerenc a partir dels anys 40, com pels sectors 
afegits posteriorment, avui dia en direcció al Palau. És format per edificacions aïllades 
unifamiliars  (essencialment) i  plurifamiliars,  de  planta  baixa i  1 o 2 pisos,  
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amb presència de verd privat. Originàriament hi havia una major proporció 
d'habitatges de segona residencia, però avui hi domina la residencia permanent.  

 − 5. Edificació aïllada uni- o plurifamiliar (ciutat jardí intensiva). Correspon al 
sector ubicat entre la via del tren i l’antic camí a Corbera. La urbanització d'aquest 
sector ja es dóna a principis dels seixanta; durant la darrera dècada ha anat omplint-se 
fins gairebé culminar-se. Hi predominen els edificis aïllats de planta baixa fins a 3 
pisos, en carrers rectes però no en quadrícula.  

 − 6. En darrer lloc cal esmentar una altra categoria no citada en el PGO ja que és 
posterior al 1980. Correspon a l’Actuació Residencial a Can Canals, limitada pel 
sector d'Eixample, la carretera del Palau i la muntanya. Es tracta d'una urbanització de 
promoció oficial (Institut Català del Sòl) i constituït per cases unifamiliars adossades 
de planta baixa, pis i jardí (recordant l'estil anglès) i habitatges unifamiliars de planta 
baixa i 2 pisos també en edificació contínua.  

 
Aquesta és la situació actual pel que fa a la tipologia urbana. però tal i com es 

deixa entreveure en el text precedent, durant el segle XX hi ha hagut un creixement 
urbà molt important.  

El nucli anterior al 1960 (casc antic) es troba encaixat entre unes línies estructurals 
paral·leles: el riu Llobregat, la carretera N-II, el Canal Industrial i la via del tren. 
Aquestes línies han estat alhora eixos i barreres de creixement, originant sectors poc 
comunicats entre si. Internament es defineixen uns altres eixos com són els carrers 
Rector Juanico, de la Palla, Major, de la Font i del Sol (en direcció al cementiri). 
Alguns d'aquests carrers testimonien el traçat d'antigues vies o camins, anteriors al 
segle XX, al voltant dels quals va créixer el poble. Un primer creixement en aquest 
segle es dóna durant els anys 20, com ho demostra la quantitat de cases datades en 
aquest període, especialment al llarg de la carretera. La presència d'estiuejants 
barcelonins, que des de principis del segle començaven a formar part de Sant Andreu, 
s’intensifica després de la Guerra Civil i es materialitza en noves edificacions, o amb 
l’aparició de sectors nous com la Colònia del Palau (de finals del anys 40). Però no és 
fins a finals dels 50 que comença el creixement fort; l'evolució urbana a partir 
d'aquestes dates s'analitza per mitjà de les fotografies aèries de tres anys diferents 
(1967, 1975 i 1986) i tenint com a punt de partida un plànol de 194524(Fig. 2).  

Les transformacions de la primera meitat dels seixanta són perfectament visibles el 
1967. L'expansió comença a sobrepassar el Carrilet i el Canal, en direcció a la Riera 
de Can Canals, i a reventar l'estructura del poble rural:  

− Casc antic. Hi apareixen edificis nous substituint-ne d'antics, però amb 
característiques força diferents; destaca la presència de sectors juxtaposats, 
pràcticament formant-ne part, com les cases del carrer del Montseny, la plaça de la 
Pau, al km. 602 de la carretera (davant la piscina), el carrer de la Sardana (inici de 
construcció) i en direcció al cementiri (2 blocs aixecats). 
 

24. San  Andrés de la Barca, 1945, E. 1:2.000.  
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− Eixample. Hi ha 2 cases aixecades i 1 en construcció al voltant de la plaça de 
Catalunya, i alguns vials oberts (actuals carrers de l’Estatut i de Catalunya).  

− Sector entre el canal i l'antic camí a Corbera. Hi apareixen nous vials oberts 
(actuals carrers de Tomàs Vives, Maragall, Montpedrós i Dr. Fleming), 
algunes cases. Apart d'aquest sector, però també hi ha el sanatori (1954).  

− Vall del Palau. Hi apareix perfectament definit el primer nucli de la Colònia 
del Palau.  
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El període que va del 1967 al 1975 es caracteritza per una forta expansió urbana, 
especialment al voltant del poble. Sant Andreu pren així una configuració molt similar 
a l'actual. Fora d'aquest nucli, la Vall del Palau també es transforma considerablement, 
llevat del barri del Palau, pràcticament invariable:  

− Casc antic. Densificació i reventament de la configuració antiga, amb 
l'edificació de solars abans buits, substitució de cases antigues per noves i de 
més alçada i obertura de carrers nous (p. ex. el carrer Parera, obert el 1974).  

− Eixample. Es troba ja gairebé plenament format i estes fins a Can Canals, 
inclosa la zona esportiva (inaugurada el setembre de 1970).  

− Sector entre la via i l’antic camí a Corbera (urbanitzacions Prats, Vives i 
Jansana). Es troba força urbanitzat però encara no colmatat.  

− Juxtaposats al poble també hi ha alguns sectors nous, destacant-ne el de 
l’avinguda de Guatemala (inaugurada l'octubre de 1974).  

− Vall del Palau. La Colònia del Palau s'ha eixamplat tant en direcció al Serrat 
d'en Canals (Urbanització Salvi) com, i sobretot, en direcció al Palau sense 
arribar-hi. A més, ja es troba construït el grup de blocs del Parc de Vallpalau.  

 
Durant els anys posteriors, el creixement urbà continua, especialment dins de la 

dècada dels setanta. A trets generals la imatge del 1986 reflecteix que:  
− Els sectors del poble ja existents el 1975 (casc antic, eixample, sobre la via, i 

entre el casc i el riu) es van omplint fins pràcticament colmatar-se.  
− La Vall del Palau s'urbanitza gairebé del tot, amb l’extensió de la Colònia fins 

a tocar del Palau, Can Preses i Ca n’Arcs.  
− La Carretera del Palau esdevé l’eix estructurador de creixement, tendint a unir 

urbanísticament el poble amb la Vall del Palau: actuació residencial a Can 
Canals, mercat municipal, plaça del Baix Llobregat, grup d’escoles Vallpalau. 
etc.  

 
Així doncs, malgrat el descens de la pressió demogràfica que es dóna sobretot 

durant els vuitanta (vegeu l'apartat 8.4), el creixement urbanístic al terme de Sant 
Andreu durant el període 1975-1986 és comparable, territorialment, al del període 
1967-1975. Tanmateix, cal matisar aquesta afirmació. Des d'un punt de vista 
territorial, els nous espais urbanitzats es caracteritzen en general per una edificació de 
menor densitat (tipus 4, 5 i 6) que els anteriors. Per altra banda, la desfiguració del 
casc antic s'atura amb la de cada dels vuitanta.  

Per a il·lustrar el creixement urbà del terme de Sant Andreu de la Barca, es pot 
recórrer a dades (vegeu la taula 5) relatives al nombre de cases o habitatges 
(terminologia de les fonts) del 1846 ençà:  
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Taula 5. Nombre de cases o habitatge.25 
 

Any Unitats 
1846 120 cases  
1886 196 edificacions 
1900? 234 cases  
1950 208 habitatges 
1960 417 habitatges  
1970 1.385 habitatges 
1981 4.321 habitatges  

 
6.4 El sòl industrial 

 
Sant Andreu de la Barca és un municipi bàsicament industrial, activitat que ocupa 

bona part del sòl planer del terme. L'any 1980 la superfície industrial era de 167 ha. 
(30,3 % del terme) i es repartien entre els tres polígons industrial següents (PGO 
1980):  

 
− P.I. del Nord-est  
− P.I. Carretera N-II 
− P.I. de Can Sunyer   

 
Tots tres es troben a la cubeta de Sant Andreu, entre la via del tren (el Carrilet) i el 

riu. Les dades de superfície industrial del 1980 són extrapolables al 1988, ja que es 
refereixen a l'àmbit global dels polígons i no a l'espai específicament ocupat per 
instal·lacions industrials. Tant llavors com avui no es dóna una saturació de l'espai 
disponible sinó que hi ha solars per ocupar. Després de la crisi de finals dels setanta, 
en els darrers anys s'ha viscut un creixement econòmic reflectit en la instal·lació de 
noves indústries, fet al qual cal afegir-li la inclusió de Sant Andreu de la Barca dins 
les zones d’urgent reindustrialització (ZUR).  

Fora del terme hi ha altres polígons industrials que incideixen força en la vida del 
poble, però pertanyen administrativament a Castellbisbal; són els següents: Aquiberia, 
Can Pelegrí, ACISA, Ca n’Albereda i Sant Francesc. Tots ells es troben al marge dret 
del riu, com el terme de Sant Andreu, i en molts aspectes (mà d'obra, serveis) tenen 
més relació amb Sant Andreu de la Barca.  

Llevat dels polígons que absorbeixen la gran indústria també cal esmentar  
 
25. MADOZ, Pascual: 1846, pàg. 402. RIERA Y SANS, Pablo, vol. 9 pàg. 19. GOMIS, Cels: pàg. 

383. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA: 1950, 1960, 1970, 1981.  
 

40 
  



l'existència de petites fàbriques ubicades a l'interior del casc urbà o en sectors propers.  
En el terme no es produeix cap especialització i hi trobem diferents tipus 

d'indústries (PGO 1980): metal·lúrgia, construcció (inclòs vidre i ceràmica), química, 
farmacèutica, tèxtil, plàstics i derivats, gràfiques, alimentació i magatzems. Quant a 
nombre de naus, destaquen les destinades a metal·lúrgia i mitjanceres (19 % per a 
cada tipus), magatzems, i plàstics i derivats (cadascun amb un 13 %) i construcció.  

 
El nivell d’industrialització no s’explica per la dinàmica interna del municipi sinó, 

com és sabut, per la dinàmica conjunta de l’àrea barcelonina. La implantació 
industrial del terme es produeix quan aquest sector és absorbit per l'expansió industrial 
de Barcelona, a partir de finals dels anys cinquanta. La proximitat de la Ciutat Comtal 
és doncs un factor essencial però no l'únic. També hi actuen els següents: la 
proximitat d'un centre subcomarcal (Martorell); les bones comunicacions amb 
ambdues poblacions i la comarca, tant per carretera com per tren; i les optimes 
condicions físiques del territori, tant per a la construcció (terreny pla) com per al 
proveïment d'aigua (aqüífer de la Cubeta de Sant Andreu).  

Abans de l'actual indústria, és a dir, amb anterioritat als anys 50, l'activitat 
industrial hi era escassa. En el segle passat s'hi localitzava una indústria de caire 
artesanal; el 1846 Madoz només cita telers i la fabricació de puntes de seda. A 
principis d'aquest segle Riera només cita dos forns d'obra; posteriorment s'hi instal·là 
una fàbrica de carbur que era moguda pel canal (segons informació oral). També els 
testimonis orals parlen d'una fàbrica de botons i ploms instal·lada al poble cap a l’any 
1934. Empalmant amb la producció vitícola del terme, hi havia una fàbrica d'alcohol, 
el qual era portat a Barcelona, com el vi. Durant aquesta època també hi havia al poble 
dues fàbriques de gel. Així doncs, només algunes petites fàbriques i l'activitat 
artesanal són d'esmentar com a activitats de caire industrial i anteriors als 50. 
Posteriorment a aquesta data comença a implantar-se la gran indústria, requeridora de 
grans espais oberts i bones comunicacions. Per a descriure el desenvolupament 
industrial també faré ús, com en el sòl urbà, de fotografies aèries.  

L'any 1967 s'observa ja l’existència de poc més d'una desena d’instal·lacions 
industrials (o empreses) al pla, especialment entre la carretera i el ferrocarril (P.I. N-
II); els polígons de Can Sunyer i del NE són incipients, amb 1 o 2 instal·lacions 
cadascun. També s'han d'esmentar les instal·lacions al terme de Castellbisbal 
(polígons de Ca n’Albereda i Can Pelegrí). La resta del pla és superfície agrícola 
llevat d'alguna planta d'extracció d’àrids, com la situada al NE del terme, a la vora del 
riu.  

L'any 1975 el terme es troba ja molt industrialitzat; la major part del pla per sota la 
via del tren i el sector de Can Sunyer es troben ocupats per instal·lacions 
industrials. Enmig de les naus encara hi romanen alguns camps de fruiters però 
hi abunden els erms. Durant la segona meitat dels setanta es deixa sentir la crisi,  
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provocant l’abandó d'algunes de les instal·lacions. Malgrat tot, l’any 1980 (segons els 
plànols inclosos en el Pla General d'Ordenació) hi ha poc més de 60 instal·lacions, 
nombre que ha augmentat durant la dècada del 80, especialment la segona meitat, amb 
la represa econòmica.  

 
6.5. Les Comunicacions 

 
La localització de pobles i ciutats sempre ha tingut molta relació amb la xarxa de 

comunicacions existent; la relació és recíproca. Això és un fet prou conegut arreu, 
però en el cas de Sant Andreu de la Barca té unes connotacions que cal tenir presents; 
el mateix topònim ho testimonia amb l’esment d'una barca. Actualment, a més, la 
xarxa de comunicacions estructura el seu territori; em refereixo als eixos següents:  

− Carretera N-II, de Madrid a França per la Jonquera.  
− Carretera del Palau, d'àmbit municipal.  
− Ferrocarril de Barcelona a Manresa i Igualada, antiga línia dels Ferrocarrils 

Catalans i avui de la Generalitat de Catalunya.  
Per la N-II es connecta amb Martorell, Quatre Camins i Molins de Rei i a partir 

d'aquests punts amb la resta de la xarxa viària d'àmbit local i comarcal, a més de 
l’estatal. Per aquesta via circula una línia regular d'autobusos a Barcelona i Martorell; 
amb un cert caire anecdòtic també es pot citar la tartana diària que el segle passat hi 
havia per anar a Molins26 i d'allà a Barcelona amb tren, abans que el Carrilet arribés a 
Sant Andreu. L'origen de la N-II es troba en el Camí Reial que connectava Barcelona 
amb Madrid. No cal insistir en la importància del pas d'aquesta carretera, un dels eixos 
principals de la xarxa viària estatal; també a nivell social cal tenir-la present, ja que 
migparteix el poble en 2 sectors poc comunicats entre sí.  

De menor importància és la Carretera del Palau, que comunica la vila amb la 
caseria del Palau, en el seu origen, però que actualment ha esdevingut l'eix de 
creixement urbà del terme en comunicar els dos sectors urbans: la vila de Sant Andreu 
i la Vall del Palau.  

La línia de ferrocarril arriba a Sant Andreu el 29 de desembre de 1912, i en aquella 
data el trajecte s’acabava a Martorell. Aquesta línia, coneguda també pel nom de 
"carrilet" per la reduïda amplada de via, ha jugat un paper molt important en el 
creixement de Sant Andreu. Abans de l’automòbil, les línies de ferrocarril eren l'únic 
mitjà per al desplaçament relativament ràpid de masses de gent i, en el cas de 
Barcelona han estat els eixos vertebradors del creixement metropolità; un d'aquests 
eixos és el que passa per Sant Andreu des del 1912, permetent un ràpid i directe accés 
entre aquesta població i la capital. Abans d’aquesta data també es podia recórrer a la 
línia que passava per l’altra vora del Llobregat. Amb el nom de "Camino de Hierro 
del Norte", aquesta línia arribava a Molins de Rei el 30 de setembre de 1855 i a 

 
26. RIERA Y SANS, Pablo: 1888, vol.9, pàg. 19. 
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Martorell l'11 de novembre de 185627; l'accés a Molins era facilitat per la tartana 
abans esmentada.  

Tret d'aquests eixos hi ha una xarxa de camins forestals (amb fragments pavimentats) que 
connecten Sant Andreu amb poblacions veïnes com Corbera; avui dia aquests camins són força 
transitats per a accedir a les urbanitzacions properes, però en terme de Corbera de Llobregat i 
Castellví de Rosanes. Es tracta de camins com:  

− Antic camí a Corbera, per l’obaga del Serrat del Cap del Sàbat.  
− Nou camí a Corbera, per la vall de Can Canals.  
− Camí a Can Palet, per la vall de la Riera de Corbera.  
− Antic camí a Castellví, des del Palau.  

En darrer lloc s'ha d'esmentar "la palanca" sobre el Llobregat, element característic 
del poble malgrat el seu estat. Era utilitzada per pagesos de Sant Andreu que menaven 
les terres de 1'altra banda del riu (Can Cases del Riu, Can Milans...), i per a accedir al 
Papiol, on arribava el ferrocarril mig segle abans que el Carrilet arribés a Sant Andreu. 
L'actual palanca és la tercera (segons informació oral) i aprofita la solidesa de l’esperó 
rocós de llicorelles, on es troba el cementiri, per a fixar-se. La primera passarel·la va 
ser construïda a la darreria del segle passat, davant la necessitat d'accedir a l'altra 
banda del riu pels dos motius esmentats.  

 
Tal i com s'ha vist, les vies de comunicació són d'àmbit molt variat des de l'estatal 

al veïnal. però lògicament destaquen en importància les tres primeres. i no només pel 
transit que registren, sinó també pel paper que han jugat i juguen en el creixement i 
estructuració urbana del terme. Aquest paper es comprèn millor amb una certa 
perspectiva històrica.  

No és aquí el lloc de fer investigació o especulació històrica, però no per això 
deixaré de citar alguns possibles lligams entre comunicacions i poblament, a partir de 
les dades històriques disponibles abans de l'estudi que es publica en aquest llibre. Les 
restes de poblament romà al sector del Palau poden tenir relació amb la proximitat 
d'una via romana que passava per Martorell, testimoniada pel Pont del Diable. En 
temps medievals hi havia un camí que unia el Palau amb Castellví de Rosanes, per la 
muntanya; des de temps antics, aquests indrets havien format part d'una línia 
defensiva i amb nombroses places forticades. Però la relació més clara i coneguda 
entre la vila i les comunicacions es troba en el mateix nom actual, les primeres 
referències escrites conegudes del qual daten del segle XV28; hereva d’aquella barca 
n'és la palanca. Fins al segle XVIII el pas del Congost de Martorell s'havia fet pel 
marge esquerra29, pel que és de suposar que fins llavors Sant Andreu de la 
Barca havia restat al marge de les principals vies de comunicació. Durant la 
segona meitat del segle XVIII30, i sota regnat de Carles III, va ser construït el Camí  

 
27. BALAGUER, Víctor: 1857.  
28. PAGÈS, Montserrat: 1982, pàg. 431.  
29. VIVES, Miguel: 1982, pàg. 352.  
30. CLOPAS BATLLE, l.: 1945, pàg. 147.  
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Ral, que comunicava Madrid i Barcelona. Aquesta via passava per Sant Andreu 
perquè el pas del Congost es feia ara pel seu marge dret. El traçat del camí és avui 
reflectit pels carrers del casc antic de la vila: carrer Rector Juanico, Major i de la Font; 
però segons informació oral, anteriorment l’entrada al poble havia estat el carrer de la 
Palla. Probablement, el límit de terme amb Castellbisbal al sector nord (per sota de la 
N-II) ressegueix el traçat d'aquest Camí Ral, posteriorment modificat en construir 
l'actual carretera, que deixa a un costat el nucli primitiu de la població. Moltes cases 
de la carretera daten del anys 20 d’aquest segle, tant a Sant Andreu com a altres 
poblacions de la comarca; però sembla força probable que l'actual traçat sigui bastant 
anterior a aquesta data. Allò que sí incideix notablement a principis de segle en la vida 
del terme és l'arribada del ferrocarril (1912): d'una banda connecta Sant Andreu amb 
els eixos de creixement metropolità de Barcelona, i d'altra banda constitueix una 
barrera (reforçada pel canal) a l’expansió urbana del poble durant uns quants anys. Tal 
i com s'ha descrit en l'apartat de sòl urbà, el creixement a partir dels seixanta 
sobrepassa la via i es dirigeix cap al Palau omplint, en primer lloc, l'espai existent 
entre el casc antic i els dos camins a Corbera (1'antic i el nou) −dècades del 60 i 70−, i 
en segons lloc (anys 80) prenent la Carretera del Palau com a eix.  

En aquests anys d'expansió urbana, la implantació industrial es localitza al voltant 
de la carretera N-II, fins i tot un dels polígons en pren el nom.  

Finalment, la xarxa de comunicacions d'aquí a uns anys no serà la mateixa que 
avui existeix; en aquest sentit hi ha previstes una sèrie d’obres tant d'àmbit local com 
comarcal i superior. A partir de la informació que proporciona el Pla General 
d'Ordenació del 1980 hi ha en projecte:  

− Abaixador dels Ferrocarrils de la Generalitat a l’àrea industrial, a l’alçada del 
km 602 de la N-II.  

− Variant de la N-II que, segons el PGO, arranca de la Roca de Droc (terme de 
Corbera de Llobregat) i voreja el riu pel seu marge dret, empalmant amb el 
traçat actual a l’alçada del km 600,7 (després del Raval de la Creu); la variant 
és prevista pel MOPU, a fi de descarregar de circulació l'interior del nucli i 
fer-la més rapida.  

− Carretera a Castellví de Rosanes i a Corbera de Llobregat, prevista per la 
Diputació de Barcelona el 1979.  

− Autovia del Baix Llobregat, prevista pel MOPU abans del 1992; l’autovia ha 
de passar per damunt mateix de l’estructura de canalització del riu. Aquesta 
ha d'empalmar amb l'autovia Martorell-Igualada i el Cinturó Litoral.31  

 
6.6 Altres usos 

 
En els apartats anteriors s'han esmentat i descrit els principals usos del sòl 

actuals, és a dir, els que ocupen més superfície o estructuren més el territori. Fora  
 
31. ZAPATA, Montse: 1988, pàg. 40.  
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d'aquests hi ha moltes altres activitats econòmiques que exerceixen una menor 
demanda de superfície o que tenen lloc dins del sòl urbà. Alguns d’aquests espais són 
qualificats com a dotacions i equipaments pel PGO del 1980; l'activitat que s'hi dóna 
correspon econòmicament al sector terciari (serveis) en sentit global. També hi ha 
inclosos, però, espais actualment marginals i que engloben superfícies relativament 
considerables. Així, es tracta dels espais següents: escolar, esportiu, assistencial, 
serveis tècnics, comercial i erms. L'espai ocupat per aigua també es pot tenir en 
compte, però ja ha estat tractat en l’apartat d’hidrografia.  

− Escolar. Les dotacions escolars es troben escampades en diversos edificis i 
grups, tant dins del mateix casc urbà de Sant Andreu com a la vall i la carretera del 
Palau, respectivament 3 i 2 grups.  

− Esportiu. Llevat de les instal·lacions esportives que formen part dels grups 
escolars, al terme de Sant Andreu hi trobem dos complexes esportius: la zona 
esportiva municipal i el Club Can Salvi. El primer, d'ús públic, es troba a l'extrem oest 
del poble, davant de Can Canals, mentre que el segon és d'ús privat i ocupa l'extrem 
NE del Serrat d'en Canals. Dins d'aquest apartat també s'ha de citar la piscina a 
l'entrada SE del poble.  

− Assistencial i serveis tècnics. Són d’escàs àmbit territorial; l'assistencial es limita 
a les residencies infantil (Immaculada) i de la tercera edat (Sol Ponent) a sobre 
l’estació i respectivament daten del 1954 i 1974; els serveis tècnics engloben llocs tan 
diversos i reduïts com la casa consistorial, el cementiri i dipòsits.  

− Comercial. L’activitat comercial a Sant Andreu de la Barca no ocupa un espai 
específic sinó que es barreja amb el sòl urbà residencial, a excepció del mercat 
municipal. Es basa principalment en els productes de primera necessitat i per a abastir 
a la població local; el pes comercial de dues poblacions pròximes com són Martorell i 
Barcelona frena el desenvolupament d'un mercat més especialitzat i divers, d'acord 
amb l'actual volum demogràfic de Sant Andreu.  

− Erms. Una extensa part de la superfície del terme es troba ocupada per erms, 
espais marginals improductius però que constitueixen una reserva d'espai per a futures 
demandes. Es localitzen sobretot en el sector pla, entre la Carretera del Palau i el 
Carrilet, i en solars abandonats enmig la zona industrial. Antigament aquests terrenys 
eren ocupats per l'activitat agrícola; però 1'especulació del sòl derivada del creixement 
urbà i l'abandó de les activitats tradicionals per part de la població local, a fi 
d'incorporar-se a les noves (indústria i serveis) han significat l'abandó d’aquestes 
terres tot i esperant ser absorbides per l'ús residencial o industrial. Avui dia els erms es 
troben colonitzats per la vegetació ruderal o per runams.  

 
7. Aspectes ambientals 

 
Durant el segle XX i especialment els darrers decennis, les conseqüències de 

l'activitat humana sobre el medi ambient són motiu de preocupació, estudi i polèmica. 
L'explosió demogràfica, ja des del s. XIX i la industrialització han significat una  
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alteració del medi sense precedents, amb una creixent explotació (o sobreexplotació 
dels recursos naturals (com l'aigua, la fusta, les roques fòssils, el sòl...), l’existència 
d’àrees totalment urbanitzades (grans aglomeracions), la generació d'elements que el 
medi no arriba a absorbir (pol·lució) i la creixent demanda d'espai per a assentaments 
humans i les seves activitats. Per altra banda, els desenvolupaments tècnic i científic 
ofereixen a l'home una gran capacitat d'actuació sobre aquest medi, tant en la seva 
destrucció com conservació. La necessitat econòmica és gairebé sempre prioritària, 
pel que la conservació del medi sol rebre més atenció quan la perjudica.  

Per a valorar el nivell d'alteració del medi cal tenir presents els sistemes d'elements 
físics i biològics (l'ecosistema) que es donen en un indret determinat, ja que cada 
ecosistema té una capacitat pròpia d’absorció dels elements contaminants o de 
regeneració després d'una agressió.  

     Centrant-nos en Sant Andreu de la Barca, en primer lloc ens referim a un terme 
molt urbanitzat i industrialitzat, tret que és comú a tot l'àmbit regional on es troba, i en 
segon lloc que ens trobem a la zona mediterrània (en clima, vegetació), un medi en 
què les agressions ambientals són de lenta i difícil recuperació, de vegades 
irreversible. Actualment, les principals alteracions ambientals en aquest terme són les 
habituals a tota l’àrea barcelonina i mediterrània en general:  

− La contaminació del medi.  
− La desforestació.  
− La destrucció del sol.  
− La sobreexplotació dels aqüífers (aigües subterrànies).  

 
7.1 La contaminació del medi 

 
La contaminació del medi a Sant Andreu es dóna sobretot pels residus industrials i urbans: 

aigües residuals, deixalles solides i orgàniques, gasos de combustió... No hi destaca, però, cap 
indústria o element dins del terme que provoqui una pol·lució atmosfèrica visible d'especial 
importància; però no es pot dir el mateix d'algunes instal·lacions industrials situades en el 
terme de Castellbisbal. Cal però tenir en compte un factor microclimàtic d’especial 
importància en moments de calma atmosfèrica: el corrent d’aire que origina el pas del riu, i 
que facilita la ventilació del terme aigües avall.  

L'activitat industrial incideix en la contaminació de les aigües, sobretot per 
l’escassa depuració de les aigües residuals, com també es dóna amb les d'origen 
urbà. La pol·lució afecta sobretot a les aigües superficials, mentre que en les 
subterrànies no hi ha greus problemes en aquest aspecte. Sí es troben però 
afectades per una certa salinitat, causada pels abocaments salins de la mineria 
potàssica a la conca mitjana del Llobregat; aquests residus afecten directament al riu i 
d'aquest passa als aqüífers32. Localment, les aigües subterranies també es poden trobar afecta- 

 
32 MOPU.DGOH: 1984. 
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des per pous negres, fet que es dóna sovint en urbanitzacions de muntanya sense els 
equipaments necessaris per a evacuar les aigües residuals; aquests pous negres han fet 
de vegades inservibles algunes fonts, fenomen que es dóna per les muntanyes que 
envolten el terme. La contaminació de les aigües és especialment important durant 
l'estiu i els períodes de secada, característics de la zona mediterrània, pels baixos 
cabals registrats; en circular poca aigua els nivells de concentració dels elements 
contaminants són força més alts.  

Els altres elements contaminants també són presents, per bé que amb menor 
importància. La intensa circulació viària existent al terme i al seu voltant (interna, N-
II, autopista A-7) genera molts gasos de combustió i soroll. Per la seva banda, 
l'eliminació dels residus sòlids (escombraries) es troba ara per ara resolta de forma 
conjunta amb Martorell, per mitjà d'un abocador ubicat en el terme de Castellbisbal 
(dades del PGO 1980). A part dels abocadors controlats, n'hi ha molts d'incontrolats i 
dels que a Sant Andreu en trobem amb facilitat: les vores de camins forestals, solars 
abandonats i runams.  

 
7.2 La desforestació 

 
A nivell mundial, la desforestació s'ha accelerat vertiginosament durant aquest 

segle. Pel que fa al terme de Sant Andreu els problemes que afecten l’àrea forestal són 
comuns de l'àmbit mediterrani: urbanització i incendis.  

La desforestació o destrucció del bosc per urbanització no és però d'especial 
importància al nostre terme, ja que aquesta ha tingut lloc al pla, desforestat des d'antic. 
Un dels principals atacs als boscos de bona part de les Muntanyes d'Ordal, les 
urbanitzacions (en general de segona residència), no s'ha donat al terme de Sant 
Andreu però sí en els veïns (Corbera de Llobregat i Castellví de Rosanes) i a tocar 
mateix del límit de terme.  

Els incendis forestals sí que han significat en els darrers anys un factor important 
en la desforestació. A part d’alguns focs de poc abast, s'ha d’esmentar l’incendi que fa 
pocs anys afecta un ampli sector de l’obaga del Serrat del Cap del Sàbat, és a dir, bona 
part de la superfície forestal del terme. Tret de l’origen dels focs −menys del 9 % entre 
naturals i accidentals el 1985 a Catalunya33− és important tenir en compte quins 
factors en faciliten la seva propagació un cop la flama ja és encesa: es tracta de factors 
climàtics (eixut estiuenc mediterrani) biogeogràfics (vegetació escleròfil·le, amb molt 
teixit llenyós) i antròpics (manca de neteja dels sobrants llenyosos i degradació 
dels bosc original). Testimonis orals diuen que abans el bosc no cremava tant, perquè 
se'n tenia més cura a l'hora d'encendre un foc (i apagar-lo) i perquè s’esporgaven 
els pins per a treure'n llenya. L’abandó d’aquesta activitat significa que el 
brancatge mort i sec de les parts baixes dels arbres es quedi al bosc i esdevinguin  

 
33. CONSORCI D'INFORMACIO 1 DOCUMENTACIO DE CATALUNYA: Anuari... 1987, pàg. 

54.  
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magnífiques pires. Tal i com s'ha vist en parlar de la vegetació, el pi es troba molt 
estès per les muntanyes que envolten Sant Andreu, en substitució de l'alzinar primitiu. 
L'alzina és un arbre que ofereix més resistència al foc que el pi i no només a l'hora de 
cremar sinó també perquè sobreviu millor al pas de les flames. Així, la desaparició del 
bosc primitiu també suposa una gran facilitat per a la proliferació d'incendis forestals. 
Aquest bosc ha estat tallat tant per l'extensió de la superfície agrícola (p.ex. la vinya al 
s. XVIII i XIX), com ho demostren les margenades que s'estenen per l'actual àrea 
forestal del terme, com també per abusives tales (p. ex. les tingudes a molts indrets de 
Catalunya per a proveir de fusta les drassanes de Barcelona).34  

 
7.3 La destrucció del sòl 

 
L'inici de la destrucció del sòl es produeix amb l'eliminació de la capa vegetal que 

el cobreix: és així com s'acaba amb la font que l'enriqueix i el regenera i, a més, el 
protegeix dels agents atmosfèrics. Això és especialment acusat a la muntanya 
mediterrània; les precipitacions de tipus tempestuós que hi sovintegen originen 
autentiques escombrades de la superfície, sobretot quan aquesta és inclinada, ja que 
l'aigua no és absorbida i s'escorre en superfície. L' agricultura tradicional mediterrània, 
en ocupar els vessants de muntanya adopta el sistema de terrasses (feixes) per a evitar 
aquestes pèrdues. La conservació de les feixes ha facilitat la regeneració de la 
vegetació natural un cop abandonades, ja que han frenat l'erosió del sòl abans que la 
coberta vegetal no era prou densa per a protegir-lo. Però allà on la reforestació no ha 
arribat abans de la destrucció dels marges, hi abunden els sòls nus i els xaragalls, 
mostra evident de l'acció erosiva de les aigües superficials d'escorriment sobre sols 
desprotegits. El paper que ha jugat l'absència o la presència de feixes és perfectament 
visible al terme de Sant Andreu de la Barca. A part de la pluja, el vent també pot 
constituir un factor erosiu allà on és fort i constant; però tal i com s'ha vist en la 
descripció climatològica, Sant Andreu no és un lloc afectat per aquest tipus de vents.  

Però si l'activitat agrícola pretèrita ja va significar un primer pas en la destrucció 
del sòl, especialment en terrenys inclinats, amb l'actual urbanització, amb els 
moviments de terres, la pavimentació i l'edificació, el sòl es troba molt més destruït o 
tapat. Gran part del sector pla del terme es troba en aquestes condicions, allà on abans 
dels seixanta hi havia sòl agrari relativament conservat, i sovint regenerat amb els 
materials aportats per les avingudes del Llobregat. Aquestes aportacions són avui dia 
pràcticament inexistents per la regularització dels cabals i les canalitzacions de la 
llera.  

 
34 PARES, E.; GUISAN, S: 1981, pàg. 6-9, 12 
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7.4. La sobreexplotació dels aqüífers 
 
Des d'antic el proveïment d'aigua a Sant Andreu ha estat a base de pous que 

explotaven l'aqüífer de la cubeta homònima, tant si anava destinat al consum urbà com 
a l'agrícola. El creixement urbà i industrial durant els darrers decennis al terme de 
Sant Andreu i veïns ha significat un fort increment en la demanda d'aigua, satisfet 
amb nous pous oberts per les mateixes empreses industrials o per empreses 
concessionàries. Paral·lelament ha minvat l'extracció d'aigua per a regar, a causa de la 
reducció de la superfície agrícola.  

Les extraccions actuals es destinen al consum de tres municipis: Sant Andreu de la 
Barca, Castellbisbal i Corbera de Llobregat. Els principals consumidors són els dos 
primers, amb un 35% i el 60% respectivament de les extraccions −dades del 198435−.  

La creixent demanda ha generat una sèrie de problemes per al subministrament en 
èpoques de sequera. A fi de trobar-ne solucions, el MOPU realitza un estudi el 1985, 
citat anteriorment, i del que provenen les dades que s’utilitzen en aquest apartat.  

A l'any 1985 hi havia 138 pous identificats per tota la cubeta de Sant Andreu, 
alguns d'ells abandonats i 33 dels quals daten del període 1970-1982. A partir 
d'aquests s'extrauen 10 hm3 l’any d'aigua amb els destins següents: urbà (27 %), 
industrial (67 %) i agrícola (6 %); en canvi, a l'any 1969 s'extreien 8,5 hm3 l’any. Però 
el problema no es troba només en l'augment de les explotacions sinó també en la 
reducció del potencial d'infiltració del riu (principal recarrega de l'aqüífer) a causa de 
la canalització del riu i les extraccions d’àrids.  

Els espais buidats per les extraccions d’àrids (que a Sant Andreu tenen lloc des del 
1953) són reblerts per materials de menor permeabilitat, com deixalles, minvant així 
la capacitat d'absorció de l'aqüífer. A més, la canalització del riu, a part de remoure i 
extraure àrids (graves i sorres) en limita el llit d'inundació i per tant l’àrea beneficiada 
per les recàrregues. Finalment, la regulació de les avingudes i els cabals, i la circulació 
d'una part de les aigües pel Canal Industrial, totalment impermeabilitzat, accentuen les 
limitacions en la recàrrega natural.  

Així, amb l'augment de les extraccions i la disminució de la recàrrega, l'aqüífer se 
n'ha ressentit. Sobretot a partir de 1977, en diversos moments part d'aquest ha quedat 
sec, o bé s'han produït ràpids descensos del nivell d'aigua. Enfront d'aquest problema, 
l'estudi realitzat pel MOPU proposa la recàrrega artificial com la duta a terme 
experimentalment a Castellbisbal: aquesta consisteix en aïllar fragments de la llera del 
riu amb el moviment de terres. La preocupació pel tema ha cristal·litzat el 1985 amb la 
formació de la "Comunidad de Usuarios de Agua de la Cubeta de Sant Andreu de la 
Barca". 

 
35 MOPU. DGOH: 1985. 
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8. La demografia 
 
En el darrer recompte padronal de població (abril del 1986) el terme de Sant 

Andreu de la Barca tenia 14.386 habitants. Aquesta xifra per si sola, però, no ens 
aporta gaire informació.  

 
Des d'una perspectiva geogràfica és imprescindible conèixer la distribució de la 

població en l’espai (el poblament) ja que implica un o altre impacte espacial: per 
exemple, no és el mateix l'existència d'un únic nucli on s'hi concentra tota la població, 
que de diversos nuclis repartits per l’àmbit que és objecte d'estudi; en aquest darrer 
cas cal, a més, tenir en compte el paper relatiu que cadascun d'aquests nuclis juga dins 
del conjunt. En un altre nivell d'estudi, però seguint dins de la variable espai, cal saber 
quin és l'origen geogràfic de la població; és així com hom pot conèixer la relació 
existent, en l'aspecte demogràfic, entre l'àrea objecte d’estudi i altres àrees, sobretot 
per mitjà de moviments migratoris tant temporals com permanents. Aquests 
moviments es reflecteixen en l'estructura per edats i sexe de la població, perquè 
incideixen d’una forma diferencial a les diverses edats. L'estructura de la població és 
una qüestió més purament demogràfica però amb la seva implicació espacial: per 
exemple, la presència de molta població jove pot tenir com a conseqüència en un futur 
no llunyà, una major demanda d'habitatges i, per tant, la densificació o expansió de 
l'espai urbà. Finalment s'exposa una breu evolució demogràfica i relacionada amb 
variables geogràfiques, per tal de conèixer l'origen de l'actual estructura de la 
població.  

 
8.1 El poblament 

 
D'una manera o altra, aquesta qüestió ja ha estat parcialment tractada en parlar del 

sòl urbà, en tant que és l'espai que la població ocupa per a residir-hi, a part de 
desenvolupar-hi determinades activitats. però en aquell cas s'ha tractat en tant que 
espai ocupat, mentre que en l'apartat present es fa en tant que s'hi ubica una 
determinada quantitat de població i com.  

Sens dubte, el paràmetre més conegut en l'aspecte del poblament és la densitat de 
població, que al terme de Sant Andreu és de 2.606 hab. per km2 (1986), el que 
significa més del doble de la corresponent a la comarca del Baix Llobregat i gairebé 
14 vegades més a la del conjunt de Catalunya. No obstant la comparació, aquesta 
manera d'entendre la densitat de població (i la més freqüent) és enganyosa: en primer 
lloc, no ens diu com es distribueix aquesta població (homogèniament per tot el 
territori, apinyada en un sol nucli?) i en segon lloc, la variable territori, que és el 
denominador, hi juga un paper molt arbitrari; la simple variació en la superfície 
municipal i que afectés, per exemple, a un àmbit poc o gens poblat, significaria 
l’automàtica variació de la densitat de població (en tant que hab./km2) mentre que 
sobre el terreny res no hauria canviat.  
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     Avui dia, la població de Sant Andreu es troba principalment al sector pla del terme, 
però no d'una forma homogènia tal i com s'ha vist en parlar del sòl urbà:  

− Un 25% del terme és ocupat per habitatges, més determinats serveis i 
equipaments (PGO 1980), percentatge que avui és superior mercès el 
creixement del període 1980-1988.  

− Es configuren 2 grups: el poble de Sant Andreu de la Barca i la Vall del 
Palau; aquest, alhora, se subdivideix a més en 3 (la Colònia, el Parc de 
Vallpalau i el Palau).  

− Es defineixen unes 6 tipologies edificatives (quant al nombre de pisos, 
continuïtat, etc.) que impliquen nivells de densitat molt diferents (des 
d'habitatges unifamiliars ajardinats a blocs de pisos amb 8 o 9 plantes).  
 

Tret d'això, també cal recordar l'existència d'algunes masies i edificacions aïllades 
on s'hi ha localitzat un poblament disseminat que, tant avui (sobretot) com en el passat 
immediat ha estat de poc pes quantitatiu.  

Les dades disponibles ens permeten d'aprofundir una mica més en el tema, 
especialment en el pes relatiu que durant el període 1950-1981 han tingut 3 entitats 
del terme (vegeu la taula 6); s'ha de tenir present que es tracta d'entitats territorial i 
que, per tant; engloben tan poblament agrupat com disseminat.  
 

Taula 6. Població per entitats 1950-1981. 
 1950 1960 1970 1981 
Entitat hab. % hab. % hab. % hab. % 
la Colònia del Palau    3 0,3   46 3,0   58 1,2   14,1   14,1   
el Palau    78 8,8   108 7,0   70 1,4   24 0,2   
Sant Andreu de la B.    805 90,9   1378 89,9   4.742 97,4   11.214 85,7   
Total terme    886  1.532  4.870  13.085  

Font: INE. Nomenclàtors. 36 
                    
A partir de les dades de la taula 6 hom pot extreure el següent:  
− En població absoluta: tant la Colònia del Palau com Sant Andreu han 

augmentat extraordinàriament, sobretot entre 1970 i 1981, mentre que el barri 
del Palau ha perdut població des del 1960.  

− En població relativa (de cada entitat respecte del conjunt municipal): la 
Colònia del Palau ha augmentat (del 0,3% al 14,1%), procés invers al seguit 
pel barri del Palau, mentre que el cap de municipi, absorbint la major part, es 
manté fluctuant en el mateix nivell amb certa pèrdua final. 

 
36 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA: 1950, 1960, 1970, 1981. 
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L'augment de la Colònia del Palau tant quantitativament com relativament es 
reflecteix en el seu creixement urbà des de la seva creació, a finals dels anys 40, fins a 
l’actualitat, ocupant tota la vall per sobre de la carretera del Palau, i estenent-se per 
sota; estadísticament, aquesta entitat engloba també el grup de blocs del Parc de 
Vallpalau, de trets urbanístics molt diferents, i que explica el fort creixement 
experimentat per l’entitat en qüestió durant el període 1970-1981. També s'hi ha 
produït el pas d'habitatges de segona residència a residència permanent.  

Pel que fa al barri del Palau, el seu despoblament és ben palàs amb la presència 
d'edificis deshabitats o abandonats i per la inexistència de construccions noves.  

En canvi, la vila de Sant Andreu és la part que més població nova ha acollit en les 
darreres dècades. Durant els anys seixanta gairebé només aquest creixia des del punt 
de vista demogràfic, però durant la dècada següent el creixement és compartit amb la 
Colònia del Palau i el grup de blocs adjuntat. Si bé avui dia ambdues entitats són força 
iguals territorialment, quant a població es produeix una gran diferència ja que Sant 
Andreu absorbeix més del 85%, és a dir, presenta una densitat de població molt més 
elevada que la del conjunt de la Colònia.  

 
8.2 Procedència de la població 

 
La major part de l'actual població de Sant Andreu de la Barca no és autòctona sinó 

que prové de fora del terme. Les dades relatives a l'evolució demogràfica durant els 
darrers decennis bé ho demostren: l'espectacular creixement demogràfic no pot 
explicar-se en absolut per un creixement natural (és a dir, el conseqüent dels habitants 
autòctons del terme) sinó per l'existència d'una allau immigratòria, comuna a més a 
tota l’àrea barcelonina. Per a il·lustrar la magnitud de la immigració al terme de Sant 
Andreu, es donen les dades de la taula 737:  
 
T Taula 7. Saldo migratori a Sant Andreu de la Barca 1971-1979 
 

Any Població Saldo migratori 
(positiu) 

1971 5.087 hab. 198 
1972 5.347 260 
1973 6.167 820 
1974 7.331 1144 
1976 8.978 683 
1977 11.681 2703 
1978 12.441 472 
1979 13.005 309 

 
37. DEPIN, Melle Veronique: 1987, pàg. 49. 
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     Així doncs, pel període 1971-1979, és a dir 8 anys ja que no hi és inc1òs el 1975, 
Sant Andreu registra un saldo migratori positiu (diferència entre immigrats i emigrats) 
de 6.589 persones, és a dir, el 83% de l'increment demogràfic en el període esmentat, 
tot i no incloure l'any 1975.  

Com és ben sabut, aquest corrent immigratori prové del sud d’Espanya, 
especialment d’Andalusia: el 1979, el 35,8% de la població de Sant Andreu era 
nascuda en la dita regió38. El corrent immigratori cap a Catalunya ha tingut lloc en 
diverses onades, si bé només la darrera (1950 a 1980) ha implicat plenament a Sant 
Andreu. El moviment migratori en qüestió s'ha donat per l'existència de les condicions 
següents:  

− Condicions favorables al país receptor (factor d'atracció): Catalunya i 
especialment Barcelona han estat una àrea de forta industrialització durant els dos 
darrers segles; la creixent necessitat de mà d'obra combinada amb el tradicional 
comportament demogràfic malthusià dels catalans (natalitat justa o inferior a la 
necessària per regenerar-se) va fer necessària la vinguda de contingents externs a les 
àrees industrials. En primer lloc va ser gent del mateix camp català i la darrera onada 
ho ha estat principalment del sud d'Espanya. Pel que fa a Sant Andreu, la població 
immigrada comença a arribar quan Barcelona s'anava saturant; l'existència d’un centre 
subcomarcal proper (Martorell), la bona comunicació del terme i la naixent 
implantació industrial al costat del poble, contribuí de forma decisiva a fer de Sant 
Andreu i el seu terme un important centre de recepció d'immigrats.  

− Condicions desfavorables al país emissor (factor impulsor): la incapacitat d'una 
societat per a donar feina a la pròpia població i en el mateix territori, la converteix en 
una potencial àrea d'emigració. El conegut èxode rural es produí quan la població 
hagué d’abandonar el camp per a poder treballar i sobreviure. Això es pot produir en 
altres sectors econòmics i en terres veïnes o llunyanes; la problemàtica que, per 
exemple, el camp andalús arrossega des de fa segles, combinada amb altres factors 
(inexistència d’una indústria autòctona per a absorbir els excedents rurals) ha estat un 
factor clau. El cas andalús és un exemple dins d’Espanya però no l'únic.  

− Inexistència de barreres entre l'emissor i el receptor (comunicabilitat): la 
inexistència de fronteres polítiques o impediments legals entre Catalunya i les regions 
d'emigració és també un factor a tenir en compte alhora de comprendre la magnitud 
d'aquest fenomen. La lliure i fàcil circulació ha estat tant per a les persones com per a 
la informació; conèixer l'existència d'un punt de destí relativament segur és bàsic per a 
qualsevol desplaçament d'aquestes característiques.  

Tornant al cas concret de Sant Andreu de la Barca, utilitzaré dades provinents d'un 
estudi fet per M.Y. Depin sobre la immigració andalusa a Barcelona, i en el que 
exposa el cas de Sant Andreu a títol d’exemple per a il·lustrar les afirmacions fetes en 
l'estudi. 39  

38. MIRALLES ARAGONÈS, Jaime: 1979.  
39. DEPIN, Melle Véronique: 1987, pàg. 45-73.  
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L'autora realitza una enquesta a fi de demostrar la importància de la població 
immigrada al terme de Sant Andreu i el procés d'integració. La font d'informació és la 
guia telefònica de l'any 1985, a partir de la qual fa un mostreig del 20% dels inscrits a 
fi de distingir els cognoms d'origen català o castellà. Un segon punt és la distribució 
d'aquesta població pel terme, que divideix en 4 sectors: l'antic poble, l’àrea de 
creixement del poble, la Vall del Palau i la zona industrial. A partir d'això extreu els 
punts següents:  

− El percentatge de no catalans és del 74,7%.  
− Possible existència d'immigrats procedents de la mateixa Catalunya.  
− Equilibri perfecte en la repartició ja que el percentatge d'immigrats és molt 

igual en els diferents sectors (respectivament: 74,2%, 76,5%, 75,5% i 50%) el 
que significa la integració en l'espai de la població immigrada.  

 
8.3 Estructura de la població actual 

 
En general, quan es parla de l'estructura d'una població hom es refereix a la 

distribució d'aquesta pels diferents grups d'edat i sexe. La representació gràfica de 
l'estructura d'una població més freqüent és la coneguda piràmide d'edats, la lectura de 
la qual permet d'esbrinar moltes qüestions sobre la societat que representa amb l'ajut 
d'altres paràmetres: per exemple, crisis demogràfiques en el passat, problemes 
demogràfics i econòmics en un futur, etc. La relativització de les dades (percentatge 
de cada grup respecte el total) permet de fer comparacions en el temps i en l’espai.  

L'estructura de la població de Sant Andreu de la Barca s’analitza a partir de les 
dades més recents disponibles (padró del 1986), però alhora es compara amb l'existent 
l'any 1970, data en què es portava més d'una dècada d'immigració i aquesta encara no 
s'havia aturat per la crisi econòmica de finals dels setanta. Així, l'any 1986 Sant 
Andreu presenta la següent estructura demogràfica (vegeu Fig.3)40:  
 
Grups de joves no infantils (5-19) i d'adults joves força plens: alhora són superiors als 
existents al 1970.  

− Grup infantil (0-5) i adult jove (20-24) força reduïts respecte els grups 
precedents o següents; a més també són inferiors als del 1970, especialment 
l'infantil. El total de població entre 0 i 4 anys representa el 7,15% el 1986 
mentre que el 1970 representava més del doble (14,8%).  

− Grups de vells poc nombrosos, però més que els existents el 1970, en conjunt; 
alguns grups d'homes vells eren superiors (proporcionalment) en aquesta 
darrera data.  

− Igualtat entre els contingents d'homes i els de dones (en total), amb un lleu 
avantatge pels primers que, a les edats adultes de 35-54 són força superiors; en  
 

40. CONSORCI D'INFORMACIO I DOCUMENTACIO DE CATALUNYA: Padrons... 1987.  
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canvi, el 1970 els homes eren encara més que les dones (gairebé un 4 % més) i 
especialment en edats més joves que les del 1986 (20-39).  

La piràmide d'edats de Sant Andreu de la Barca l’any 1986 reflecteix trets comuns 
amb el conjunt de Catalunya i alguns amb Espanya, però fortament influïda pel 
superàvit immigratori.  

L'existència de grups joves i adults força plens és bastant generalitzada a 
Catalunya, especialment a les àrees més urbanes i a causa del fenomen immigratori. 
La gent que vingué a Catalunya durant les dècades del 60 i 70 eren joves i adults 
joves, és a dir, en edat laboral i facilitat de desplaçament. Aquest grups són els que ara 
es troben en edats adultes. Tal i com es pot observar, en aquestes edats hi ha més 
homes que dones, proporció que no és gaire normal però que s'explica per la major 
facilitat de migrar per part dels homes, almenys en aquest cas concret.  

A diferència de la població catalana d'origen, la població immigrada ha tingut un 
comportament natalista força procreador; a això cal afegir-li el "boom" natalista dels 
anys seixanta i que afecta a tota la societat; els actuals grups joves i que el 1970 eren  
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infants són així fruit d'aquelles circumstàncies, i en especial conseqüència indirecta de 
la immigració. La incidència de la població immigrada a Sant Andreu és força 
acusada tant de forma directa com indirecta, ja que la població catalana d’origen hi és 
molt reduïda. La poca representació dels grups vells també té molt a veure amb 
aquests fets, perquè aquests normalment no migren.  

L'existència de grups poc plens a les edats 20-24 és en gran part conseqüència 
indirecta de la Guerra Civil. Els pares d'aquesta generació són els nats durant la guerra 
i la postguerra (edats 45-49), una generació buida per dues causes: la primera perquè 
els seus progenitors possibles eren al front, part dels quals hi varen morir, i la segona 
perquè els anys d'un conflicte bèl·lic i els immediats següents mai no són de gaires 
naixements.  

La poca representació del grup infantil es deu a la reducció de la natalitat 
(especialment del nombre de fills per mare), però també hi incideix el poc volum dels 
seus progenitors possibles (dones de 20-24 anys sobretot), la generació buida abans 
esmentada. La crisi econòmica que aquí comença a finals dels setanta i l'adopció dels 
comportament natalista de la societat receptora (urbana i industrial) són les principals 
causes de la davallada de la natalitat.  

El pes de la immigració també es deixa sentir en la proporció d’homes i dones, 
superior per als primers, quan normalment en el conjunt de tota societat hi ha més 
dones que homes. Tal i com s’ha dit, les migracions acostumen a incidir més sobre un 
grup concret, que en aquests cas és el d’homes en edat laboral jove.  

Així doncs, l'estructura per edats de Sant Andreu de la Barca reflecteix, tant el 
1986 com el 1970, el superàvit immigratori en unes edats adultes i joves bastant 
quantioses: els immigrats i els seus fills. Alhora, es deixa veure ja el canvi de 
comportament natalista amb la forta reducció dels grups infantils.  

 
8.4 Evolució demogràfica 

 
Demogràficament, el terme de Sant Andreu de la Barca és un clar exemple 

d'espectacular creixement per immigració durant els darrers decennis. Però 
prèviament a aquesta explosió, el comportament demogràfic era el característic d'un 
poble rural amb alts i baixos en funció de les conjuntures econòmiques i fets pretèrits 
(vegeu la taula 8 i la figura 4).41  

Normalment l'estudi d'una evolució demogràfica topa amb el problema de les dades, tant 
per la seva manca (especialment en el passat) com per la seva heterogeneïtat. Malgrat una breu 
referència al passat, aquí donaré més atenció al segle XX.  

Les dades del segle XVIII ens manifesten un fort creixement demogràfic durant 
aquella època, en contrast amb la poca població anterior: segons estudis realitzats, 
abans del s. XVIII el Baix Llobregat es trobava molt poc poblat; a més, aquest segle 
va ser de recuperació econòmica pel conjunt de Catalunya i d’extensió de la vinya en  

 
41. CODINA, Jaume; PLADEVALL, Antoni: 1982, pàg. 356-7. 
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 Taula 8.   Evolució demogràfica 1718-1986      
1718  160 hab.    1887 849 hab.    1950 886 hab.    
1787 662 1900 814 1960 1524 
1830 630 1910 817 1970 4870 
1842 813 1920 818 1975 8295 
1857 898 1930 1008 1981 13085 
1860 945 1936 1031 1986 14298 
1877 864 1940 929   

        
el món rural, inclòs probablement Sant Andreu. Durant el segle XIX l’evolució 
demogràfica és la pròpia d'una societat tradicional estable, amb un creixement molt 
moderat i fluctuant. A finals de segle es detecta però un retrocés considerable causat 
principalment per la crisi de la fil·loxera, que ataca el principal recurs econòmic de la 
vila en aquell temps: la vinya.  

Durant les dues primeres dècades del segle XX la població de Sant Andreu es 
manté força estable i a un nivell molt similar al del segle anterior. És probablement en 
aquestes dates quan algunes famílies d'estiuejants barcelonins comencen a sovintejar 
pel poble; cal recordar la bona fama que tenia quant a condicions climàtiques i la 
millora en les comunicacions, com l'arribada del ferrocarril el 1912. La presència de 
cases construïdes en aquesta època i amb estils més burgesos que la resta (com certs 
elements modernistes) testimonien l'arribada de gent de ciutat.  

La dècada dels anys 20 a 30 es caracteritzen per un fort creixement. Es tracta del 
primer contacte amb l'expansió demogràfica de Barcelona, a causa del seu creixement 
industrial i de grans obres com el Metro Transversal i l'Exposició Universal del 1929. 
També en aquest moment cal suposar que la connexió ferroviària amb Barcelona hi 
juga un paper clau; abans de la irrupció de l’automòbil, la xarxa ferroviària constituïa 
la infrastructura fonamental del creixement metropolità barceloní, en significar un 
accés directe i massiu a la ciutat. Tal i com s'ha vist en parlar del sòl urbà, el 
creixement d'aquests anys es reflecteix en el gran nombre de cases datades en aquesta 
època, fet també constatable en altres poblacions del Baix Llobregat.  

Amb la Guerra Civil (1936-39) Sant Andreu de la Barca experimenta una 
davallada demogràfica fins a arribar a nivells propis de mitjan segle XIX. No és fins a 
finals dels anys 50 que, amb la recuperació econòmica i la immigració, la població es 
recupera, aquest cop amb un creixement espectacular i sense precedents. En valors 
absoluts, és la dècada dels setanta la que experimenta un augment més fort, amb 8.215 
nous habitants, el que significa triplicar la població del 1970. Aquest s'origina en dos 
fets molt interrelacionats i característics de tot l'àmbit metropolita barceloní:  

− L'acolliment de la població immigrada que no cabia a Barcelona (principal 
focus d'atracció), facilitat per la connexió ferroviària.  

− L'assentament de plantes industrials fora de la ciutat, ja que requereixen més  
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espai i de menor cost; aquests nous assentament en general ordenats en 
polígons, esdevenen centres secundaris, com ho és l'existent a Sant Andreu de 
la Barca, dins el propi terme o en els veïns, sobretot Castellbisbal.  

La dècada dels 80 es caracteritza en general per la reducció i l'aturada del corrent 
immigratori; així, el creixement demogràfic de Sant Andreu ha registrat uns nivells 
molt inferiors als de dècades anteriors, com bé ho reflecteix la taula 8.  
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I 

INTRODUCCIÓ 
 

Sovint hom acostuma a dir, sense massa fonament, que un determinat lloc "no té 
història" per la simple raó que aquell indret no té la seva història escrita.  

El que hom vol dir, en aquest cas, en realitat, és que aquest determinat lloc "no té 
un llibre d'història" i, aleshores, és quan hom pren consciència de la seva necessitat, i 
s'apressa a realitzar-lo.  

Aquest és el cas de Sant Andreu de la Barca, una població "sense història" o bé, si 
es vol, amb molt poques notícies divulgades, i encara massa sovint tòpiques, sobre el 
seu passat.  

Els primers autors que tractaren la història de Sant Andreu de la Barca, ho van fer 
d'una manera indirecta, car els seus estudis es referien no pas a la vila sinó als seus 
senyors feudals. Aquest és el cas de Felix Duran i Cañameras, que el 1922 va publicar 
a Barcelona un opuscle titulat Els drets dels marquesats de Villafranca i dels Vélez 
que s’estén sobre els termes de.... Sant Andreu de la Barca... són de caràcter 
senyorial i han prescrit.1 i de Bonaventura Pedemonte i Falguera, que el 1929 va 
publicar a Barcelona Notes per a la Història de la Baronia de Castellvell de Rosanes.  

La primera obra −de fet només és un opuscle de setze pàgines− fa referència a un 
plet pel Senyoriu que encara es ventilava a principis del segle XX; i la segona obra, 
també de poca extensió, es refereix només específicament a la Casa de Castellvell i 
aporta poques notícies sobre la nostra vila. En canvi l'obra de Pedemonte (que va 
realitzar el seu treball −sembla− desconeixent l'existència dels dos anteriors) és molt 
més completa, arribant les notícies fins el segle XIX i aportant, de pas, totes les 
notícies que fins ara ens eren conegudes sobre Sant Andreu de la Barca, a excepció, és 
clar, de les poques aportades per Duran.  

Bonaventura Pedemonte va ser un personatge molt lligat amb Sant Andreu de la 
Barca, on estiuejava i on va ser força estimat. De la font del seu treball, des del 1929, 
han begut tots aquells que després han volgut fer algun treball històric sobre la vila, 
sense aportar però, cap novetat apreciable.  

 
1. Després aquest mateix autor va publicar a Tarragona El señorío de Castellvell i encara algunes obres 
més sobre la nostra baronia.  
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En publicar-se la revista "La Palanca" a partir del 1966, hom sembla que va voler 

realitzar una història específicament local, però a la pràctica, entre els diversos autors 
que hi van col·laborar amb els seus articles, només van aportar la transcripció d’alguns 
dels documents que sobre la vila es conserven a l’Arxiu de la Corona d’Aragó. 
L'aportació és interessant, però massa limitada, car tret d'aquests documents només es 
van transcriure les pàgines de Pedemonte que feien referència a la vila, transcrivint 
sense anàlisi i divulgant alguns dels errors més notoris de l'obra d'aquest autor.  

Una altra aportació interessant a la història de Sant Andreu de la Barca, realitzada 
a partir dels vols de l'any seixanta, va ser la referent a l'arqueologia. Hom va fer 
diverses excavacions amb resultats ben positius, treient a la llum les restes d'unes 
vil·les romanes que ara fa no res menys que dos mil anys, van existir a l'actual zona 
del Palau.  

En començar el meu treball, doncs, vaig partir de tot aquest material publicat, 
utilitzant però aquestes fonts impreses amb un sentit crític.  

Després, vaig fer un buidat sistemàtic de les fonts documentals bàsiques que, en 
aquest cas, són l'Arxiu Parroquial (APSAB) i el Municipal (AMSAB) de Sant Andreu 
de la Barca. A més, vaig consultar sovint, i amb profit, 1'Arxiu de la Corona d’Aragó 
(ACA), tant pel que fa la documentació de la Cancelleria com del Reial Patrimoni.  

Finalment també vaig consultar una àmplia bibliografia, així com les revistes 
locals "La Palanca" i "Visa", cercant notícies concretes sobre la vila que pretenia 
historiar.  

Pel que fa el material que he consultat, al final del treball trobareu la relació de la 
bibliografia, mentre que pel que fa les fonts arxivístiques només van indicades a les 
notes de peu de pàgina.  

El present treball, que ocupa la història de Sant Andreu de la Barca des dels seus 
precedents antics fins l'actualitat, es presentat dividit en catorze capítols.  

I aquí cal oferir un aclariment respecte els títols de cada un dels capítols, 
especialment pels que fan referència als segles XII al XIX, ja que van rotulats amb el 
nom de les diverses nissagues dels senyors feudals que van posseir la vila.  

I cal oferir aquest aclariment perquè fins avui, tots els llibres d'història local que 
s'han escrit a la rodalia de Sant Andreu de la Barca (i agafant per patró l'obra de 
Pedemonte) s'han limitat a escriure uns capítols amb els diversos noms de les 
nissagues feudals i amb un contingut que sovint no té res a veure amb l'indret que 
pretesament s'estudia, ja que no són altre cosa que una mena de resums biogràfics 
d'aquests personatges.  

Cal dir, doncs, d'entrada, que no és aquest el present cas. Certament, aquí també es 
dóna una brevíssima notícia −gairebé només una pinzellada− d'aquests senyors 
feudals, però res més que això, malgrat el títol que puguin portar els diversos capítols.  

A l'hora de cercar un criteri per dividir el treball en els diversos capítols, vaig 
 

64 
  



 
  



considerar adient d’incloure a cada capítol la història de la vila durant el domini 
d'alguna de les nissagues feudals (els Castellvell, els Montcada, els Foix, els 
Requesens... ) no pas per reflectir la història de la nissaga sinó perquè em permetia de 
dividir els capítols en períodes aproximats de cent anys d'una manera lògica, és a dir, 
aprofitant precisament els canvis produïts al senyoriu, mentre que una divisió 
simplement per segles, posem per cas, no hauria estat, al meu criteri, tan adient; ni 
tampoc ho hagués estat el dividir l'espai cronològic per èpoques més àmplies, car 
aleshores només s'hagués aconseguit de fer els capítols més llargs i, per tant, també 
menys àgils i de lectura més feixuga.  

Els diversos senyorius, doncs, han estat utilitzats aquí com una simple excusa 
metodològica.  

Abans de cloure aquests primers mots introductoris, em cal agrair públicament 
l'ajut que he rebut de diverses persones de Sant Andreu de la Barca, ja sigui amb el 
seu testimoniatge oral, o bé ja sigui amb el seu ajut material, deixant-me consultar la 
seva biblioteca o bé el seu arxiu particular. I penso aquí d'una manera molt concreta 
amb el senyor Jaume Miralles i Aragonès, que m'ha ajudat en tot el que ha calgut i 
m'ha introduït a una població que, ho he de confessar, desconeixia encara gairebé del 
tot el dia abans de començar el present estudi.  
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II 
 

 ELS TEMPS PRETÈRITS 
 
 

1. EL RIU I EL CAMÍ 
 
Si hom pot constatar algun element que actui no solament d'eix bàsic, vertebrador, 

sinó fins i tot com una veritable constant al llarg de tota la història de Sant Andreu de 
la Barca, aquest element no pot ser altre que el riu Llobregat.  

Certament, el Llobregat ha estat al llarg dels temps la font que ha permes el conreu 
i, per això, que ha donat riquesa arreu de la seva ribera, a la vegada que s'ha proclamat 
sempre com el millor dels camins per unir la costa catalana amb l'interior del país; i és 
ben sabut, encara, que un dels factors que han fet de Barcelona la gran ciutat que és, 
és justament el Llobregat.  

El Llobregat, el camí natural que assenyala el curs del riu, és doncs, i ha estat 
sempre, un lloc de pas indefugible i, mercès això mateix, el solar que avui ocupa Sant 
Andreu de la Barca ha estat un indret del qual ben bé podem pensar que ha estat 
poblat gairebé des de sempre, és a dir, des dels temps més remots de la prehistòria.  

De tota manera, malgrat el fer una tal afirmació, a la pràctica aquesta constatació 
esdevé de fet més teòrica que no pas real per la senzilla raó que, per ara −per manca 
d’excavacions− no s'han trobat al nostre terme cap mena de restes arqueològiques que 
ens permetin fonamentar una tal afirmació.  

A la comarca, en canvi, sí que se n'han trobat de senyals del pas de l'home 
prehistòric, ja que hom ha remarcat, fins i tot, la presència d'indicis de possibles 
indústries de còdols, la qual cosa faria recular la datació dels primers pobladors de la 
zona fins els temps llunyans del paleolític inferior.1  

Allò que és més abundós a la comarca, però, són uns jaciments molt més moderns 
que els que hem esmentat, ja que són els catalogables com a plenament neolítics i, 
sobretot, els que fan referència als temps dels romans.  

 
1. MALUQUER, Història de Catalunya v. I p. 86, parla de les possibles indústries del Llobregat, i 

cita en concret la notícia d'uns "interessants" indicis d'indústries de còdols a Esparreguera, i que podrien 
correspondre a un Gunz-Mindel, és a dir, en uns temps corresponents al Paleolític inferior.  
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Pel que fa les restes neolítiques, els exemples més propers al nostre terme dels que 
per ara tenim coneguts, corresponen als termes veïns de Martorell, Corbera de 
Llobregat i de Pallejà;2 mentre que pel que fa els temps que anomenem com "dels 
romans" si que ja tenim exemples propis que passarem a veure tot seguit.  

 
2. ELS ÍBERS I ELS ROMANS 

 
Però si pel que fa els temps més remots, per ara, no tenim coneguda cap troballa 

arqueològica que ens permeti de conèixer mínimament l'estada de l'home prehistòric 
al solar que, anys a venir, havia de ser el nostre terme, no és pas ja el mateix −tal i 
com ja hem apuntat més amunt− pel que fa els començaments dels temps que ja 
anomenem −potser amb una certa exageració, pel que fa el nostre cas concret 
històrics.  

Certament, el món ibèric i el món romà són representats arqueològicament al 
nostre terme, per bé que −també cal afegir-ho− ho són encara d'una manera 
insuficient.  

Malgrat això, les poques recerques efectuades ens permeten ja d’afirmar 
l'existència −almenys− d'una vil·la romana, localitzada a l'actual zona del Palau.  

 
3 LA VIL·LA DEL PALAU 

 
Sota aquest nom de "vil·la del Palau" volem englobar un seguit de troballes 

disperses localitzades ens aquest indret −el Palau−, entenent-lo, però, en un sentit més 
aviat força ampli, car ens referim a la totalitat de la contrada que va des de la vessant 
de la muntanya, en l'espai que va des de l'antiga vinya de Can Sunyer, i de can Preses 
fins al canal.  

Dins d'aquest espai, de forma més o menys rectangular, es van fer un seguit de 
troballes, primerament el 1955 i més endavant, a partir de l'any 1969, mercès uns  

 
2. En el primer cas, a Martorell, es tracta d'un jaciment hallstàtic en un indret proper al 

terme de Sant Andreu de la Barca. Aquest jaciment ha estat descobert recentment i la notícia és 
encara inèdita. Agraïm doncs, l'amabilitat de l’arqueòleg Llibert Piera en permetre'ns de citar 
aquesta troballa.  

Pel que fa Corbera de Llobregat, es tracta d'un sepulcre de fossa, és a dir, d'un enterrament 
d'inhumació en una fossa excavada a terra, tot delimitant el contorn i la coberta amb lloses. A 
més del cos del difunt, hom col·locava al seu interior diverses peces del seu aixovar. Aquests 
tipus d’enterraments són característics d'una fase força avançada del neolític.  

En el cas de Pallejà, hi ha les coves de Can Montmany, amb un jaciment de materials 
corresponents al bronze final o ferro primer. A Pallejà, a més, hom també ha localitzat 
sepulcres de fossa, entre aquest terme i el de Sant Vicenç dels Horts (MASSEGUR, Pallejà. 
apunts històrics, ps. 11 i 12).  
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treballs de recerca en superfície i també d’excavació en alguns indrets concrets3 que 
donaren com a resultat el descobriment, almenys, d'una antiga vil·la romana, o potser 
més, car segons Piera podrien ser dues o tres.  

Pel que fa el conjunt edificat d'aquesta vil·la, se'n van trobar restes en un parell 
d’indrets separats entre si per uns tres-cents metres. Per una banda, a l'espai comprès 
entre la capella de Santa Madrona i el Baluard del Palau i, en segon lloc, al solar, avui 
edificat, de l'antiga vinya de Can Sunyer, ja al mateix peu del muntanyam.  

Pel que fa el Baluard, hom ja sabia des de feia anys, que aquest edifici havia estat 
bastit sobre la base d’una antiga construcció romana, car una tal notícia ja havia estat 
divulgada al seu moment per Pedemonte,4 així com també devem a aquest autor el 
coneixement d'una necròpolis relacionada amb aquesta vil·la.5  

En el transcurs dels treballs de recerca realitzats el 19556 es van recollir a Can 
Preses del Palau, tres pedres de molí de cinquanta-cinc centímetres de diàmetre.  

A més, al camp darrera l'absis de la capella de Santa Madrona, es van trobar tres 
sepultures de tegulae en part destruïdes, dos vasos de terra sigillata i dues monedes de 
coure corresponents als emperadors Claudi i Vespasia.7  

Davant l'esmentada capella encara s'hi van trobar força fragments d’àmfora i dòlia. 
Tot aquest material va passar a formar part del Museu de Martorell.8  

Uns anys més tard, els treballs d'excavació que es van fer a partir del 1969, van  
 
3. La recerca, el 1955, va ser portada per Isidre Clopas i, pel que fa als anys 1969 i els següents, va 

ser portada per Llibert Piera, amb l'ajut de Carles Quintana, de l'ajuntament de Sant Andreu de la Barca, 
així com de diversos veïns de la localitat, sobretot de joves i nens (sobre la personalitat dels diversos 
col·laboradors, vegi's "La Palanca" núm. 72, d'abril de 1972, així com també el "Butlletí informatiu 
VISA" de juliol (1983) p. 11.  

4. PEDEMONTE, Notes per a la Història de la Baronia de Castellvell de Rosanes, p. 58.  
5. Pedemonte (Id. p. 58), ens ho descriu així: "Les tombes de la necròpolis precristiana del Palau són 

de planta rectangular, formades per quatre tegulae inclinades, juntes per ses, arestes superiors cobertes 
per imbrici i tapades per l'extrem per sengles tegulae verticals. Rodejades de vasos de ceràmica vermella, 
demostren llur caràcter pagà, i les monedes allí trobades, una existència anterior a l'any 54".  

Pedemonte dóna aquesta datació basant-se en que una de les monedes trobades era "un denari 
d'argent del temps de Claudi (anys 41 a 54 d .. de C.)". Aquesta datació no és pas correcta, i per dues 
raons: primerament perquè aquest tipus d'enterrament d'inhumació no comença a introduir-se a Occident 
fins el segle II i, per regla general, al nostre país acostuma a ser encara més tardà, datable ja pels segles 
III al V.  

La segona raó és la mateixa moneda de Claudi, ja que les monedes alto-imperials també s'utilitzaren 
en època baix-imperial, especialment amortitzant-les com a part d'elements del dipòsit funerari en 
sepulcres.  

6. Clopas va fer aquesta excavació interessat pel propietari de Can Preses, en Camil Bas. Sembla ser 
que els primers senyals de restes arqueològiques aparegueren en treballar aquestes terres amb un tractor 
(J.M. Crónica retrospectiva, dins "La Palanca" núm. 48, abril 1970).  

7. NUIX, Notas de Arqueología de Cataluña y Baleares, II dins "Ampurias", v. XXIV (Barcelona, 
1962) p. 302.  

8. NUIX, Id; J.M., id.  
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posar al descobert una piscina, de forma rectangular, situada a uns quaranta metres de 
la capella de Santa Madrona; entre aquesta capella i el Baluard.9 A més, es va trobar 
aquí força fragments −molt esmicolats, per l'acció de l'arada en conrear aquestes terres 
al llarg dels temps− de ceràmica romana (dòlia, àmfores, tegulae, sigillata...) 
corresponent, segons Piera, a un període imperial ja avançat. 10 

Fins i tot la mateixa capella de Santa Madrona va ser objecte d'excavació amb un 
resultat força positiu, ja que s'hi van poder localitzar un parell de sitges farcides amb 
fragments de ceràmica ibèrica i romana. 11  

Pel que fa les restes trobades a l'antiga vinya de can Sunyer, a uns tres-cents 
seixanta metres de la capella de Santa Madrona, s'hi localitzaren diversos murs, així 
com rastres de paviments, un dipòsit o bany, una sitja i força ceràmica esmicolada.12  

El mateix arqueòleg ens adverteix (en la seva memòria d'aquesta excavació) que 
aquí els treballs foren precipitats "ja que hi havia una màquina excavadora que 
rebaixava el terreny i s'encarregava de destruir i arrasar les poques restes que 
quedaven";13 la qual cosa ens ve a dir que aquesta excavació no es va poder fer amb la 
cura necessària i que, possiblement, es va perdre l'oportunitat de conèixer bé i en la 
seva totalitat aquest jaciment, ja que avui −en construir-s'hi a sobre− ja és del tot 
malmès. La raó d'aquests fets que menen a la destrucció del nostre patrimoni, cal 
cercar-la en l'expansió industrial de l'època, que tant va afectar i encara afecta no 
solament el terme concret de Sant Andreu de la Barca, sinó d’una manera més 
general, tota la comarca del Baix Llobregat.14  

 
9. PIERA, Vestigis d’època romana en el Palau, municipi de Sant Andreu de la Barca, Baix 

Llobregat, dins "Butlletí informatiu VISA" juliol (1983).  
Cal fer notar que d’aquests treballs, se'n va publicar una petita referència a SOLlAS (i altres), a 

Introducció a l'estudi del poblament del Delta del Llobregat a l'època ibèrica i romana, dins "XXV 
Assamblea Intercomarcal d'Estudiosos" (El Prat de Llobregat, 1980) p. 402, amb una evident errada pel 
que fa la situació del jaciment: "Al centre urbà de la població, prop de l’Església, es va localitzar fa poc, i 
gràcies a unes prospeccions realitzades, restes constructives possiblement romanes i sitges amb material 
ibèric" ...  

10. PIERA, Id. ps. 260-261. Aquesta piscina és la planta rectangular, de 5,90 per 7,15 m., de mides 
exteriors. El paviment és de picadís −opus signinum−, conservat en tota la seva extensió i les parets són 
de còdols i pedra desbastada, agafada amb argamassa de cal".  

11. Fora la capella, a uns cinc metres, encara es va trobar una tercera sitja, també farcida de materials 
arqueològics. Vegi's PIERA, Id. ps. 264-265. Vegi's també, la figura núm. 3.  

De tota manera, segons PIERA, aquesta capella del Palau encara ha de contenir alguna sitja més, que 
està per localitzar i excavar.  

12. Vegi's la figura núm. 2: A, paret i sitja; B, basament; C, dipòsit o bany; D, fons de dòlia, 
fragments de ceràmica, restes de parets i fragments d'estuc; F-F', fons de dòlia; G-I-J-K, restes de parets; 
P, trossos grans de paviment; X, (a diversos nivells) tegulae, ceràmica comuna, cendres, tobes mal cuites 
i restes de fundició.  

13. PIERA, Id. p. 261. A la pàg. 263 de l'esmentat treball, es publica la relació íntegra dels materials 
recuperats en aquesta excavació.  

14. Fet ja denunciat per SOLIAS, a Patrimoni arqueològic, dins les "II Jornades d Estudis sobre el 
Baix Llobregat", p. 51; i també, juntament amb d'altres, a Introducció... p. 392.  
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A més d'aquests dos jaciments amb elements de construcció, cal citar també d’altres 
yaciments, en aquest cas de ceràmica, també localitzats en llocs propers als ja citats. 

Es tracta, però ara, de jaciments de superfície, és a dir, de zones on el material 
arqueològic, format per restes més o menys esmicolades de terrissa ibèrica i romana 
que, per acció de l'arada han aflorat a la superfície. Així, i a més a més de la vinya de 
Can Sunyer ja esmentada, cal afegir ara els dos jaciments localitzats entre Can Arcs i 
Can Preses.15  

El darrer jaciment localitzat a aquesta zona, es força allunyat del lloc on s'han 
trobat les edificacions de la vil·la, en concret, a uns vuit-cents metres en direcció est, 
tocant el marge dret del canal i molt proper a la carretera. Aquí es va trobar un dipòsit 
de petites dimensions, que també era farcit −entre la terra de replè− amb restes de 
ceràmica romana, a més d'una roda de molí manual de cinquanta centímetres de 
diametre.16  

D'aquestes excavacions se'n poden extreure algunes conclusions, per bé que 
apressades i sense altres dades que les exposades aquí. Primerament, cal pensar que 
aquesta vil·la havia d’ocupar una extensió força gran, ja que entre la capella del Palau 
i la vinya de Can Sunyer hi ha una distància, segons ja hem dit, d'uns tres-cents 
seixanta metres −en el supòsit, és clar, que tot el conjunt es tractés únicament d'una 
sola vil·la. Cal suposar, també, que dins d'aquest ampli conjunt d'habitatge, la zona 
residencial devia ser entorn del Baluard, perquè aquest és bastit a la zona més planera, 
i a més compta amb una continuïtat d’habitació i reaprofitament de materials, aquí hi 
ha també les restes d’una piscina i cal tenir present encara la proximitat d’una 
necròpolis. Amb tot, les sitges localitzades a la capella de Santa Madrona, així com la 
ceràmica, també poden interpretar-se com d'una possible àrea industrial a la banda est 
del suposat nucli residencial.  

A la banda oest d'aquest nucli, ja gairebé al peu mateix del muntanyam, hi devia 
haver un segon nucli de caire industrial. Ens basem ara no només per les troballes en 
aquesta zona d’una sitja i força ceràmica, sinó també pel comentari que afegeix Piera 
a la seva memòria de l'excavació: "...i sobretot la vinya de Can Sunyer, que avui és 
una fundició de nova planta i ahir, només fa dos mil anys, també hi fonien ferro i plom 
en una de les dependències d'aquest hàbitat...".17 A més, i donada l'àmplia mostra de 
ceràmica, tant de tradició ibèrica com romana, hom pot pensar en una molt 
probable existència pretèrita de forns de ceràmica18 i, a la vegada, hom pot pensar  

 
15. PIERA, Id. p. 264, publica una relació exhaustiva del material recollit en superfície a aquest dos 

afloraments.  
16. PIERA/QUINTANA, Restes arqueològiques a l'antic lloc de Palau, dins "La Palanca" núm. 76 

(agost, 1972). També PIERA, Vestigis ... , p. 261.  
17. PIERA, Id. p. 266.  
18. Ens ho fa suposar, més que l'elevat nombre de fragments dispersos, la presència de fragments de 

ceràmica de cocció defectuosa.  
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també en quina mena de productes es conrearien aquí per tal de justificar aquesta 
utilització suposadament massiva de la ceramica.19  

Pel que fa la datació d'aquesta vila, hom la situa en època imperial, però és ben bé 
possible que aquest centre d’explotació rural seguís en actiu no solament als temps de 
la baixa romanitat, sinó fins i tot més enllà −si més no, Piera ens parla, referint-se a la 
vinya de Can Sunyer, que "es pot dir que fou un lloc llargament habitat"−. De tota 
manera és perfectament possible, també, que la seva vida no passés del segle III, 
moment de les primeres onades germàniques (entorn el 260), ja que hom no cita per a 
res la presència de ceràmica més "moderna" en tot el conjunt d’aquest jaciment. 20  

Per cloure aquest apartat, hem afegit uns gràfics per tal de situar i donar un millor 
detall de totes aquestes troballes.  

A la figura 1 podem veure un plànol de la zona de la vil·la del Palau, amb la 
localització dels diversos jaciments; a la figura 2 tenim la planta de la zona de Can 
Sunyer, amb el detall dels pocs murs localitzats; a la figura 3, veiem la planta i la 
secció de la capella de Santa Madrona; i finalment a la figura 4, podem veure alguns 
dels fragments de ceràmica.21  
 
4 LA VIA ROMANA 

 
Un dels aspectes més divulgats de la història de Sant Andreu de la Barca −i es 

tracta, probablement, d'una notícia inexacta−, és el pas de l’anomenada Via Augusta 
dels romans, que hom l'assenyala no solament travessant el nostre terme sinó que fins 
i tot hom la fa passar pel mateix interior de l' actual zona urbana.  

El primer en publicar una tal notícia va ser Pedemonte, qui ens ho comenta de la 
següent manera: "Difícil és ara saber el lloc exacte per on travessa la via Augusta, que 
entrava a Castellvell per les voreres del Noia, en verificar-se el tràfec per Barcelona en 
lloc d’Arrahona,22 per la dificultat del congost que forma el riu, o si seguiria per  

 
19. Probablement aquesta vil·la es dedicaria a la producció de vi i oli, que eren els productes que 

s'envasaven en recipients ceràmics, sobretot àmfores.  
20. PIERA, id. p. 262. Piera suposa que les restes de Can Sunyer podrien ser també més tardanes i 

podrien correspondre a una revifalla posterior a les invasions del segle III.  
21. Tots els plànols dels jaciments són trets de PIERA, id, a excepció de la fig. núm. 1, que si bé 

també correspon a aquest mateix treball de Piera, el plànol és inèdit i 1'hem fet basant-nos en el que ell 
mateix aporta a la seva versió mecanoscrita original.  

22. Arrahona correspon al lloc on hi ha la capella de Sant Nicolau de Sabadell, coneguda antigament 
com a Sant Feliu d'Arrahona. 

Inicialment el camí, en el seu trajecte entre Girona i Tarragona, seguia un recorregut interior, passant 
per les actuals comarques del Vallès, el Baix Llobregat −probablement passant el riu a l'alçada de 
Martorell− i el Penedès. En temps d’August (que és quan aquest camí rebrà el nom de Via Augusta), 
però, es va fer una segona branca que passava per Barcelona. Aquesta segona branca era la que, sortint de 
Barcelona, seguia el recorregut del Llobregat fins trobar la branca provinent del Vallès.  
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l'antic camí de Castellvell al Palau, per qual últim lloc, de totes maneres, passa, 
entrant a Sant Andreu per l'avui carrer de la Font, per sortir-ne pel de la Palla a 
remuntar la riera de Corbera, salvant-la un tros amunt amb un pont. Per sobre Roca de 
Droc descendia per travessar el Llobregat, en direcció al Papiol, abans de la riera de 
Rubí, verificant-se aquest passatge des d'antiquíssims temps amb pontó o barca 
moguda a rem, circumstància tal volta que féu que es conegués aquell lloc amb el nom 
d'Aquis tonsis..."23.  

Després d'aquest text de Pedemonte, tots els autors que l'han seguit han donat com 
a segur el pas de la Via Augusta per la població.24  

És, però, així? Pedemonte dóna com a prova de la seva afirmació, el fet de 
l'existència de la vil·la romana del Palau: " ... la necròpolis romana i restes de la casa  

 
23. PEDEMONTE, Id. ps. 57-58. A la figura núm. 5 hem reconstruït el pas d'aquest camí, 

assenyalant-hi a més, la situació de la vil·la del Palau i el nucli medieval −aproximat− de Sant Andreu de 
la Barca.  

Pel que fa al topònim d'Aquis tonsis, vegi's més endavant, al capítol quart.  
24. Com posem per cas, entre altres, CLOPAS, Historia de Martorell, ps. 33-34.  
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dita Baluard en el Palau de fonaments romans, aprofitats per fortalesa en el període 
medieval, són monuments que, per llur importància, acusen el passatge de l'antiga 
carretera i tal vegada d'haver existit allí una mutationis."25  

És un fet ben cert que les vil·les romanes eren situades en indrets ben comunicats, 
però la sola existència d'una vil·la romana no pot justificar per sí mateixa el pas de la 
Via Augusta per un lloc determinat; és més, l’afirmació que es fa que el Baluard  

 
25. PEDEMONTE, Id. p. 58. També és aquest l'únic fonament que donen tots els seus copistes, que 

de vegades fins i tot hi afegeixen detalls −més o menys curiosos− pel seu compte, com és ara el següent 
cas: '''En el Palau hay muchos y variados vestigios romanos que así lo atestiguan [el pas de la Via 
Augusta]: El Baluart que sería una MUTATIONIS o lugar donde tenían caballos y carretas de repuesto, 
amén de servir de hostal a las cohortes romanas [sic] ... " (RUIZ, Nuestro Pueblo, dins "La Palanca" 
Núm. 6 (octubre, 1966).  
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era una "mutationis", en el sentit de ser un hostal de camí i un lloc on hom podia 
canviar les cavalleries −un mansio−, esdevé aquí −tot i ser possible− una pura 
fantasia, car no tenim cap mena de prova que ens ho pugui demostrar.  

El més probable és que la carretera −o via− que sortint de Barcelona anava a trobar 
la via que travessava el Vallès, anés resseguint la banda esquerra del Llobregat, per 
creuar-lo pel pont del Diable,26 ja que no sembla massa lògica la utilització d’una 
barca en mig d'una carretera romana important quan a poca distància hi havia un pont; 
és més, si és cert que la cruïlla de les dues vies −la costera i la de l'interior es trobava, 
com hom pensa, a l'alçada de la riera de Rubí27 −és a dir, gairebé al davant mateix del 
pretès camí del Palau−, encara tindria menys sentit l’existència del referit pont perquè 
aleshores, si la Via Augusta passava pel Palau i resseguia a partir d'aquí el Llobregat 
per la banda dreta, ¿que hi faria el pont a Martorell? Quin seria el camí que hi 
passaria? Sembla evident, doncs, que la Via Augusta havia de passar per la banda 
esquerra del riu i no pas per la dreta.  

Amb això no volem pas negar l'existència del camí referit per Pedemonte en època 
romana, ans al contrari, perquè −ja ho hem dit− tota vil·la era ben comunicada, el que 
suposa necessàriament, l’existència de camins que havien de permetre una ràpida 
comunicació des de la vil·la a les ciutats. Aquesta ràpida comunicació, però, no 
pressuposa la necessitat del pas de la Via Augusta, sinó més bé el pas d'un dels 
moltíssims camins −o vies− secundaris.  

Tot i que no tenim pas les proves, també és ben bé possible l'afirmació que 
aleshores ja es creuava el Llobregat per aquest indret amb una barca; si més no, aquest 
camí esdevindria així més ràpid per comunicar la vil·la del Palau amb la xarxa viaria 
romana.  

De tota manera, també cal fer avinent que el camí que ens descriu Pedemonte 
sembla més bé d'origen medieval que no pas roma, ja que de fet és el camí que posa 
en comunicació el castell dels Castellvell amb Barcelona; la qual cosa però, no 
elimina la possibilitat de la seva probable utilització en temps molt més reculats...  

 
26. El fet és que no se sap per on passava exactament aquesta via; la hipotesi més versemblant és, 

però, la que publiquen SOLIAS (i altres), a Introducció... p. 411: "... a la zona esquerra del riu Llobregat, 
és probable que hi discorrés una via (...) que vindria des del Pla de Barcelona i passaria per Sant Just 
Desvem, Sant Feliu de Llobregat, Molins de Rei, fins arribar a Martorell, per poder passar el riu pel Pont 
del Diable".  

I encara trobem una descripció més acurada d'aquest probable recorregut, a MALUQUER (Id. p. 
417), que pel que fa la via de l'interior, diu: "Des de Sabadell, per evitar els desnivells dels nombrosos 
torrents es dirigeix cap a Sant Cugat i d'aquí a la riera de Rubí a través dels terrenys de Sant Llorenç de 
Fontcalçada, per enllaçar al Llobregat amb el camí que des de la costa es dirigeix a Martorell".  

I pel que fa a la via de la costa, diu que en sortir de Barcelona "anava en direcció a l’Hospitalet i 
Comellà, on girava per dirigir-se a Martorell seguint el cantó esquerre del Llobregat, passant per Sant 
Feliu de Llobregat i Molins de Rei. Quan arribava a la Riera de Rubí es bifurcava amb el camí de 
l'interior. A Martorell la via travessava el riu Llobregat pel pont del Diable"...  

27. MALUQUER, Id. p. 417. Vegi's la nota anterior.  
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III 
 

LA BARONIA DE CASTELLVELL 
 

1 UNA PÀGINA EN BLANC 
 
La primera notícia coneguda sobre Sant Andreu de la Barca correspon a uns 

moments ja força avançats del segle XII, mentre que al capítol anterior ens hem 
quedat en una data que podem situar entorn al segle III; entre un moment i l'altre, 
doncs, s’escolen una llarga renglera d’anys −de segles− que són en el nostre cas, i per 
ara, totalment en blanc.  

Per defecte d'una informació directa pel que fa de manera concreta al nostre indret, 
cal preguntar-nos, doncs, que és allò que va passar a la zona on havia de néixer Sant 
Andreu de la Barca −no podem parlar encara de cap mena de nucli de població− 
durant tot aquest temps.  

Més amunt, tot i dient que la vil·la romana del Palau probablement va desaparèixer 
al segle III, també apuntàvem la possibilitat que aquest centre d'explotació rural, 
d'alguna manera, hagués seguit funcionant encara fins els temps alt medievals1. De fet, 
no tenim prou elements de judici per deixar clar aquest punt.  

Sigui com sigui, el que sí que és clar és que el Baix Llobregat va comptar amb una 
continuïtat de poblament fins als temps que la comarca va esdevenir terra fronterera, 
al segle IX −i tot i així, hom creu que no va ser abandonada del tot2−. Si més no, la 
prova d'aquesta continuïtat són les restes d'unes esglésies visigòtiques localitzades a 
Martorell i a Cornellà, datades pels segles VI i VII.  

 
1. De fet, i malgrat que d'entrada ens ho pugui semblar, les dues situacions no són pas del tot 

contradictòries; perquè és perfectament possible −perfectament normal, potser millor que tot i en el cas 
hipotètic que la vida de la vil·la del Palau s'hagués extingit de manera més o menys traumàtica al segle III 
(potser més a causa de la crisi d’aquest segle que, pels efectes devastadors provocats pel pas de gent 
armada) l'indret seguiria essent després, d'alguna manera, poc o molt poblat i les terres tornarien a ser 
conreades.   

2. Hom manté aquesta hipòtesi pel fet que es conservaren alguns topònims (GARCIA, El Pla del 
Llobregat al segle X, p. 41.  
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2. LA "MARCA" DEL LLOBREGAT 
 
Hom pensa que la comarca no va sofrir un despoblament fins després de l'ocupació 

de Barcelona a mans cristianes, l'any 801.  
A partir d'aleshores, el riu Llobregat es va convertir en frontera, en línia divisòria 

entre els sarraïns i els cristians. Podem pensar, avui, que el Llobregat difícilment seria 
una bona línia defensiva pels cristians. García i Pardo −que ha estudiat l'època a la 
comarca− però, ens ho contradiu així: "El pas del Llobregat era un problema no gens 
negligible, i explica l'operativitat d'una frontera mínimament defensable que s'establí 
immediatament després de la conquesta carolíngia el 801"3.  

I per entendre aquest despoblament, cal conèixer també quin era el concepte de 
frontera −la "marca"− que hom tenia aleshores: Segons Bonassie, "Per als homes del 
segle X el mot 'marca' designa naturalment certs territoris particularment exposats. És, 
doncs, una noció relativa, és la regió on el perill és més gran que en altres llocs"4. És 
una regió, a més, mal limitada entre els sarraïns i els cristians, exposada sempre a les 
ràtzies dels uns i dels altres.  

A la riba esquerra del Llobregat es devia bastir aviat tota la línia de defenses, però 
la riba dreta havia de quedar del tot −o gairebé del tot− abandonada5.  

Però aviat els colonitzadors, cercant terres on establir-se,6 havien de passar el riu, i 
així, la zona del Pla del Llobregat ja es devia començar a poblar a partir de finals del 
segle IX.  

García i Pardo situa l’inici d'aquest repoblament en l'època de Guifré el Pilós, 
afegint encara, que va ser potenciat pels seus successors; si més no, ens informa de 
l'estada del comte Guifré-Borrell al castell de Cervelló "el que demostra [segons  

 
3. GARCIA, id. p. 6.  
4. BONNASSIE, Catalunya mil anys enrera v.I p. 104.  
5. Uns personatges que sí que es van establir al segle IX en aquestes terres abandonades, i tot 

aprofitant els indrets més amagats, van ser els eremites de tipus mossàrab. Avui coneixem alguns 
eremitoris corresponents a comunitats d'aquest tipus a Martorell i a Sant Boi. 

El mateix fet de l'existència de comunitats eremítiques és ja una prova que durant força anys la riba 
dreta del Llobregat va restar despoblada. Si més no, així ens ho diu PAGÈS (La torre circular i els 
eremitoris rupestres de Benviure, a Sant Boi de Llobregat. dins "Acta Mediaevalia", 1 (1980) p. 193): "Si 
per a la vida eremítica és necessària la condició del desert, almenys d'un desert moderat, és a dir, d'un 
territori en gran part deshabitat, els eremites de Benviure hi haurien trobat aquestes condicions en el 
moment en que la banda dreta del Llobregat esdevingué frontera... ".  

Pel que fa als eremites de Martorell, vegi's RIU, Els primers eremitoris mossàrabs de Catalunya, dins 
"Fonaments" V. I (1978) ps. 111-117.   

6. Els colons, o repobladors, eren gent vinguda −en general− del nord, que davallava de les zones de 
muntanya on hi havia un excedent humà, i avançava vers el sud, tot cercant terres on establir-se. Sovint 
aquests colons anaven més enllà de les línies de defensa, aventurant-se a establir-se en una terra molt 
perillosa.  
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aquest autor] que l'acció repobladora devia trobar-se en plena efervescència i que el 
comte hi esmentava un interès considerable"7  

Aquesta ocupació del territori sembla que no va ser feta de manera uniforme, car 
sembla que primerament va ser colonitzada la zona del Pla i després, força més tard, 
ho va ser la zona del Congost.  

Certament, si ens atenim a la documentació aportada per García i Pardo, 
comprovem com al segle X no sembla haver-hi cap nucli de població més al nord (fins 
el Congost, tot seguint la riba dreta del Llobregat) de Pallejà −documentat el 915− i 
Corbera −el 992−, mentre que per sota aquestes dues poblacions ja les tenim totes 
documentades. Sovint, la manca d’informació documental no implica necessàriament 
que un indret estès despoblat; en el nostre cas concret, però, sí que tenim almenys una 
raó per suposar que potser la zona del Congost encara era aleshores despoblada o bé, 
millor, que el seu poblament potser encara era endarrerit; en aquest sentit, recordem 
que el Congost era, pels sarraïns, la porta del "Pirineu"8, l'entrada natural a Catalunya 
i, per això mateix, devia ser un indret força més perillós que no pas les terres del Pla: 
El fet és que Martorell i Sant Andreu de la Barca no els trobarem documentats per 
primera vegada fins després de l' any mil; Martorell no ens consta fins l'any 1032, 
però Sant Andreu de la Barca encara no el trobarem fins quasi cent anys després, el 
11099.  

De tota manera, tot i aquest suposat retard en la formació d'aquestes poblacions −o 
almenys, de llur aparició documental− cal fer observar que si tenim documentat el lloc 
d'Abrera per l'any 95110, és a dir, per una data fins i tot anterior a la de Corbera.  

 
3. L’ORGANITZACIÓ DEL TERRITORI 

 
També es van bastir aviat les primeres defenses cristianes a la riba dreta del 

Llobregat, tot protegint els principals camins d'accés a Barcelona. Naixien així els 
castells d'Eramprunyà, Cervelló i Castellvell de Rosanes. En concret, el de Cervelló  

 
7. GARCIA, Id. p. 40.  
8. BONNASSIE, Id. v. I p. 104.  
9. Vegi's al respecte, al capítol següent, l'apartat "Entorn el naixement de la vila".  
10. BENET, L'origen de les famílies Cervelló. Castellvell i Castellet. dins "Acta Mediaevalia" 4 

(1983) p. 70.  
Respecte a la poca seguretat que oferia la zona de confluència de l'Anoia amb el Llobregat, diu GARÍ 

(El linaje de los Castellvell en los siglos Xl y XlI, p. 31); "A finales del siglo X el propio Eneg (més 
enqavant ja tindrem ocasió de veure qui és aquest personatge) permutará este castillo (Masquefa) por el 
de Gelida, que él mismo había dado al monasterio de Sant Cugat. y que resultaba excesivamente 
peligroso para los monjes, no en vano mientras el castillo de Gelida se encuentra en la misma entrada 
que accede al Congosto el de Masquefa más al norte y al otro lado del río ofrece. sin duda. mayor 
seguridad".  
 

81 
  



ja el tenim documentat per l'any 904, mentre que Eramprunyà no ens consta fins el 
957 i Castellvell de Rosanes fins el 963.  

Inicialment, aquests castells pertanyien als comtes de Barcelona, que els posaren 
sota el govern d'uns vicaris que, d'ésser funcionaris i representants del poder comtal, 
van passar, després de l'any mil, a senyors efectius, tot privatitzant els castells i llurs 
territoris11.  

Així, aquests tres castells donaren lloc a la formació de tres grans baronies a la riba 
dreta del Llobregat, organitzant feudalment tot aquest ampli territori12.  

 
4. EL CASTELLVELL DE ROSANES 

 
Dels tres castells, el que protegia el camí de més fàcil accés a Barcelona era el del 

Castellvell de Rosanes i, per aquest mateix motiu, també era el de més risc dels tres i 
el que exigia una millor defensa. Des d'ell, es dominava tota la zona de confluència 
del riu Anoia amb el Llobregat, la "Via Francisca" −dita, antigament, Via Augusta−, 
el Congost, i també el camí que portava al Palau.  

El Castellvell −o castell vell− de Rosanes es va bastir en un lloc estratègic que ja 
antigament sembla que havia estat utilitzat pels romans −d'aquí, probablement, el 
nom de "castellvell"13− tot aprofitant les especials característiques de l'indret: una  
 

11. Segons GARÍ (Id. p. 42), originàriament, els vicaris eren representants del comte, de la seva 
autoritat, a les diverses circumscripcions del comtat; a finals del segle X, els vicaris, tot i seguint 
representant l'autoritat comtal, la seva acció quedaria lligada a uns castells concrets; a principis del segle 
XI, en la mesura que aquests personatges passaven a privatitzar llurs castells, el concepte "vicari" es 
difumina i al final pràcticament desapareix. Al segle XII aquest concepte tornarà a aparèixer documentat, 
però tindrà ja un altre sentit.  

12. Aquestes baronies ocupaven els següents termes actuals: La baronia de Castellvell era formada 
per Castellví de Rosanes, Martorell, Sant Andreu de la Barca, Voltrera (terme actual d’Abrera), 
Castellbisbal i Sant Esteve Sesrovires; La baronia de Cervelló era formada per Vallirana, Cervelló, La 
Palma, Pallejà, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló i Torrelles; La baronia d'Eramprunyà 
era formada per Gavà, Castelldefels, Begas, Viladecans, Sant Climent i part del terme de Sant Boi 
(DURAN, El señorío de Castellvell). GARCIA (Id. p. 70) ens concreta que dins aquest ampli territori hi 
havia petites zones que eren alienes a les esmentades baronies, com era el cas del terme de Llor, la vila 
d’Alcalà (Sant Boi de Llobregat), Comellà i, en general, tota la part esquerra del riu.  

A la fig. núm. 6 hem reproduït els límits aproximats que devien tenir aquests grans senyorius. Aquí 
podrem observar, encara, la presència d'un altre senyoriu que més amunt no havíem esmentat, el de 
Corbera, situat com una falca entre les baronies de Castellvell i de Cervelló (Sobre el senyoriu de 
Corbera, vegi's RIERA, Documents de la història de Corbera de Llobregat. pas. 53 i ss.).  

13. DURAN (id. ps. 14-15) va interpretar que el nom de "castell vell de Rosanes" calia entendre'l 
com a contraposició a un "castell nou de Rosanes" i aquest el va identificar amb el que avui es coneix 
com a castell del Peiret.  

 Aquesta hipòtesi va ser també seguida després per CATALA (Els castells catalans. v. I p. 349.  
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muntanya que per un costat forma un cingle mentre que per l’altra banda baixa amb 
una pendent suau, tot i que per aquest costat també és fàcilment defensable. A dalt el 
cingle es devien bastir les primeres fortificacions aprofitant la defensa natural que 
oferia el lloc i les restes pretèrites que encara hi havia més o menys dempeus, ja que 
de fet, sembla que només calia bastir les defenses a un sol costat14. 

Naturalment, dins el territori jurisdiccional de Castellvell de Rosanes hi havia 
d'altres castells −com el de Voltrera, i altres− que també depenien directament 
d'aquell, tot assegurant així tant la defensa del territori com la del pas a Barcelona. 
 
5 LA FORMACIÓ DE LA BARONIA DE CASTELLVELL 
 

Al llarg del segle X, les defenses frontereres −així com la colonització del 
territori− van avançar des del Llobregat fins arribar a la línia del riu Gaia, naixent així 
la Marca del Penedès.  

I sembla que va ser aquí on es van formar els llinatges que al segle següent havien 
de senyorejar el Llobregat.  

El llinatge dels Castellvell té el seu origen conegut en un dels vicaris que al segle 
X controlaven la primera línia de la marca del Penedès: Sendred, vicari de Castellvell 
de la Marca i, probablement, també ho devia ser de Castellvell de Rosanes, lloc on, si 
més no, sabem que hi tenia propietats15. 

De fet, per trobar les primeres proves documentals que testifiquin el domini del 
llinatge de Sendred al Castellvell de Rosanes, haurem d'esperar fins a principis del 
segle XI; malgrat això, hom té la convicció que aquest castell els pertanyia ja des de 
força temps enrera.  

Així, Pedemonte afirma que abans de defensar la marca del Penedès, "havien 
defensat la ratlla del Llobregat", i ho justifica només amb el fet que dos segles després 
eren els senyors dels dos castells homònims, a Rosanes i a la Marca i amb el fet, 
altrament indiscutible, que el de Rosanes "forçosament" havia de preexistir al de la 
Marca16.  

 
14. PEDEMONTE (Notes per a la Història de la Baronia de Castellvell de Rosanes. ps. 7-17) fa una 

descripció, tan apassionada com fantasiosa, d’aquest castell.  
A la fig. núm. 7 podem veure una reconstrucció, absolutament ideal, que ens mostra com podia ser el 

"castell vell" de Rosanes en els moments del seu màxim esplendor. Cal tenir present, al respecte, que a 
l'època que ara ens estem referint −el segle X− aquest castell no devia ser format per gran cosa més que 
la pròpia roca, que en el nostre cas ja es tracta d'una veritable fortalesa natural, més algunes petites 
fortificacions fetes, probablement, aprofitant els materials "vells" que hi hauria allí mateix.  

15. En concret a la zona d'Abrera, on tenia unes propietats que havia adquirit per compra. Aquesta 
propietat estava formada "per cases, corts i horts, que disposaven de vàries classes de regs, i els 
aqüeductes, els prats, les illes amb el canyer" (BENET, Id. p. 70).  

16. PEDEMONTE, Id. p. 75. De tota manera, l'apreciació que fa aquí Pedemonte sobre l’alta 
nissaga d'aquest llinatge al segle X sembla exagerada, si més no perquè ho fa sense cap 
fonament que ho avali, amb aquell regust tan propi de la història romàntica: "Concretant-nos  
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També Benet abona aquesta hipòtesi: "...la família Castellvell tenia a més del 
castell de Castellvell de la Marca el de Castellvell de Rosanes situat a prop del riu 
Anoia, sembla que de temps molt antics"17, així com també ho fa Garí18. 

Sendred, que va posseir el castell de Castellvell de la Marca, per mitjà de compra, 
des de la segona meitat del segle X,19 va ser succeït pel seu fill Unifred Amat, del qual 
sabem que va ser senyor del Castellvell de la Marca, de Castellet −també al Penedès− 
i volem creure que també ho va ser del de Rosanes20.  

A Unifred Amat el va seguir el seu fill Guillem Amat, conegut ja com a Guillem 
de Castellvell, essent aquest el primer personatge que va portar, documentalment, 
aquest nom, i essent també el primer que coneixem com a senyor de Castellvell de 
Rosanes21.  

I si hem de suposar que el Castellvell de Rosanes pertanyia a aquest llinatge des de 
feia molt de temps, ¿per què no és fins ara −ja al segle XI− que aquests personatges 
ens consten com a Castellvell?  

 
al nostre Castellvell ... aixecada la fita del mateix nom en la marca del Penedès, governats ambdós pel 

mateix castlà (sic); i havent de preexistir al darrer, demostra l'alta jerarquia militar del seu primer 
governador i nobilitat dels seus descendents encarregats dels llocs fronters d'infidels, ja que, com havien 
defensat la rama del Llobregat, quan encara depenia del comtat de Girona (sic), ho feren després en el 
Penedès en dependència ja del de Barcelona".  

A aquest respecte, de tota manera, BENET fa observar l'elevat potencial econòmic que gaudia 
aquesta família al segle X (Id. p. 74); aquest fet, ajuntat a alguns indicis documentals, porten aquest autor 
a bastir la hipòtesi que Sendred havia de ser un nebot del comte Guifred:  

"Encara que la nostra hipòtesi no és ferma del tot, resta ben clar que Sendred vicari era un descendent 
d'una branca lateral dels comtes del casal de Barcelona i, aleshores, no trobem gens estrany la gran 
quantitat de diners que disposa aquesta família ni el lloc preponderant que té dintre la cort comtal" (Id. p. 
84).  

17. BENET, Id. p. 74.  
18. GARÍ, Id. p. 31-32.  
19. Castellvell de la Marca va ser, inicialment, de propietat comtal; el comte però, el va permutar 

l'any 938 a canvi del castell de la Guàrdia de Montserrat, als germans Calabug i Guadamir. Aquests, a la 
segona meitat del segle X, el van vendre a Sendred (GARÍ, Id. p. 25).  

20. PEDEMONTE (Id. p. 77-85) dóna com a primer senyor de Castellvell a "Ennego, anomenat 
Bonfill". Certament, aquest personatge −com concreta PEDEMONTE− era fill de Sendred; però no 
sembla pas que ell hagués estat mai el senyor de Castellvell. Enyec Bonfill tenia els seus dominis al 
castell de Cervelló, i els seus descendents consolidaren un altre dels grans llinatges del país: els Cervelló.  

Segons ha demostrat BENET (Id. passim), els llinatges dels Castellvell, dels Cervelló i dels Castellet, 
parteixen tots d'un tronc comú: Sendred va tenir almenys tres fills, de nom Enyec Bonfill, Sendred Maier 
i Unifred Amat. Enyec Bonfill, segons ja hem vist, va donar lloc a la branca dels Cervelló, mentre que 
Unifred Amat, per mitjà del seus dos fills Otger de Castellet i Guillem Amat de Castellvell, iniciadors 
d'aquestes altres dues branques (Vegi's més endavant el quadre genealògic).  

21. El trobem citat d'aquesta manera, per primera vegada, el 29 d'abril de l'any 1011, quan va signar, 
com a testimoni, en l'acta de confirmació d'un alou que el comte de Barcelona, Ramon Borrell, i la seva 
esposa, Ermessenda, van fer a favor del monestir de Sant Cugat del Vallès (RIUS, Cartulari de Sant 
Cugat. v. 11 p. 81, doc. núm. 436).  
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Pedemonte dóna a entendre que van ser els castells de Rosanes i de la Marca els 
que van prendre el nom d'aquest llinatge, els quals a la vegada, l'haurien pres del 
Castellvell de Barcelona: " ...del Castellvell vescomtal de la ciutat d'on podien prendre 
llur nom (els Castellvell), que donaren a sengles castells"22. La hipòtesi és falsa perquè 
ens consta amb anterioritat el nom dels esmentats castells que no pas el del llinatge23 
tret del cas, justament, del castell vell vescomtal de Barcelona, que sembla que no 
seria conegut com a "vell" fins el segle XI, en contraposició al "castell nou" edificat 
aleshores24. No va ser sinó fins a partir de les primeres dues dècades del segle XI que 
els llinatges emergits de les noves estructures feudals, es van començar a denominar, 
segons el nom del seu domini més important25. En el nostre cas, doncs, en ser el 
Castellvell de Rosanes el domini central del llinatge, aquest va agafar el nom del 
castell26.  

 
6. ELS CASTELLVELL 

 
No és el nostre propòsit el de carregar aquest text amb la biografia de tots aquells 

personatges que foren senyors de la baronia de Castellvell de Rosanes i, per tant, de 
Sant Andreu de la Barca −que és el lloc que aquí volem historiar− i no volem pas 
repetir ara tot allò que al seu dia ja van escriure Duran i, sobretot, Pedemonte sobre el 
llinatge dels Castellvell. Aquí ara ens limitarem a esbossar l'arbre genealògic del 
llinatge, des de Sendred, fins que la baronia va passar a mans dels Montcada, ja al 
segle XIII27:  

 
 
22. PEDEMONTE, Id. p. 75.  
23. Es més, tenim documentats textos com aquest, (referit a Bonfill Guillem, fill de Guillem Amat): 

"de oppidum que dicitur vetulis" (GARÍ, Id. p. 107).  
24. SOBREQUES, Història de Barcelona, v. I p. 202.  
25. GARI, Id. p. 56-57.  
26. Així ho suposa GARÍ. De tota manera, FLUVIÀ, Gran Enciclopèdia Catalana v. 6 p. 475, dubta 

de quin dels dos Castellvell aquest llinatge podria prendre el nom.  
Pel que fa als dominis del llinatge, i encara que aquí només tractem dels de Castellvell de Rosanes, 

cal fer notar que eren força més extensos: hom ha dit que anaven des dels límits dels comtats d'Osona i 
Girona fins les portes de Tarragona; i certament, tenien dominis escampats per arreu del comtat de 
Barcelona.  

27. El present quadre genealògic és força simplificat, car hem donat preferència a la branca principal, 
ometent la resta. Per a realitzar-lo, ens hem basat en els autors citats, és a dir, BENET (id., p. 86) i GARÍ 
(id., p. 13). Cal fer observar que aquest quadre presenta algunes variants respecte el publicat per FLUVIÀ 
a la Gran Enciclopèdia Catalana, v. 6 p. 475, car aquest autor documenta alguns senyors del Castellvell 
de Rosanes que aquí no citem, així com també es dóna una numeració diferent. Aquí, tot i deixant la 
deguda constància d'aquest fet, hem preferit d'utilitzar les dades aportades pels dos primers autors, car 
aquells han estudiat en profunditat el llinatge dels Castellvell.  
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IV 
 

SANT ANDREU D’AIGÜESTOSES 
 

1. ENTORN EL NAIXEMENT DE LA VILA 
 
La primera notícia documental que tenim coneguda, referent a Sant Andreu de la 

Barca, correspon a l'any 1109, que és una data molt tardana si la volem comparar amb 
les de les poblacions properes −Pallejà, l'any 915, Corbera el 992− i, fins i tot és 
també tardana en relació amb Martorell (el 1032) −amb més de setanta anys−.  

Ens trobem, doncs, davant d'un fet aparentment irregular, car no sembla pas 
possible que no existís Sant Andreu de la Barca (o potser millor, Sant Andreu 
d’Aigüestoses, que és el nom antic de la població, i que a partir d'ara utilitzarem 
també aquí) quan sabem que des de cent, i fins i tot més de dos-cents anys abans, ja hi 
havia els altres pobles de la rodalia. Cal que primerament, i abans d’entrar a comentar 
els fets documentats de la nostra història, intentem d’esbrinar aquest problema, o 
almenys, de bastir una hipòtesi prou sòlida per tal d'explicar-nos de manera 
versemblant aquesta situació aparentment curiosa de Sant Andreu d’Aigüestoses.  

Remarquem que es tracta d'una situació aparent perquè a la història, les coses no 
pesen simplement perquè si, sinó que les coses passen per unes raons molt concretes 
−i de vegades molt complexes− que les justifiquen plenament; una altra cosa, molt 
diferent, és que molts anys més tard els historiadors les puguem copsar de manera 
prou clara i després les puguem explicar tal i com van ser al seu moment i, certament, 
quan no hi ha documents que ho avalin, 1'historiador no pot fer res més que avançar 
pel perillós camp de l'especulació.  

Davant el cas que ara tenim plantejat, cal assenyalar d'entrada les dues situacions 
possibles: a) que Sant Andreu ja existís abans del 1109 i que el que ens manca són els 
documents; i b) que no hi ha cap document perquè abans del 1109 encara no existia.  

Som partidaris de la primera de les dues possibilitats: Sant Andreu d’Aigüestoses 
havia d’existir des d’abans del 1109 i, possiblement, ja havia d’existir almenys des 
dels inicis del segle anterior; és a dir, Sant Andreu havia de néixer entorn l'any mil.  
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Intentarem demostrar la nostra teoria tot basant-nos en el primer document 

conegut, ja que, sovint −i aquest pensem que és ara el nostre cas− els documents 
també poden remetre, malgrat sigui indirectament, a situacions anteriors:  

L'11 d'abril de l'any 1109, Guillem Ramon de Castellvell va signar una escriptura 
d'empenyorament −per valor de seixanta-cinc morabatins− de dos masos, terres i 
vinyes, situats a la parròquia de Sant Andreu de Saguatosis, al terme de Castellvell.  

Aquest empenyorament es va fer a favor de Bernat Guifard i els masos i les terres 
objecte del contracte confrontaven, a llevant, amb el riu Llobregat, a mitjorn, amb el 
terme de Corbera i el torrent d’Ullastri, a ponent, amb 1'alou que va a Qolet, i a 
tramuntana, amb 1'alou de Pere Marcús, que va al torrent de Renovallo, i amb el 
torrent anomenat Kagaleto l.  

El 1109 doncs, el que es va empenyorar no va ser una terra erma i sense repoblar. 
Ans el contrari, perquè l'objecte de l'empenyorament, a més de les terres, són dos 
masos que, evidentment, havien de ser anteriors −molt o poc− a la referida data.  

A més aquest document també ens forneix una certa notícia sobre el nostre terme a 
principis del segle XI. Així, veiem com en aquestes dates no només existeix l'església 
dedicada a Sant Andreu sinó que a més ja era organitzada la parròquia −en el sentit de 
terme de jurisdicció eclesiàstica− ja que aquells dos masos empenyorats eren "a la 
parròquia". Altrament, en aquesta època no existia encara una jurisdicció senyorial 
menor (cosa que trobarem més endavant, a partir del 1140), ja que ens consta també 
que la parròquia era al "terme de Castellvell", és a dir, sota la jurisdicció directa dels 
senyors de Castellvell.  

També tenim alguna notícia sobre el repartiment de la terra, car sabem que al 
terme hi havia −almenys− un parell d'alous2 sense, però, que en puguem determinar 
l'extensió. Finalment, també coneixem un conreu: hi havia vinyes i, probablement 
també hi havia algun tipus de blat, car citen de manera genèrica "terres".  

Sembla clar, doncs, que Sant Andreu de Aigüestoses havia de ser si més no 
anterior a l'any 1100; i probablement força anterior: El qui va ser arxiver diocesà de 
Barcelona, Antoni Campillo, va afirmar que "no s'ha trobat cap document sobre 
l'antiguitat d’aquesta església. Es presumeix, però, construïda després de les darreres 
invasions dels moros, això és, dels anys 985 i 1006. Aquesta presumpció es funda 
perquè aquesta Parròquia no va tenir cap castell determinat; i per conseqüent i abans, 
tenia població amb església que sens dubte va ser destruïda pels moros".3  

 
1. MAS, Notes històriques del bisbat de Barcelona, v. XIII p. 98.  
2. L'alou, en contraposició al feu, representa la possessió del domini útil d'unes terres, lliurement, és a 

dir, sense cap mena de dependència a altri.  
3. Els arxius parroquials del Baix Llobregat, dins "XXV Assemblea intercomarcal d'estudiosos" p. 

13.  
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Campillo, doncs, fa recular la creació de la vila de Sant Andreu fins i tot als temps 
anteriors al pas d’Al-mansur el 985 qui, suposadament 1'hauria destruït i més 
endavant la vila s'hauria refet a partir del 1006.  

És possible, això? En quin moment, doncs, neix la vila de Sant Andreu 
d’Aigüestoses?  

 
2. EL PAS DELS SARRAÏNS 

 
El naixement de Sant Andreu d’Aigüestoses −o potser millor, la seva 

supervivència als temps inicials− doncs, sembla estar profundament condicionat pel 
pas de les falconades sarraïnes.  

Recordem ara que més amunt, en parlar de la colonització de la comarca, ja hem 
remarcat el retard documental pel que fa a l'aparició dels nuclis de població entorn la 
zona del Congost, retard que hem considerat que en la pràctica repobladora era també 
versemblant a causa de que el Congost fins el segle X es va trobar ben bé als límits de 
la marca de Barcelona i constituïa, a més, el millor camí de penetració per a qualsevol 
falconada sarraïna.  

Malgrat que al llarg d'aquest segle X −i encara al llarg del segle XI− la frontera va 
avançar notablement, la zona de l'Anoia i del Congost, tot i trobant-se en una relativa 
reraguarda, va seguir essent una zona de força risc precisament a causa del fàcil accés 
natural d'aquest indret.  

Amb tot, és almenys presumible que Martorell i Sant Andreu d'Aigüestoses 
naixessin a la segona meitat, vers el final, del segle X. Si més no, pel cas de Martorell, 
perquè malgrat que la primera referència coneguda d'aquesta població sigui datada el 
1032, aquest mateix document també ens permet de deduir que la vila havia d’existir 
des de força anys enrera4.  

I si considerem que Martorell havia d’existir, almenys, en iniciar-se el segle XI 
sinó és que ja existia des d’abans, ¿com no pensar també amb l'existència en aquesta 
mateixa època de Sant Andreu d’Aigüestoses?  

Si existia Martorell en un indret més exposat, més sembla que havia d'existir Sant 
Andreu d’Aigüestoses, situat una mica més enllà del Congost, en una petita plana al 
recer del muntanyam que l'envolta i que en bona mesura el protegeix5.  

 
 4. RIUS, Cartulari de Sant Cugat, v.II ps. 174-175, doc. núm.523.  
 Aquest document fa referència al jurament que van fer Godmar i Guilara, a l’església de 

Santa Maria de Martorell, conforme era veritable una concessió que amb anterioritat s'havia 
feta sobre l’església de Santa Oliva.  

Segons aquest document, l'església de Santa Maria era a la plaça de Martorell. Si més no, 
doncs, sabem de l’existència d'una església ja bastida i funcionant com a tal, i sabem també 
que la vila ja tenia una certa configuració urbana, ja que ens parlen de la plaça.  

5. La muntanya va ser als primers temps de la colonització un lloc de refugi 
imprescindible. Primerament els nuclis de població s'havien de bastir en les zones  
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Amb tot, el pas dels sarraïns certament dificultaria, fins tot en alguns moments 

anorrearia, la vida quotidiana a aquest indret.  
 

3 LA BATALLA DEL CONGOST 
 
Naturalment, no podem parlar del pas d’Al-mansur pel territori de Sant Andreu 

d’Aigüestoses, car no hi ha cap font que ens informi d’aquest punt concret. I encara en 
el supòsit que efectivament hi hagués passat −cosa, altrament, ben probable6− no 
tenim cap notícia que ens permeti afirmar amb seguretat que l'any 985 la parròquia de 
Sant Andreu d’Aigüestoses ja existís; i l'opinió que hem apuntat més amunt al 
respecte −de Campillo− tampoc no li podem donar cap altra valor que el de la simple 
hipòtesi.  

És diferent, en canvi, pel que fa la falconada dels almoràvids de l’any 1114:  
Els almoràvids, després d'assolar la terra per arreu on passaven, i quan l'exèrcit 

sarraí ja era de tornada de Barcelona, sembla ser que es va veure el pas barrat per una 
host catalana, a l'alçada del Congost, a la vegada que no podia escapolir-se perquè al 
mateix temps el camí també es veia clos al seu darrera per una altra host, aquesta a 
l'alçada de la Roca de Droc. I entre un lloc i l'altre, és a dir, entre els termes de 
Martorell i de Sant Andreu d’Aigüestoses, havia d'esdevenir l'enfrontament bèl·lic 
entre ambdues forces. És la que els autors àrabs anomenen com la batalla del Burt7.  

Pedemonte comenta aquesta batalla amb un text que, tot i la seva més que probable 
inexactitud, no ens volem estar de reproduir-lo aquí: "La batalla fou immediata, i la 
lluita, desesperada per part dels sarraïns, essent tal la matança que els catalans feren 
de llurs adversaris, que diuen que les aigües del Llobregat baixaren tenyides fins el 
mar, cobrint la posta del sol d'aquell dia l'esgarrifós espectacle del destruït exèrcit 
musulmà, que tan poderós havia entrat en el Comtat de Barcelona"8.  

 
alteroses, lluny dels llocs de pas i de fàcil accés; després s'anirien ocupant les zones planeres, però la 
muntanya seguiria essent encara el millor lloc de refugi davant les falconades sarraïnes.  

6. Hom creu que els sarraïns arribaren a Barcelona seguint les rutes del Penedès i del Vallès 
(CATALA, El dia que Barcelona va morir, p. 22). Pel que fa la Baronia de Castellvell, diu 
PEDEMONTE (Història de la Baronia de Castellvell de Rosanes. p.78): "En aquests temps tingué lloc 
una invasió d'alarbs, patint molt el Castellvell i tots els que llavors poblaven el pla de Barcelona". 
Malgrat aquest comentari, ens manquen les proves concretes pel que fa Castellvell de Rosanes. Al 
respecte cal afegir un comentari de CATALÁ (Id. p. 21): "Entenem que esdevé problemàtic de fixar que 
succeí amb determinats castells que són indicats com presos −Ribes, Castellví de Rosanes... − o no presos 
−Vilassar, Montcada ... − durant a queixa invasió. La imaginació ha campat prou com per a desorientar-
nos sobre aquest punt. De fet, no és pas segur que alguns de tals castells ja existissin".  

7 .. HUICI, Los Banu Hud de Zaragoza, Alfonso I el Batallador y los almoravides dins “Estudios de 
la Edad Media de la Corona de Aragón" v.VII (1962) p. 16.  

8. PEDEMONTE, Id. p. 101.  
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No es tracta, doncs, en aquesta ocasió, del pas més o menys circumstancial dels 

sarraïns pel territori de la parròquia de Sant Andreu d’Aigüestoses, sinó d'una 
veritable batalla esdevinguda justament aquí. Quan es tractava del primer cas, els 
veïns que tenien ocasió devien fer-se escàpols vers la muntanya, tot cercant un refugi 
en indrets més segurs a les obagues del boscam; després del perill, baixaven de nou a 
la plana i, després de refer les destrosses, la vida continuava amb normalitat.  

Però el segon cas −la batalla−, devia comportar la destrucció de la totalitat dels 
habitatges i, de retruc, l'abandonament del poble durant un cert temps9.  

 
4 ELS PRIMERS TEMPS DE LA VILA 

 
Amb tot el que portem dit, ja tenim a les mans alguns elements que, d'alguna 

manera, ens permeten d'intuir el desenvolupament inicial de Sant Andreu 
d’Aigüestoses.  

 
9. Cal fer observar, respecte aquesta batalla, que algun autor dubta que tingués lloc al Congost. Així, 

SOBREQUES (Els grans comtes de Barcelona, p. 179) dóna com a probable "els passos de Martorell", 
però a continuació, per via de nota, ens diu (Id. p. 209): "La qüestió, al nostre entendre, està molt lluny 
d'estar resolta satisfactòriament, puix que els nostres cronistes confonen en una sola batalla la del Port 
[esdevinguda el1114 al Congost] i la del Pla [esdevinguda el 1115 al Pla de Barcelona], que va tenir lloc 
l'any següent. Nosaltres sospitem que en la primera escomesa els almoràvids no arribaren tan a prop de 
Barcelona com s'ha cregut i que el Port era molt més lluny de Martorell". Aleshores, SOBREQUES pensa 
−seguint una cita de MILLÀS VALLICROSSA− que la batalla del Congost podria correspondre a la 
segona invasió, és a dir, a la de l'any 1115.  
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Afegim ara, encara, un altre element a tenir en compte en aquests moments 

inicials: la inexistència d'un castell. Normalment, a les zones de repoblació, hom 
acostumava a bastir les cases al redós del castell; en canvi, en el nostre cas aquest 
castell no existeix i l'única fortificació de la zona és al Palau, és a dir, en un lloc situat 
a certa distància del nucli de població.  

A més, des del primer moment −i al llarg de molts segles− hom parla de 
"parròquia", i no pas de "vila" o bé "castell". Aquest detall, doncs, ens informa 
perfectament de quin va ser l'origen de la població:  

En algun moment del segle XI −qui sap si potser ja a finals del segle X− es va 
formar la parròquia de Sant Andreu d’Aigüestoses, dins la qual i entorn l'església, 
s'havia d’anar bastint el poble mercès l'atracció que aquesta exercia sobre la població 
més o menys dispersa de la rodalia10.  

Hom diu que aquest tipus d’esglésies rurals es bastien en llocs adients, tant pel que 
fa la topografia de l'indret com pel que fa a la facilitat de comunicació amb els fidels 
de la contrada11.  

I així devia néixer la nostra vila −o millor dit, parròquia− en un moment que ens és 
del tot inconegut.  

A causa de la seva situació, la parròquia va haver de patir sovint els efectes de les 
falconades sarraïnes, Així, i ja al segle XII, cal recordar els atacs dels almoràvids dels 
anys 1107 i 1108, que per bé que en aquesta ocasió no van anar més enllà dels castells 
de Gelida i d’Olèrdola, si que havien d'atemorir tots aquells que eren establerts 
prop dels camins, com és el nostre cas; segueixen després els fets del 1114, que 
−com veurem tot seguit− havien de provocar la desfeta, total de la parròquia; i 
encara el 1115, que amb el nou pas, sempre violent, dels almoràvids, cal pensar 
que si alguns dels antics veïns supervivents de la malvestat de la guerra, potser  

 
10. Segons FONT RIUS (Orígenes del régimen municipal de Cataluña, dins "Estudis sobre drets i 

institucions locals en la Catalunya medieval" ps. 323-326), és un fet gairebé general que els temples 
parroquials exercissin una acció centrípeta respecte la població propera.  

Una de les motivacions −bàsica− seria l’assistència al culte; però n'hi ha d'altres no pas menys 
importants, com és la recerca de la seguretat que només les esglésies podien oferir. Així aquesta 
motivació cal cercar-la a les sagreres −és a dir, l'espai de trenta passos entorn l'església, lloc que es 
considerava de terra sagrada i on no solament es construïen els cementiris sinó que també era el lloc on 
hom podia cercar refugi, car era protegida per la Pau de Déu−. Al respecte, diu FONT: "Al parecer, este 
espacio fue medido con amplitud o bien aprovechado, y en el se edificaron casas para viudas, clérigos, 
artesanos y gente sin propiedad; de modo que aliado de la población algo dispersa de los mansos se 
formó una población propiamente dicha de vecinos". Més endavant, en créixer aquestes agrupacions de 
cases bastides tocant els murs del temple, va donar lloc a la formació de les viles, ja fos seguint els 
camins que portaven al temple o bé en forma de petits barris propers, però reconeixent sempre l'església 
com a centre.  

11. FONT RIUS, p. 324.  
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encara no prou escarmentats, volgueren reedificar el poble des de les cendres de la 
batalla, ara, al 1115, ja devien desistir definitivament... 

Després del 1115, doncs, la zona devia quedar totalment abandonada "per temor 
dels sarraïns"12.  

En algun moment per ara del tot indeterminat, però que cal calendar-lo entre el 
1115 i el 1142 −o potser millor, entre 11I5 i 1126− 13 Guillem Ramon de Castellvell 
va fer donació del terme, ara abandonat, de Sant Andreu d'Aigüestoses a la canònica 
agustiniana de Santa Maria de l'Estany, probablement amb la intenció que fos aquesta 
canònica qui s'encarregués de repoblar el terme. De ser correcta aquesta suposició 
−altrament molt probable− caldria pensar també que la baronia de Castellvell, en el 
seu conjunt, també s'havia de veure molt perjudicada per l'assalt almoràvid i que, a 
causa d'això, Guillem Ramon de Castellvell devia restar sense els mínims mitjans 
necessaris per a poder realitzar per ell mateix aquesta nova colonització.  

És molt possible, però, que els canonges de l'Estany mai no arribessin a portar 
endavant la colonització efectiva de la zona14, i que potser ni tan sols arribessin a  

 
12. PLADEVALL/VIGUÉ, El monestir de Santa Maria de l'Estany, p, 86.  
13. És a dir, havia de ser −sembla que necessàriament− després de la darrera falconada sarraïna 

esdevinguda el 1115 i naturalment, abans del plet que tenim documentat pel 1142, Al nostre entendre −no 
és res més que una hipòtesi− aquesta donació s'havia de fer aviat, i probablement la va fer Guillem 
Ramon I de Castellvell dins dels onze anys que van des del 1115 al 1126 que morí. Ens basem en el fet 
que després el plet amb el monestir de l'Estany va ser portat pel seu fill Guillem Ramon II. Si la donació 
s'hagués fet més tard del 1126, l'hauria d’haver fet aquest segon personatge, qui probablement hauria 
tingut en compte els drets de l'Estany que ell mateix, en aquest cas, hauria donat abans, a l'hora de 
concedir-ne de nous sobre un mateix territori.  

Respecte la possibilitat que aquesta donació al monestir de l'Estany s'hagués fet amb anterioritat al 
1115, cal fer observar que aleshores en cap cas podria ser anterior a l'any 1081, ja que no va ser fins a 
finals del 1080 o principis del 108l, que el bisbe de Vic, Berenguer Seniofred, va fundar aquella 
canònica. (PLADEVALL/VIGUÉ, Id. p.197).  

Un altre aspecte a resaltar és el mateix fet de la donació de la parròquia de Sant Andreu 
d’Aigüestoses al monestir de Santa Maria de l'Estany; certament, aquest monestir tenia nombroses 
possessions escampades en un amplíssim radi a l’entorn, que al segle XIV anaven des de Manlleu i Sau a 
la ribera del Riu Ter, fins a Santa Maria de Montmagastrell, passant per Sant Pere dels Arquells, Pontons, 
Sant Andreu d'Aigüestoses i Sant Celoni. Naturalment, la major concentració de possessions era a la zona 
de l'Estany i Castellterçol. Sant Andreu, en canvi, ens apareix com un domini totalment isolat, car era 
l'única possessió d'aquest monestir al Baix Llobregat.  

14. Perquè, de fet, sembla que el perill seguia latent.  
Un altre exemple de repoblació tardana, també situat a l'època de la darrera repoblació de Sant 

Andreu d’Aigüestoses, i a més, a un lloc relativament proper i a causa, també, del pas dels sarraïns, el 
trobem a Sant Cugat del Vallès, on, el 28 de gener del 1145, l'abat del monestir, Ermengol, va donar a 
diverses persones les muntanyes properes al cenobi a fi de repoblar-les i acabar amb les correries dels 
sarraïns (RIUS, Id. V. III p, 140, doc. Núm. 960).  
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restaurar l'església15. Ho creiem així perquè al 1140 sembla que Guillem Ramon II de 
Castellvell va emprendre novament la iniciativa repobladora, o si més no, això és el 
que fa pensar la concessió en feu que va fer a favor de Guerau Ramon de Palau, del 
territori de la parròquia de Sant Andreu d’Aigüestoses.  

Però quan Guillem Ramon va fer aquesta concessió, sembla que no va tenir en 
compte els drets que la canònica de Santa Maria de l'Estany ja tenia adquirits sobre 
aquesta parròquia des de temps anteriors, cosa que, naturalment, havia de fer esclatar 
un conflicte entre ambdues parts. 

  
5. EL PLET DEL 1142 

 
El 30 d’octubre de l'any 1140, Guillem Ramon de Castellvell, juntament amb la 

seva esposa, Mafalda, van donar a Guerau Ramon de Palau, i a tots els seus 
descendents, la jurisdicció i tot el territori de la parròquia de Sant Andreu, és a dir, 
totes les terres compreses entre el Congost i la Roca de Droc.  

Guerau Ramon de Palau i els seus tindrien el domini d'aquest territori en feu pels 
Castellvell; i, per aquesta concessió, Guerau Ramon va pagar vint morabatins a 
Guillem Ramonl6.  

Fins aquí el text del document, però el que no diu enlloc aquest document és si 
Guerau Ramon en rebre el feu contreia o no l'obligació de repoblar el terme, per bé 
que de totes maneres, volem pensar que aquesta condició potser cal suposar-la 
sobreentesa, car en cas contrari, si el terme ja hagués estat repoblat, cal pensar que els 
canonges de l'Estany ja hi exercirien una jurisdicció efectiva i aleshores aquesta 
segona donació en la persona de Guerau Ramon no sembla pas que hagués estat 
possible; o bé, en tot cas, s'hagués reduït a uns sectors determinats i no a tot el terme, 
tal com es menta el referit document.  

En qualsevol cas, el que si que resta ben clar és que aquest personatge va rebre del 
seu senyor un feu amb la seva corresponent jurisdicció.  

Davant d'una tal situació de fet −que no pas, sembla, de dret−, els canonges de 
Santa Maria de l'Estany es van sentir perjudicats perquè consideraven que la 
jurisdicció del terme de Sant Andreu d’Aigüestoses els pertanyia, segons la 
donació que se'ls hi va fer d'aquest domini amb anterioritat a la present concessió,  

 
El perill dels atacs sarraïns a la zona no va desaparèixer totalment fins a mitjan segle XII, després de 

la conquesta de Lleida, Tortosa i Siurana.  
15. Ho volem suposar així perquè sembla que la canònica de l'Estany mai no va disposar del dret de 

patronatge sobre la nostra església. O si més no, PLADEVALL/VIGUÉ (Id. ps. 49-50) que publiquen una 
relació dels patronatges que tenia el monestir el 1204, no citen el de Sant Andreu d’Aigüestoses.  

16. PEDEMONTE, Id. p. 107. El document és publicat de manera íntegra per aquest mateix autor, a 
l’apèndix (Id. p.576), document núm. I.  
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i que a més, havia estat feta en aquells temps que la zona havia estat abandonada pels 
homes de Guillem de Castellvell per temor dels sarraïns.  

Com que ara, en tornar-la a repoblar, Guillem Ramon de Castellvell pretenia que 
aquelles terres eren un domini seu −de ser d'una altra manera, ara no en podria fer cap 
concessió al seu vassall Guerau Ramon−, els canonges encetaren un llarg litigi, en el 
qual van actuar de mediadors el bisbe de Barcelona, Arnau Ermengol, i els canonges 
de la Seu barcelonina.  

Certament, aquelles terres en litigi pertanyien a Guillem Ramon, però de fet aquest 
només en tenia el senyoriu eminent ja que el senyoriu útil havia estat donat als 
canonges de Santa Maria de l’Estany.  

La concòrdia a que van arribar finalment les dues parts en litigi −el 1142− segons 
aporta Pladevall, es va fer en aquests termes: "Guillem de Castellvell reconegué el 
domini de l'Estany sobre la vila de Sant Andreu, que es destinava a la cera de Santa 
Maria, i el prior de l'Estany reconegué al senyor de Castellvell que dues terceres parts 
de les rendes que sortissin de l'exercici de les justícies de la vila serien per a ell i 
només una tercera part per al monestir de l'Estany"17.  

Amb aquest reconeixement quasi nominal, ja que ell es retenia les dues terceres 
parts de la jurisdicció i de les rendes, Guillem Ramon devia revalidar la donació del 
1140 a favor de Guerau Ramon de Palaul8.  

I qui era aquest personatge? Guerau Ramon porta l'afegit "de Palau", la qual cosa 
ens fa pensar que pertanyia a la nissaga dels castlans que guardarien el Palau −dins el 
terme de la parròquia de Sant Andreu−, que aleshores probablement devia ser una 
torre que protegia, per la reraguarda, el camí d'accés al castell del Castellvell de 
Rosanes.  

De tota manera, desconeixem l'origen d’aquesta nissaga, així com la data i les 
circumstàncies que envoltaren la seva arribada al "Palau", car l'únic document  

 
17. PLADEVALL/VIGUÉ, Id. p. 87. El monestir de Santa Maria de l'Estany va seguir conservant 

drets sobre Sant Andreu per espai de molts segles. Els autors esmentats (ib.) ens diuen que "L'Estany 
cobrava encara censos i rendes a Sant Andreu de la Barca l'any 1596, quan ja s'havia extingit la vida 
regular". Aquí podem afegir que encara al segle XIX a la vila es pagaven alguns drets a favor de l'Estany: 
En concret, pel 6 de gener del 1881, tenim documentada una casa que pagava un cens anual de 12 
pessetes, cada any el 25 de desembre al rector del poble "y se tiene en dominio directo a la Camareria del 
Estany",  AMSAB, Actes.  

18. Els CastelIvell van mantenir encara altres relacions amb aquest monestir i així, segons ens 
documenta PEDEMONTE (Id. ps.122-123), el 21 d'abril del 1190, Albert de Castellvell, juntament amb 
la seva esposa i fill, "feren els tres donació al monestir de l'Estany de diversos masos, rebent en 
compensació, del seu prior Bernat, 128 maravedisos, i el convent declara que destinaria un frare perquè 
sempre, fins a la fi del món, cantés missa per ells".  

El 14 de juliol de 1198, Guillem Ramon de Montcada −espòs de Guillema de Castellvell− donava al 
monestir una part que ell tenia al castell de Muntanyola (Id. p. 130); i encara el 7 de desembre de 1220, el 
prior de l'Estany, Ramon de Gurb, ens consta com a testimoni en un document de Guillema de Castellvell 
(Id. p. 148).  
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anterior al 1140 que tenim conegut −el de l'any 1109− no els cita; a no ser −és una 
hipòtesi sense més fonament que la simple especulació− que es tractés dels 
descendents d'aquell personatge anomenat Bernat Guinfard, que en establir-se aquí 
haguessin canviat el seu nom pel de "Palau"19.  

 
6. EL NOM DE LA PARRÒQUIA 

 
El nom primitiu de la població, segons ja hem fet esment, era el de Sant Andreu 

d’Aigüestoses. Cal que fem ara un parèntesi a la narració històrica per tal de cercar 
l'origen d'aquest topònim.  

Es tracta d’un nom de lloc compost per dues parts ben diferenciades; la primera és 
el nom del sant; sant Andreu correspon a una advocació prou comuna a l'època i que 
va donar lloc a la creació de força topònims. En el nostre cas, sembla ser del tot 
evident que aquest nom correspon al que va prendre el temple rural que va motivar la 
creació del poble al seu entorn.  

La segona part del topònim és la que ve a definir la ubicació geogràfica d’aquesta 
parròquia dedicada a sant Andreu, tot concretant algun detall del paisatge que 
l'individualitza de les altres parròquies del mateix nom20: Aigüestoses.  

Que vol dir aquest nom? Cal fer observar, d'entrada, que sembla tractar-se d'un 
nom compost no gens corrent, o si més no, Coromines, al seu "Diccionari Etimològic i 
Complementari de la Llengua Catalana" no el recull entre les diverses accepcions del 
mot "aigua". De la mateixa manera tampoc no el recullen altres obres com el 
"Diccionari Català, Valencia, Balear", ni la "Gran Enciclopèdia Catalana"21.  

Pedemonte va portar a terme un intent d'interpretació d'aquest mot compost,  
 
19. Segons aporta GARÍ (Les Querimoniae ... p. 23) Bernat Guinfard va ser pare de Arnau 

Bernat, i aquest ho va ser de Berenguer de Castellvell, castlà del Castell de Castellvell de 
Rosanes i feudatari dels Castellvell (malgrat la coincidència del cognom toponímic, cal no 
confondre ambdós llinatges). Berenguer tenia alguns drets sobre Sant Andreu −els stacha- 
menti−, però Guillem Ramon de Castellvell −senyor de la baronia− els hi va prendre (entre 
1157 i 1166) per donar-los a Guerau Ramon de Palau (GARÍ, Id .. p. 26).  

Durant aquest temps hi hagué algun enfrontament entre el castlà de Castellvell i el castlà 
del Palau, car GARÍ (Id.) també ens documenta una queixa de Berenguer contra Guerau 
Ramon, per haver tret els seus homes i per haver fet establiments sense el seu consell.  

20. Diu al respecte FONT RIUS (Id. p.324, nota 207): "El nombre que llevan algunas 
localidades o municipios coincidente con el de su parròquia nos indica la situación natural o 
topográfica de la misma, que dice relación a un llano, un collado, un valle, un pinar, un 
campo de lin ... etc. Recordemos, entre tantos, a San Esteban del Coll, San Acisclo de Vall-
alta, San Lorenzo Ça-vall, Santa Maria de Llinars, San Justo des-Vern, San Juan des-Pi, etc., 
etc., todos ellos llegados a nuestros días".  

21. La Gran Enciclopèdia Catalana (v.I p. 318) si que recull el nom d'Aigüestoses com a 
antic nom de Sant Andreu de la Barca, però ho fa sense assenyalar l'etimologia.  
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que va justificar d’aquesta manera el seu significat: “...verificant-se aquest passatge 
[el suposat pas de la Via Augusta pel Llobregat a l'alçada de Sant Andreu] des 
d'antiquíssims temps amb pontó o barca moguda a rem, circumstància tal volta que 
féu que es conegués aquell lloc amb el nom d’Aquis tonsis, probablement de la tonsa 
o rem amb que era mogut el pontó que crehuava l'aigua, nom que usufructua el poble 
de Sant Andreu, durant tota l'edat mitjana fins que, preferint el tot per la part, adopta 
el de la Barca"22.  

Al nostre entendre, Pedemonte s'equivoca aquí no res menys que en tres ocasions 
(a part, és clar, del que fa a la Via Augusta, segons ja hem comentat al seu lloc): 
Primerament en el fet d'atribuir una tal antiguitat a la barca. Potser sí que als temps 
dels "romans" hom ja creuava el riu en barca en aquest mateix indret; però una tal 
cosa no la tenim documentada.  

En segon lloc, tampoc no estem d'acord en atribuir tal antiguitat a aquest topònim 
d"'Aquis tonsis" i més bé sóm del parer de considerar-lo com un nom d’estricte origen 
medieval, és a dir, un nom nascut en colonitzar aquesta zona, ja fos al segle X o XI.  

Finalment, pensem que fer derivar el nom del mot llatí tonsa no és correcte. 
Certament, el mot llatí tonsa vol dir "rem", i aleshores la traducció completa del nom 
seria "aigües de rem" que com a solució bastida a posteriori i basant-se en el fet de 
l'existència moderna de la barca, no deix de ser una explicació força enginyosa, però 
pensem que no és res més que això, perquè en català, la paraula "rem" prové del llatí 
remu, que té el mateix significat, i no pas de tonsa com hauria de derivar segons 
aquesta interpretació. La paraula tonsa en el sentit de "rem" no sabem que en català 
hagi donat lloc a la formació de cap paraula moderna. Que pot voler dir, doncs, 
Aigüestoses? Pensem que aquest nom tan poc usual ha de definir algun aspecte 
concret del paisatge santandreuenc; algun aspecte que permetés a la vegada 
d'individualitzar el poble davant els altres llocs homònims i també que donés una idea 
gairebé gràfica de l'indret on era la població23. 

El mot "tossa" segons Fabra24, vol dir "Volum que presenta algú o alguna cosa".  
Aquesta mateixa definició també la recull Alcover com a segona accepció d'aquest 

mot25: "Embalum, massa considerable que un cos presenta, sia de persona o animal, 
sia de cosa inanimada".  

Observem ara les característiques del Llobregat en passar pel nostre terme: el riu és 
aquí molt ampli, mentre que pocs quilometres més amunt, al Congost, el riu és força 
més estret.  

 
22. PEDEMONTE, Id. p. 58.  
23. Vegi's més amunt, la nota núm. 19.  
24. FABRA, Diccionari General de la Llengua Catalana, p. 1655.  
25. ALCOVER/MOLL, Diccionari Català-Valencia-Balear v. 10 p. 394.  
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Si acceptéssim com a vàlida aquesta interpretació, tindríem que Aigüestoses 
vindria a significar, més o menys, quelcom així com a "aigües amples", és a dir, seria 
un mot que definiria un paisatge. De tota manera, també cal fer observar que aquesta 
hipòtesi resulta suspecte perquè no té en compte la grafia llatina original.  

Aquest mot, en llatí, el podem trobar escrit de diverses maneres, com posem per 
cas Saguatosis, però la forma més usual sembla ser la de Aquis Tonsis i ha de ser a 
partir d'aquesta forma que cal cercar la interpretació més versemblant.  

Tonsis podria ser molt bé que derivés del verb tondere, que ha donat la paraula 
actual "tondre" −tallar arran el pel o la llana−, el participi del qual és "tos", "tosa". 
D'acord amb això, la grafia correcta del nom del poble no seria pas "Aigüestosses" 
com hem vist escrit alguna vegada, sinó que seria "Aigüestoses"26.  

"Aigüestoses" doncs, vindria així a significar "aigües tallades" ¿És possible això? 
¿Què pot significar?  

Campillo va acceptar com a bona aquesta interpretació, i ho justifica així:  
"Abans s'anomenava Sant Andreu "d'Aigües Tallades". Aquesta paraula es 

presumeix que tracta del fet que prop de la població d'aquesta Parròquia transcorre el 
riu Llobregat, i aquí hi ha diversos horts, o terra que fàcilment es pot regar, i es rega 
amb l'aigua del riu, de tal manera quedava parcel·lada per regar que a la vista dels 
regadors semblava alçada"27 ...  

Abans de cloure aquest apartat, però, encara volem incloure una altra interpretació; 
la que sembla ser que era l'acceptada a Sant Andreu a finals del segle XVIII. Així ho 
va deixar escrit el rector de la parròquia, en Josep Pla: "Por escrituras antiguas se ve 
llamarse este lugar San Andrés de Ayguas tosas, por hallarse en aquel tiempo 
circuido de aguas muertas"28. Naturalment, aquesta interpretació no pot ser pas la 
correcta perquè "toses" no significa pas "mortes".  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26. "Aigüestoses" és també la grafia recollida per la Gran Enciclopèdia Catalana.  
27. Arxius ... p.l3.  
28. APSAB, "Enquesta" f. 1; Si diem que aquesta versió era la corrent a Sant Andreu és 

perquè sabem que el rector, en redactar aquesta enquesta sobre la parròquia, es va voler 
assessorar amb les opinions de les persones d'edat de la vila.  
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V 
 

EL SENYORIU DELS MONTCADA 
 

1 EL PRIMER RECTOR 
 
El primer nom que tenim conegut d'un personatge de Sant Andreu d'Aigüestoses, 

després del castlà, Guerau Ramon de Palau, i d'aquells altres que ens consten el 1109, 
és el d'un sacerdot, de nom Joan1, que probablement devia ser el rector de la 
parròquia.  

Aquest sacerdot el trobem documentat el 26 d'octubre del 1166, que és la data en 
que va signar com a testimoni a la donació que Guillem de Castellvell va fer a Déu, al 
monestir de Santa Maria de Valldaura i a Pere, el seu abat, d'un lloc anomenat "Xet", 
que era situat a la riba del riu Francolí, perquè els monjos bastissin en aquest lloc un 
nou monestir2.  

Aquest nou monestir, que al seu dia havia de ser el de Santes Creus, però, no 
s'havia de bastir pas a la riba del Francolí −tal com es proposava amb aquesta 
donació−, sinó a la del riu Gaià3.  

En concret, pel que fa al nostre personatge, el trobem citat de la següent manera: 
  
1. DURAN, El señorio de Castellvell. p. 39.  
2. MORERA, Tarragona Cristiana. v.I p. XLIII, doc. núm. 49. DURAN (lb.) treu la seva cita 

d'aquest document, però el data, erròniament, per l'any 1146.  
3. FORT, El llibre de Santes Creus. p. 33; UDINA, (El "Llibre Blanch" de Santas Creus. p. 80, doc. 

núm. 87) publica el text de la donació del territori on s'havia de bastir el monestir a la riba esquerra del 
Gaià.  

Cal fer observar com UDINA no publica el document aportat per MORERA; en canvi sí que publica 
d'altres documents dels Castellvell referits a donacions a Valldaura, tal com és el cas de la que va fer 
Gui1lem de Castellvell el 12 de juny del 1160, d'unes cases a la vila de Martorell (UDINA, Id. p.90 doc. 
núm. 88), ...  

Pel que fa al territori del Xet, al Francolí, FORT situa aquesta donació dins el marc de les dificultats 
per les que va passar el monestir cistercenc de Valldaura per a trobar una ubicació definitiva; "Xet −diu 
FORT− inqüestionablement, suposava una solució més desitjable però no pas satisfactòria. Per això no va 
prevaler" (FORT, Id. p.32).  
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Signum Johannis presbvt. Sancte Andree de Fagratosa. Pensem, tal com també ho va 
fer Duran i Cañameras4, que es tracta de Sant Andreu d’Aigüestoses, tot i aquesta 
estranya grafia de Fagratosa5. 

És del tot evident que aquest sacerdot −si és que ho era, de rector− no podia ser de 
cap manera el primer rector que va disposar la parròquia de Sant Andreu 
d’Aigüestoses, car el 1166 la parròquia ja portava molts anys d’existència. En tot cas, 
l'únic que si que podem afirmar −perquè, de fet, tampoc no en sabem pas res més 
d'ell− és que es tracta del primer sacerdot de la vila que ens és conegut6.  

I ja que ens referim a l'església de la vila, i encara que només sigui a tall 
d'anècdota, podem afegir una notícia aportada per Pedemonte7: Guillem de 
Castellvell, en fer el seu testament el 28 d'abril de l'any 1176, va deixar −entre altres 
coses a altres llocs dels seus dominis− una mida d'ordi en benefici de l'església de 
Sant Andreu.  

 
2. ELS FOLLONAR I LA BARCA DE SANT ANDREU 

 
Els Fonollar foren un llinatge de cavallers que gaudiren de diversos feus que tenien 

pels Castellvell, dels qui eren vassalls.  
En concret, sabem que Pons de Fonollar tenia un honor a Vallmoll8, al Camp de 

Tarragona; i que també en tenia almenys un altre dins la mateixa baronia de 
Castellvell, i aquest darrer era dins el terme de la nostra parròquia de Sant Andreu 
d’Aigüestoses.  

Pel que fa a aquest darrer domini, Pons de Fonollar el va rebre −amb totes les 
seves pertinences− de mans de Guillem de Castellvell el dia 29 de gener del 11689.  

Les terres que ara rebia Pons de Fonollar eren les que en temps anteriors havien 
estat de Pere Marcús. Aquest darrer personatge les havia posseït en alou a principis 
del segle XII i probablement, devien restar abandonades després del pas dels 
almoràvids i així devien restar durant força anys, car si més no, encara ho eren el  

 
 
4. DURAN. lb.  
5. ¿És deguda, potser, a una mala lectura de l'original?  
6. En opinió del rector Pla, la parròquia no va tenir rectors fins el 1397 i anteriorment, almenys des 

del 1200, només havia estat regentada per vicaris. APSAB, Enquesta, f.1.  
7. PEDEMONTE, Notes per a la Història de la Baronia de Castellvell de Rosanes, p.118.  
8. Id. p. 118.  
9. Id. p. 116.  
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1157, moment que ens consta que aquest domini era el que "va ser de Pere Marcús".10  
Però els Fonollar tenien −o havien de tenir més endavant− encara més que no pas 

aquest únic honor al nostre terme; o si més no, sabem que a finals del segle XIII, els 
descendents de Pons de Fonollar i a més dels honors que ja hem esmentat, també 
posseïen el domini de les aigües del riu Llobregat, des del Congost fins la Roca de 
Droc, on hi tenien una barca.11  

I aquesta notícia ens aporta la referència més antiga que per ara tenim coneguda 
sobre la barca que, segles més tard, havia de donar nom a la nostra vila; i a més també 
sabem el nom dels seus explotadors, que no eren pas altres que els esmentats Fonollar.  

Però aquesta notícia també fa que ara ens haguem de plantejar una nova qüestió, 
malgrat que tampoc no tinguem a mà la seva resposta exacta: ¿Des de quan que existia 
la barca en aquest indret? Perquè encara que la primera data coneguda sigui als vols 
de l’any 1300, ens sembla del tot evident que la barca no havia de començar a 
funcionar entorn d’aquesta data sinó que ja havia de venir fent-ho, almenys, des de 
força temps enrera; ara bé, la pregunta segueix essent ¿des de quan?  

L'any 1143, i a causa d'una crescuda de les aigües del riu Llobregat, va ser destruït 
el pont de Martorell.12 Pensem que una possible resposta −és una hipòtesi− cal anar a 
cercar-la en aquest fet; perquè el que sí que sembla ben clar és que si aquest pont no 
va ser reconstruït fins a finals del segle XIII, mentrestant hom havia de disposar 
d’algun altre mitjà per tal de poder travessar el Llobregat −i aquest no sembla pas que 
pogués ser cap altra cosa que una barca− i el lloc més adient per fer-ho era a l’alçada 
de Sant Andreu, on les aigües devien ser més planeres que no pas al Congost.  

D'aquesta manera devia néixer aquella barca que havia de travessar el riu per espai 
de no res menys que de set-cents anys llargs.  

També és perfectament possible de pensar que la barca ja devia d'existir en dates 
anteriors al 1143, i això pel fet que, d’aquesta manera, hom podia accedir amb més 
rapidesa des de la via Francisca −l'antiga via Augusta− al castell de Castellvell de 
Rosanes, estalviant-se així −en utilitzar el camí del Palau− el llarg tomb que suposava 
l'haver de passar pel pont de Martorell;  

Però també sembla clar que no podia ser sinó fins després del 1143 quan la 
utilització d'aquesta barca es generalitzaria i, així, podem observar com tot i la  

 
10. Pere Marcús ens consta documentat el 1109 (MAS, Notes històriques del bisbat de Barcelona v. 

XIII p. 98). Pel que fa al 1157, consta en una confrontació de terres: " ...in alaudio que fuit Petri 
Marcucii... " (RIUS, Cartulari de Sant Cugat, v. III p.185, doc. núm. 1014). Si el 1157 ens consta 
d'aquesta manera, sembla que només pot ser a causa del seu abandonament, car sinó −sembla− en tants 
anys ja podria tenir un nou propietari.  

11. Id. p. 217.  
12. CLOPAS, Historia de Martorell, p. 58.  
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reconstrucció posterior d'aquell pont, el camí que pujava des de Barcelona per Molins 
de Rei i que al Papiol torçava per travessar el riu en la barca i passava després per 
Sant Andreu d’Aigüestoses vers Martorell, va seguir essent considerat durant segles 
com a camí reial13.  

 
3. ELS PALAU ALS SEGLES XII I XIII 

 
Guerau Ramon de Palau −que havia rebut el feu del Palau el 1140− i la seva esposa 

Arsenda, van tenir diversos fills, dels que coneixem els noms de Ramon, Pere, 
Guillem i Bernat. De tots els quals, va ser Guillem qui va heretar el feu del Palau; 
mentre que Bernat, que era el menor, va ser monjo al monestir de Sant Cugat del 
Valles.14  

Bernat, encara nen, va ser donat per monjo al referit cenobi l'any 1157; i per 
heretat, els seus pares van dotar aquesta donació amb un alou que tenien al terme de la 
parròquia de Sant Andreu d’Aigüestoses.15  

 
13. BERTRAN (Un Viatge per la Catalunya Nova al 1409, dins "Cuadernos de Historia Económica 

de Cataluña" v. XIV ps. 56-77) ens descriu el camí seguit per una comitiva de l'Orde Militar de Sant 
Joan: "La ruta era la tradicional, pel camí vell reial, això és: sortida de Barcelona en direcció a Molins de 
Rei i, per la riba esquerra del Llobregat, s'arriba a Sant Andreu de la Barca on, després d'haver traspassat 
el riu amb el mitjà que determina el nom de la vila, s'arriba a Martorell." El document que cita 
BERTRAN, en referir-se la nostra vila, diu en concret: "Costa de passar-nos la barca de Sent Andreu ab 
los III fadrins que ja havien passats primers, preu .I. sou .VIII. diners". Aquest document, doncs, ens 
aporta a més una notícia sobre el cost del passatge en la barca, l'any 1409.  

I encara va ser considerat com a camí reial fins que es va bastir el pont de Molins de Rei al segle 
XVIII, amb el consegüent desviament del camí.  

De tota manera, també cal fer observar que hom també considerava com a camí reial el que passava 
el Llobregat a l'alçada de Sant Boi i que després seguia el riu pel marge dret fins enllaçar, a Sant Andreu, 
amb el pujava pel marge esquerre.  

14. Tots ells els trobem documentats en un mateix document: Ramon, Pere i Guillem ens consten 
signant conjuntament amb els seus pares en la donació de Bernat que veurem tot seguit.  

15. RIUS, Id. v. III p. 185, doc. núm. 1014; També es citat per MAS Notes històriques del bisbat de 
Barcelona, v.XIII p. 99.  

Considerem que Bernat encara havia de ser un nen perquè va ser "donat" al monestir. Diu 
FREEDMAN (Tradició i regeneració a la Catalunya medieval p. 96) que la manera més usual d'entrar a 
un monestir era "com a resultat de la iniciativa dels seus pares de 'donar' el noi. La seva dotació de terres i 
rendes l'acompanyava, era part de la donació, i havia de ser retinguda per ell fins a la mort, després de la 
qual havia de ser incorporada dins la propietat comunal". Fins i tot, en ocasions, un nen podia ser "donat" 
a un monestir quan encara no havia nascut, com és el cas, per exemple, de Ramon Aimon de Montpeller, 
que assenyala testamentàriament, que si el fill que li havia de néixer era nen, havia de ser canonge a 
Magalona i si era nena, havia de ser monja (Liber lnstrumentorum Memoralium, ps.240-241, doc. núm. 
CXVI; També AIGREFEVILLE, Histoire de Montpellier p. 43).  

Finalment, una altra  raó per considerar  que Bernat era  un  nen  la  tenim  en  el  fet  que  a  
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El 1140 Guerau Ramon de Palau va rebre el feu de Sant Andreu de mans de 
Guillem Ramon de Castellvell, però en aquella donació hom no citava per a res la 
inclusió d'unes terres en alou també a favor de Guerau Ramon; així, ens caldria pensar 
que aquest les havia rebut en un altre moment, ja fos amb anterioritat al 1140 −que és 
una cosa ben possible, ja que probablement havien de tenir el Palau des d'unes dates 
anteriors16− o bé ja fos després de l’esmentada data, en una segona concessió que per 
ara no tenim documentada.  

En qualsevol cas, però, l'alou que ara va donar no tenia aquesta procedència, 
almenys d’una manera directa, car Guerau Ramon el tenia mercès una permuta amb 
Rotland de Monterguil −que era un altre propietari alouer de la zona−.  

La permuta es va fer, és clar, amb un altre alou de Guerau Ramon, que va passar a 
mans de Rotlan. Aquest alou −del que més endavant en tornarem a parlar−, també va 
anar a raure als dominis de Sant Cugat.  

Pel que fa la situació d'aquest alou i malgrat que avui no la podem determinar amb 
precisió, si que coneixem bé quins eren els seus límits antics: a l'est, confrontava amb 
el camí que anava del Palau a Sant Andreu; al sud, amb l'alou que havia estat de Pere 
Marcús i amb el vinyar de Sant Andreu; a l'oest, amb l'alou que havia estat de Card 
Giscafré17 i amb una riera per on −ens diu el document− l'aigua corria durant els 
temps de pluja; al nord, finalment, l'alou també confrontava amb aquesta mateixa 
riera18.  

Però en heretar el feu en Guillem de Palau, ell i la seva esposa Dolça, sembla que 
no van voler reconèixer aquesta donació feta a favor de Sant Cugat i així es van 
retenir l’alou durant molts anys. Així mateix, també es van retenir un altre alou que 
també havia estat donat a aquest cenobi.  

Aquesta obstinació de Guillem de Palau a no acceptar −o bé no complir− la 
donació que havien fet els seus pares i que a més a més ell mateix havia signat 
conjuntament amb els seus germans, l'havia de menar, molt probablement, a un plet 
amb Sant Cugat que no s'havia d'enllestir fins ben entrat l'any 1196, que −el 4 de 
març− "Guillem i Dolça" van tornar l'alou que retenien indegudament. Amb tot, ho 
van fer emprant la clàssica fórmula de la donació lliure i espontània ("bono animo et 
spontanea voluntate").  
     Així mateix, en aquesta ocasió Guillem i Dolá també retornaren al monestir un 
segon alou, que justament era aquell que havia estat permutat entre el seu pare i  

 
la seva donació, ell no ens consta com a signant i si que ens consten, en canvi, les signatures dels seus 
germans.  

16. Ja que en cas contrari −sembla− no es dirien des del primer moment "Palau". De tota manera, la 
seva estada al terme de Sant Andreu és possible que fos posterior a l'any 1109, ja que en aquesta data no 
ens consten documentats (MAS, Id. v. XIlI, p. 98).  

17. El 1196 tomem a trobar citat aquest personatge, però ara se l'anomena Card Giscapé (RIUS, Id. v. 
III p.341 doc. núm.1211).  

18. RIUS, Id. v. III p.185 doc. núm. 1014.  
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Rotland de Monterguil i que també era dins el terme de la parròquia de Sant Andreu 
d’Aigüestoses. 

Rotland de Monterguil va tenir un fill que va portar el seu mateix nom i que, en 
algun moment de la segona meitat d’aquest segle XII, va professar com a monjo al 
monestir de Sant Cugat, tot donant al cenobi per heretat seva, aquell alou permutat pel 
seu pare. Així va passar a ingressar aquest alou al conjunt de dominis de Sant Cugat19; 
però aneu a saber per quines causes, Guillem de Palau se'n va poder apropiar i retenir-
lo.  

També ens són conegudes les confrontacions d'aquest segon alou, que eren les 
següents: a l'est, i al sud, amb el marge que el separava de l'alou d'en Guillem i Dolça; 
a l'oest, també amb un marge i amb el camí de Martorell; finalment al nord, 
confrontava amb aquella riera que portava aigua en temps de pluja.20  

En la consecució d'aquest retorn a Sant Cugat hi va intervenir de manera decisiva, 
segons Duran, el canonge barceloní, de la nissaga dels senyors de la baronia, en 
Ramon de Castellvell.21  

El nom de Guillem sembla ser que va ser força comú dins la nissaga dels Palau, car 
al llarg del segle XIII i àdhuc el XIV gairebé només els trobarem citats sota aquest 
mateix nom: Guillem de Palau.  

Així, sabem que el fill del Guillem que el 1196 va retornar els dos alous al 
patrimoni de Sant Cugat, també es deia Guillem22. I probablement és aquest darrer el 
que ens consta documentat l'any 1205 en signar de testimoni en una donació 
testamentària d’Arbert de Castellvell. El nostre Guillem va signar en aquesta ocasió 
conjuntament amb d'altres feudataris d’Arbert, com Bernat de Castellbisbal, Miró de 
Castellvell, Pere de Claramunt i Ramon de Voltrera, amb la corroboració de la nova 
senyora de la baronia, Guillema de Castellvell23  

El 1220, tornem a trobar documentat un altre Guillem de Palau −que molt 
probablement era el mateix que hem vist més amunt−. Ens assabentem ara que el 
nostre personatge era aleshores un dels creditors de la seva senyora, Guillema de 
Castellvell, al qui devia la quantitat de cinquanta morabatins. A causa d'aquest deute 
−que sembla ser que Guillema no podia pas atendre perquè en aquells temps havia de 
passar per certes dificultats econòmiques− Guillem de Palau gaudia dels esplets, rèdits 
i sortides provinents del Castellvell de Martorell.24  

El 1244,  Guillem de Palau era el procurador a  Catalunya dels  Montcada,  
 
19. Id. v.III ps.341-342, doc.núm.1211.  
20. lb.  
21. DURAN, Id. p. 49; De tota manera cal fer observar que aquest personatge no apareix documentat 

entre els signants del document.  
22. El trobem signant a l'esmentat document de l'any 1196.  
23. PEDEMONTE, ps. 132-133.  
24. Id. p. 149.  
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vescomtes de Bearn i senyors que eren aleshores de la baronia de Castellvell25 i, en 
una tal comissió el trobem el 22 de gener del referit any en pagar un deute que encara 
restava pendent des de l'època de Guillem de Montcada i dels seus pares, Guillem 
Ramon de Montcada i Guillema de Castellvell.26 

Segons ens aporta Pedemonte, els Castellvell, i també els Montcada, havien de 
passar per dificultats econòmiques. O si més no, la notícia anterior apunta ben bé vers 
aquesta possibilitat, car Guillem de Palau pagava el 1244 uns deutes contrets força 
anys abans, ja que Guillem Ramon de Montcada va morir el 1223, Guillema de 
Castellvell el 1228 i Guillem de Montcada el 1229. És a dir, el deute que s’aixugava el 
1244 tenia, pel cap baix, una antiguitat de més de quinze anys.  

És probable també, que Guillem de Palau fos un dels principals creditors −sinó el 
primer− dels Montcada, ja que els deutes que tenien aquests amb el nostre castlà, i 
procurador, eren considerables.  

Entorn el 1244 −segons apunta Pedemonte− Gastó de Montcada27 devia al nostre 
castlà quatre-cents sous per un mul; dos-cents vuitanta sous per un altre mul, aquest 
comprat a Berenguer de Rosanes; cent setanta sous i quatre diners per guarniments i 
bosses que va portar Bartomeu, que vivia amb el bisbe d'Oloró; tres-cents cinquanta 
sous en despeses de Gastó de Montcada en un viatge que aquest va fer des de 
Vallmoll fins Almúnia; quinze sous per una caixa per guardar la documentació de 
Montcada; sis sous per reparacions al castell de Martorell; quaranta-set sous per la 
concòrdia entre els homes de Corbera i els de Castellvell; tres-cents sous per les obres 
del castell de Castellvell; dos-cents setanta-cinc sous i quatre diners per un fonèvol28 a 
Martorell; cent cinquanta auris per un cavall; tres-cents vuitanta sous per un altre mul; 
tres-cents cinquanta sous per dos rossins; cent cinquanta sous per un altre mul; i dos-
cents vint-i-quatre sous i sis diners en diverses despeses en alimentació29. En total, 
sumen força més de tres mil sous; però aquesta quantitat, tal com veurem tot seguit, 
no era sinó una part d'aquest deute.  

A finals de l'any 1246 −abans del dia 2 de desembre− en Guillem de Palau ja havia 
mort.  

L'esmentat dia 2 de desembre −i per això sabem que en una tal data el nostre 
personatge ja era mort−, Gastó de Montcada va reconèixer que devia no res menys 
que deu mil sous barcelonins al difunt Guillem de Palau i al seu fill, que com ell, 
també s'anomenava Guillem.  

Per tal d'eixugar aquest crescut deute, Gastó va assignar a aquest propòsit els  
 
25. Vegi's més endavant, l'apartat sobre el Llinatge dels Montcada.  
26. PEDEMONTE, Id. p. 171.  
27. Gastó de Montcada era aleshores i fins el 1290, el vescomte de Bearn −Gastó VII− senyor de la 

baronia de Castellvell.  
28. El fonèvol era una màquina de guerra que era utilitzada per l1ençar grans pedres contra les 

fortificacions enemigues.  
29. PEDEMONTE, Id. ps. 171-172.  
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rèdits provinents de Castellvell, Martorell i Sant Esteve Sesrovires, naturalment una 
vegada s'havia deduït l'import de les despeses ocasionades per la custòdia del castell 
de Castellvell30. Encara a l'any següent, es reconeixia el deute d'una certa quantitat de 
blat, també a favor dels Palau.31 

Encara referida a la mort de Guillem de Palau el 1246, Pedemonte ens aporta una 
altra notícia que probablement havia d'afectar d'una manera molt directa Sant Andreu 
d’Aigüestoses: El dia 2 de desembre, el bisbe electe d'Oloró, Pere, en qualitat de 
procurador senyorial "concedí i confirmà a Arnau de Vilar el feu que Guillem de 
Palau tenia pel senyor de Castellvell, junt amb els masos i la quintana de la parròquia 
de Sant Llorenç Savall i altres que pertanyien al dit feu. Arnau de Vilar, en nom propi, 
i Bernat de Llor, Ramon de Voltrera i Guillem de Montornés, que eren de la família 
de Guillem de Palau, prometeren tomar, després de la mort del posseïdor, el feu amb 
ses pertinences a son senyor, perquè fes plenament la seva voluntat"32  

Aquesta notícia sembla contradir-se amb les que hem exposat anteriorment, perquè 
abans hem vist com es feien noves concessions als Palau a canvi dels deutes pendents 
i en canvi ara hom dóna els feus que tenia Guillem −això si, de manera temporal− 
probablement per tal de poder eixugar algun altre deute dels Montcada.  

Cal fer avinent, també, que en aquest text Pedemonte no cita per a res el feu del 
Palau, però cal donar-lo com a sobreentès perquè "el feu que Guillem de Palau tenia 
pel senyor de Castellvell" de fet, més bé sembla que no podia ser pas cap altre, 
justament, que el del Palau, o bé, en qualsevol cas, aquest feu havia d'incloure 
−sembla− els dominis del Palau.  

Segons aquesta notícia, doncs, cal que pensem que els Palau havien de perdre 
temporalment el domini que tenien sobre el seu feu o bé, el que ve a ser el mateix, 
Sant Andreu d’Aigüestoses va veure com canviava temporalment de senyor, passant 
dels Palau a Arnau de Vilar.  

No sabem si els Palau van pledejar o no contra el senyor de la baronia de 
Castellvell, Gastó de Montcada, a causa del feu perdut de manera unilateral i sense 
una causa evident −almenys que ens sigui coneguda−, el 1246. El més probable, però, 
és que sí que ho fessin, i que, després de molts anys de pledejar aconseguissin de 
recuperar el feu que −sembla− els va ser arrabassat.  

Sigui com sigui, el fet és que el dia 1 de juliol de l'any 1278, Gastó de Montcada 
confirmava Guillem de Palau, i als seus descendents, perpètuament, amb tots 
els seus establiments, drets i justícies, el territori comprès entre el Congost i la  

 
30. Id. p. 173.  
31. lb.  
32. Id. ps. 172-173. La diòcesi d’Oloró, de la qual Pere era bisbe electe, és al vescomtat de Beam.  
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Roca de Droc; és a dir, els Guillem tornaven a posseir la totalitat del terme de la 
parròquia de Sant Andreu d’Aigüestoses.33  

En aquesta ocasió, a més, ens afegeixen un detall força interessant: els Palau no 
podrien exigir als seus vassalls els censos agraris, eixòrquies, intèsties ni lluïsmes.  

És important de remarcar aquest detall perquè mercès aquesta clàusula de la 
confirmació, els veïns de Sant Andreu quedaven alliberats dels anomenats mals 
usos.34  

 
4. EL LLINATGE DELS MONTCADA 

 
Ja hem esmentat més amunt que els Montcada eren els senyors de la baronia de 

Castellvell; passem ara a veure −malgrat que només sigui d'una manera breu, qui van 
ser aquests nous senyors i llur relació amb els Castellvell.  

Els Montcada van formar un altre dels grans llinatges del país. Segons la llegenda 
heroica, eren els descendents d'un rei sàrmata, de nom Hèrcol, així com també ho eren 
dels ducs de Baviera i de Carles Martell. Un dels membres del llinatge, de nom 
Dapifer, a principis del segle VIII va arribar a Catalunya al costat del no pas menys 
llegendari Otger Cataló. Dapifer, segons el mite, també va ser el fundador del castell 
de Moncada.35  

Tot això, és clar, és fals; i és que els grans llinatges, en cercar llur origen, es van 
bastir tot un passat nobilíssim que justificava plenament el rang social que més tard 
havien d’assolir. Històricament, els Montcada no apareixen −com la majoria dels 
llinatges− fins a l'entorn de l'any mil.  

Al segle XII, els Montcada eren senescals −o "dapifers", í d'aquí el nom d'aquell 
personatge mític−36, eren, a més, i a partir del 1170, els vescomtes de Bearn.  

Els Montcada arribaren a ser els senyors dels dominis dels Castellvell mercès el 
casament de Guillem Ramon, fill del vescomte de Bearn, amb Guillema de 
Castellvell.  

Però  Guillem  Ramon  no va ser mai  senyor efectiu de  Castellvell, ja que  
 
33. Id. p. 183.  
34. Entre els drets que els Palau no podrien exigir consten l'exòrquia i l'intèstia que eren dos dels 

"mals usos" o abusos senyorials. En concret, en aquest cas es tractava de dos gravàmens sobre les 
transmissions hereditàries.  

35. SOBREQUÉS, Els barons de Catalunya, p. 58.  
36. Diu SOBREQUÉS (lb.) que "el 'senescal', anomenat en els primers segles 'dapifer', era en els seus 

orígens una mena de superintendent dels oficis domèstics de la casa del comte, però el càrrec prengué 
aviat a Catalunya un caràcter predominantment militar: el senescal comandava, almenys teòricament, la 
host reial en absència del sobirà, i, si sortia a campanya amb el rei, ell portava, al seu costat, l'espasa del 
monarca. En temps de pau exercia el poder executiu delegat del rei i àdhuc tenia, sembla, atribucions 
judicials i presidia, en nom del sobirà, la Cort reial. El senescal era el primer dignatari del Comtat...".  
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Guillema no va heretar el senyoriu fins a la mort sense descendència del seu germà 
Arbert, esdevinguda l'any 1205, i aleshores, Guillem Ramon i Guillema eren 
separats37; és més, Guillema era en aquells moments vescomtessa de Narbona, car era 
casada amb el vescomte Eimeric III de Narbona.  

Aquest segon matrimoni va durar fins el 1208 que −en opinió de Pedemonte− va 
ser anul·lat pel papa38; cosa que és ben possible, car era un matrimoni il·legítim perquè 
el seu primer marit encara era viu.  

Guillem Ramon, a causa de la mort del seu germà Gastó −vescomte de Bearn− 
també va heretar aquest vescomtat i així, a la seva mort el 1223 i a la de Guillema el 
1228, el fill d’ambdós, Guillem de Montcada, va heretar uns dominis considerables, 
car sumava el vescomtat de Bearn als amplis dominis que fins aleshores els Castellvell 
i els Montcada ja tenien al llarg i a l'ample de Catalunya39. 

Tot i que Guillem de Montcada va gaudir durant molt poc temps d'aquestes 
possessions −car va morir el 1229 a Mallorca− el llinatge dels Montcada en la seva 
branca de Bearn va seguir senyorejant la baronia de Castellvell de Rosanes per espai 
gairebé d'un seg1e, ja que la seva darrera representant, Guillema de Montcada, no va 
morir fins el 1309, tal com ja veurem al seu moment.  

De la mateixa manera com ja hem fet més amunt amb els Castellvell, ara tampoc 
no donarem la biografia d'aquests personatges per tal de no sortir del que són els 
nostres propòsits, i així només ens referirem als Montcada quan tinguin una relació 
més directa amb el seu domini de Sant Andreu d’Aigüestoses. 40  

Com en el cas anterior, ara també ens limitarem a esbossar un arbre genealògic 
d'aquest llinatge, limitant-lo en aquest cas a la branca dels vescomtes de Bearn41:  

 
37. La separació d'ambdós era, de fet, forçada per les circumstàncies: Guillem Ramon, el 16 de febrer 

de 1194, va assassinar l'arquebisbe de Tarragona, Berenguer de Vilademuls, que, per cert, era oncle de la 
seva esposa, Guillema de Castellvell. Arrel d'aquest fet, Guillem Ramon es va veure empenyut camí de 
Terra Santa i, en tornar, va residir al vescomtat de Bearn.  

Mentrestant, Guillema de Castellvell, potser considerant-se deslligada pels anys d’absència del seu 
espós, s'havia tornat a casar.  

38. PEDEMONTE, Id. p. 137.  
39. Segons cita FLUVIÀ (GEC, v.4 p. 336), Guillem de Montcada −Guillem II− tenia els següents 

títols: vescomte de Bearn, 1'Oloron, de Brulhés i Gavardà, baró de Castellvell i de Montcada.  
40. Per més notícies sobre el llinatge dels Montcada, vegi's SOBREQUÉS (Id. ps. 57 i ss.), i més 

àmpliament, SHIDELLER (Els Montcada. passim). Pel que fa als Montcada a la baronia de Castellvell, 
vegi's PEDEMONTE (Id. ps. 122 i ss.).  

41. Aquí ens hem servit de l'arbre publicat per SOBREQUÉS (Id. entre ps 240-f41), tot tenint també 
en compte el publicat per SHIDELLER (Id. ps. 119 i 216-217) i FLUVIÀ (GEC, v.4 p.336). Hi hem 
afegit encara, una aportació de PEDEMONTE, relativa a 1'herència de Guillema de Montcada.  
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5 LA VIDA QUOTIDIANA 

Ara per ara, no tenim coneguda cap notícia que ens refereixi la vida quotidiana de 
Sant Andreu d’Aigüestoses als segles XII i XIII; la poca documentació existent ens 
remet només a la vida dels seus senyors feudals, siguin els Castellvell o bé els 
Montcada, però des d’aquí, des d’aquests documents, rarament podem copsar l’alè, el 
tarannà, els treballs de cada dia d'aquells pobles que aquests nobles senyorejaven.  

La parròquia de Sant Andreu d’Aigüestoses era aleshores un nucli estrictament 
rural, probablement amb una estructura municipal absolutament rudimentària i on la 
parròquia −entenguem ara l'espai físic del temple parroquial− ho era tot: era, a la 
vegada, el centre cívic, cultural i de fe.  

Els seus habitants devien obediència −per vincles vassallàtics− als successius 
senyors de la baronia de Castellvell, i, per ells, també en devien almenys des del 1140 
als castlans del Palau, als qui havien de prestar llur homenatge.  

Pel que fa la possessió de la terra, no tenim coneguda cap notícia concreta que ens 
parli del seu repartiment, tret de l'existència d’alguns alous dins el terme de la 
parròquia; així ho hem pogut veure ja a la primera notícia coneguda de la nostra vila, 
el 1109, i encara novament el 1157 i el 1196, en ocasió del pas de dos alous a les mans 
del monestir de Sant Cugat del Vallès. A més, sembla que existien força masos 
escampats pel terme; aquesta característica va portar, a l'hora d'organitzar el municipi, 
a una estructura municipal ben peculiar i que analitzarem al seu lloc, més endavant.  

Tot i que, com ja hem dit, no tenim notícies directes de la vida quotidiana 
sanntandreuïna no ens hem volgut estar de transcriure un fragment de l'acurada síntesi 
que sobre la vida de pagès als segles medievals ha fet Riu: "Per l'octubre es preparava 
la terra amb l'aixada, el càvec, la fanga o l'arada, i s'escampava la llavor pels soles, 
que s'igualaven amb els trills de puntes de sílex. Pel novembre, mentre els porcs 
pastura ven pel bosc cercant aglans, amb la destral ben afilada es tallava la llenya 
necessària per a l’hivern. Pel desembre i el gener es degollaven els porcs i els xais 
amb un ganivet de mànec de fusta i fulla de ferro, corbat i afilat com una vella falcata. 
Pel març es podaven els arbres amb el podall de punta arrodonida i es cavava la vinya 
amb l'aixada. Per l'abril es caçava, amb arc i sagetes de punta de ferro alades, o bé es 
pescava, amb canya, als rierols. Pel juny, un cop segats l'ordi i la civada amb la falç, 
deixant les palles altes per a poder abonar les terres, es passava l'arada per a barrejar 
els rostolls amb la terra humida. Pel juliol se segaven els blats amb la falç i 
s'amuntegaven les garbes al camp. Per l'agost se solia fer la batuda i, segons mostra la 
portalada de Ripoll, esculpida al segle XII, en aquesta feina es feien servir 
encara les batolles, és a dir, dos pals units per una corretja o corda de cànem o 
d'espart, com es va continuar fent per a batre algunes lleguminoses fins al segle 
XX. Pel setembre es collia el raïm i es portava, mitjançant portadores de fusta 
que es carregaven els pagesos a l'espatlla, fins al trull, tina o cup, on era premsat o  

 
110 

  



expremut amb els peus per a treure'n el vi".42  
Finalment, pel que fa a la vida industrial, es devia reduir al forn de pa i la ferreria; 

mentre que el comerç; molt probablement devia ser inexistent, o potser reduït només 
al que ocasionalment poguessin generar els mercaders que anaven de pas, vers el 
mercat de Martorell on, amb tota probabilitat els santandreuïns es devien proveir de 
tots aquells productes que necessitaven i que no podien produir per ells mateixos.  

Però si bé de la vida quotidiana no tenim notícies conegudes, si que en tenim 
algunes, en canvi −malgrat que també sigui d'una manera indirecta−, de les dificultats 
per les que va passar la vila, sobretot pel que fa a les guerres.  

Així, apuntem els abusos comesos per Arbert de Castellvell sobre els seus 
vassalls43; una lluita entre diversos feudataris dels Castellvell el 120944; la guerra entre 
els Montcada i el rei Jaume 1 −que afecta també de manera directa la baronia de 
Castellvell−45 ... En tots aquests afers, malgrat no ens consti, és més que probable que 
Sant Andreu d’Aigüestoses en sortís perjudicat en alguna mesura.  

També és possible que alguns veïns participessin a la conquesta de Mallorca, tot 
formant part de la host del seu senyor. Si més no, Guillem de Montcada va trobar allí 
la mort, en combatre els sarraïns, el 1229.46 En canvi, la gent de la baronia no devien 
pas intervenir als diversos afers militars dels Montcada com a vescomtes de Bearn.  

Un altre afer que els afectaria, a causa de la proximitat geogràfica, devia ser la 
lluita de Guillem de Cervelló amb el rei Jaume I, el 126047.  

 
6. UN PONT AL LLOBREGAT 

 
Per travessar el Llobregat no hi havia aleshores cap altre camí que el de la 
 
42. RIU, Habitat, tècniques i economia rural. dins "Història de Catalunya" v. II p. 165.  
43. PEDEMONTE, Id. p. 134. Encara que no es refereix directament a Arbert de Castellvell, podem 

trobar uns bons exemples sobre les violències feudals a la baronia de Castellvell a GARÍ, Las 
querimoniae..., ps. 24-27.  

44. Id. p. 139.  
45. Id. p. 151. Vegi's també SOBREQUÉS, SHIDELLER...  
46. Juntament amb el seu cosí, Ramon de Montcada, i altres cavallers. Per una relació completa 

d'aquests fets, vegi's el Llibre dels Feits, capítols 56-68.  
47. PEDEMONTE, Id. p. 177; Diu MASSEGUR (Pallejà, apunts històrics, p. 17) que molts veïns de 

Palleja, així com d'altres llocs de la comarca emigraren vers el sud de Catalunya a causa d’aquesta guerra, 
i que molts tomaren set anys més tard. Aquesta notícia, tot i que no es pot fer extensiva a Sant Andreu 
−perquè Pallejà era als dominis de Cervelló i Sant Andreu als de Castellvell− l'aportem aquí perquè, 
donada la proximitat dels dos llocs, sembla clar que Sant Andreu havia de viure aquest conflicte molt de 
prop, potser fins i tot massa de prop.  
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utilització de la barca, a l'alçada de la Roca de Droc.48 Aquest mitjà no era pas 
l'ideal,− car el riu sembla que no sempre era travessable en barca i ens consta −encara 
que sigui per mitjà d’un testimoniatge documentat per uns temps molt més moderns, 
ja a ple segle XVIII− que de vegades, quan el riu baixava massa ple, als viatgers 
sembla que no els tocava cap altre remei que ajornar el pas del riu, i esperar-se en 
ocasions fins i tot alguns dies, abans de poder-se traslladar a l'altra riba i poder seguir 
fent camí.49  

Hom va pensar, doncs, que la solució era la construcció d'un pont a la Roca de 
Droc; i així va ser plantejat i aprovat a les Corts celebrades el 1283 a Barcelona.50  

La construcció d'aquest pont, però, segons la concessió aprovada per les Corts, 
partia amb una servitud que a la pràctica la dificultava fins el punt de fer-la inviable, 
car era condicionada a no inferir injúria −o perjudici− a ningú i, si s'esdevenia aquest 
supòsit, calia que la injúria fos esmenada en poc temps.  

I és evident que aquest pont havia de provocar força perjudicis, tant als drets que 
els Fonollar tenien sobre la barca, com a les obres de reconstrucció del pont de 
Martorell, que aviat s'havien d'emprendre, si no és que aleshores potser ja s'hi 
treballava.51  

 
7. SANT ANDREU DE MATOSES 

 
El 1274, al concili de Lió, el papa Gregori X va aconseguir que s’aprovés una 
 
48. També hi havia una altra barca a Sant Boi de Llobregat. La ciutat de Barcelona va comprar 

aquesta barca el 1327 a Ramon de Vilanova (BRUNIQUER, Rúbriques de Bruniquer. Ceremonial dels 
Magnífichs Consellers y Regiment de la Ciutat de Barcelona. v. 111, p. 293).  

49. Un text de l'any 1779, en detallar el recorregut de la carretera que substituia l'antic camí reial, ens 
informa que "se aorra el paso de la barca y el de la riera de Rubí. aun que sus avenidas no son durables. 
las gruesas que acontecen en el rio Llobregat. que ynpiden el paso de la barca, han precisado a los 
viajeros a elegir el camino de la Roca de Daroch [és a dir, el de Pallejà a Sant Andreu] para no estar 
detenidos días enteros ... (CABESTANY. La red viaria catalana en 1779 dins "Cuadernos de Historia 
Económica de Cataluña", v. XIX ps. 206-207).  

50. Cortes de Aragón, Valencia y Cataluña v.I  p. 152.  
El text íntegre és el següent: Item volumus et concedimus quod ponsfiat in Lupricato ad rocham de 

Drech. salvo quod si de hoc fieret aliqui iniuria determinate hoc breviter emenda competens sibi fiat" .  
51. Fins i tot el mateix any de 1283, tot i haver aprovat la construcció del pont a la Roca de Droc, el 

rei va concedir guiatge als obrers i almoiners del pont de Martorell (CLOPAS, Id. p. 64). A més, el 1286, 
el rei va concedir a Berenguer d'Oris −com a procurador de Gastó de Montcada− la facultat d'aplicar a 
tota la baronia de Castellvell, l'impost del "pontatge" a favor de la fàbrica del pont de Martorell (Id. p. 65; 
PEDEMONTE, Id. p. 577 doc. núm. 2). Aquestes obres havien de durar força anys, car sembla que el 
1295 encara no s’havien enllestit del tot (Id., p. 69).  
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col·lecta de la dècima per espai de sis anys, per tal de subvenir a les quantioses 
despeses que havia de provocar la croada a Terra Santa que aquest papa pretenia fer. 52  

Pel que fa al nostre país, tot i la durada de sis anys de la dècima53, només se'ns ha 
conservat la documentació corresponent als dos darrers anys, és a dir, als anys 1279 i 
1280. Amb tot, les dades conegudes ens són d'un gran valor per tal de conèixer el 
potencial econòmic de totes les parròquies.  

La parròquia de Sant Andreu també va haver de pagar aquest impost, i així ens 
consta que el 1279 va pagar vint sous i el 1280 en va pagar vint-i-u.54  

Però aquest document, ultra d'informar-nos de les quantitats lliurades per la 
parròquia, també ens aporta una novetat important: La vila sembla haver canviat de 
nom, car la trobem citada, en les dues ocasions, com a Sant Andreu de Matoses.55 
D'on podia sortir aquest nom? des de quan que s'utilitzava? fins quan s'utilitza? i el 
d’Aigüestoses, doncs, que se'n féu? Intentarem tot seguit de respondre aquests 
interrogants:  

Matoses era un cognom que durant segles va existir a Sant Andreu i hom ha volgut 
creure que es tractava d'aquest cognom, suposadament abundant a la vila, el que va fer 
que durant un cert temps la població fos coneguda justament així. És possible això?  

Cal que comencem per dir que l'etimologia d'aquest mot ens és desconeguda, i que 
no el recull ni Coromines ni Alcover56, i que l'únic aspecte que sí que tenim conegut 
és la presència d'aquest cognom a la vila57  

Segons Mas, aquest nom no apareix com a topònim fins al segle XIV, ja 
"que −diu− l'hem trobat a un document l'any 1318, que’es la procura firmada per  

 
52. La rapida mort d'aquest papa −el 1276− va impedir que aquesta croada s'arribés a realitzar mai. 

De tota manera, la dècima sí que es va cobrar escrupulosament al llarg dels sis anys.  
53. La dècima consistia en un impost de caràcter transitori que s'aplicava a les parròquies, a partir 

dels guanys nets que els proporcionaven les diverses rendes que gaudia cadascuna parròquia, així com 
també de manera particular s'aplicava a aquells eclesiàstics que disposaven de beneficis.  

54. RIUS, Rationes Decimarum Hispaniae. v.I ps. II i 25.  
55. El text concret de la dècima pel que fa Sant Andreu, és el següent: [El 1279] ltem pro ecclesia 

sancti Andree de Methosis. 20 S.; [1280] ltem a sancto Andree de Matosis. 21 s. cum saeristia (lb.).  
56. El Diccionari Català-Valencia-Balear si que recull "Matoses", però com a cognom i com a 

topònim al país valencià (Id. v. 7 p. 307 col. 1); mentre que la Gran Enciclopèdia Catalana tampoc no el 
recull com a nom pretèrit de Sant Andreu.  

57. Tal com ens consta, posem per cas, el 1553; data que hi havia un veí anomenat Jaume Matoses 
(lGLÉSIES, El fogatge de 1553, v. I p. 375). Almenys al segle XIV, també hi havia un mas amb aquest 
nom, tal com veurem més endavant.  
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Andreu Matosa, de la parròquia de Sant Andreu de Mathosis, a favor de Jaume 
Bonhome, clergue de Barcelona".58  

Gairebé cent anys més tard, el 1413, la parròquia seguia portant el mateix nom; 
Així ens ho comenta Mas: "Continua tenint eix nom en lo segle XV. Aixis consta a 
una rebuda de 70 sous, firmada per Guillem Pedrós de la parròquia de Sant Andreu de 
Ces Mathosis a l’Administració de l'Obra de la Seu de Barcelona per una gacere 
(jàcena) d'alba per a l'obra de la catedral".59  

La darrera notícia coneguda correspon al 1457, quan el dia 8 de setembre, entre les 
vuit i les nou del matí, hi hagué una gran tempestat que va provocar una gran 
inundació al Llobregat; pel que fa al nostre cas concret, el text que ens ha pervingut, 
diu així: "e se.n mana la barca de Sant Andreu Çes Mathoses".60  

Tanmateix, però, el nom d’Aigüestoses no sembla pas que s'hagués deixat 
d'utilitzar; i així ens consta, posem per cas, el 1450, en una lletra de la reina Maria 
adreçada als jurats i prohom61 de la baronia de Castellvel1.62  

També Mas se n'adona d'aquesta doble denominació, ja que ens diu que "No 
obstant en eix temps encara lo nom Ayguestoses també s'utilisaba, ja que en 1452 
l'Obra de la Seu féu rebuda de 4 sous a Bernat Almirall, de dita parròquia de Sant 
Andreu de Ayguestoses, com a dret de ses esponsalles".63  

És, si més no, aparentment estranya, aquesta doble denominació d'un mateix poble 
i cal que ens plantegem la qüestió de si es tractava en ambdós casos d'un mateix poble 
−tal i com sempre s'ha dit− o bé millor es tractaria de dos pobles diferents.  

Segons l’aportació de Pedemonte, Matoses era un lloc situat al Llobregat, prop de 
Molins de Rei64 o Aquesta notícia ens podria fer pensar que Aigüestoses i Matoses no 
es referien a un mateix lloc; però en qualsevol cas, els llibres de Visites del bisbat  

 
58. MAS, Id. v.XIII p. 990  
59. Id.  
60. Manual de Novells Ardits v. II p. 22. Transcrivim el text relatiu a aquesta inundació perquè és un 

precedent conegut, d'un tipus de catàstrofe que desgraciadament és massa coneguda a Sant Andreu de la 
Barca: "se levà o insurgí temporal de vent en què après se mesclà gran inundació d.ayga en que molts 
foren de credulitat ésser seguits permetent-ho Déu eternal, per diabolical operació, la qual tempestat 
enderroca per la ribera de la mar la major part de les teulades... e enderroca e trenca molts arbres o .. e ha 
mort molt bestiar gros e menut segons relació de molts... E aquell die mateix enderroca tres pontades del 
pont de Sant Boy e duas pilas de pals de dit pont e se.n mana la barca de Sant Andreu çes Mathoses..."  

61. Es "jurats" i "prohoms" eren càrrecs municipals. Referent els de Sant Andreu de la Barca, vegi's 
més endavant.  

62. ACA, Cancelleria. Reg. 3152, f. 12I.  
63. MAS, Id. P. 100.  
64 PEDEMONTE, Id. p. 1570 Va ser donada pel rei als Durfort el 8 d’octubre de 1228 (Sobre els 

Durfort, vegi's GUASCH, Els Durfort, senyors del Baix Llobregat al segle XIII).  
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ens treuen definitivament de qualsevol ombra de dubte, quan al volum corresponent a 
les visites pastorals de l'any 1421 s'especifica de manera contundent: "...visitavit 
ecclesiam parrochialem Sancti Andree de Mathoses sive de Aquis Tonsis...65 

I encara datada pel 1391, tenim una explicació ben precisa del per què la parròquia 
se'n deia de Matoses: El nom provenia d'un mas del terme de Sant Andreu66 del que 
hem de pensar −és una suposició− que durant dues centúries havia de tenir una certa 
preeminència sobre el conjunt de la parròquia.  

Així, des de mitjan segle XIII fins a mitjan segle XV, la parròquia era coneguda 
com a Sant Andreu de Matoses o d’Aigüestoses, més o menys indistintament. A 
mitjan segle XV, aquest primer topònim havia perdut validesa, car havia de ser 
substituït aviat pel de "la Barca".  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
65. Els arxius històries parroquials del Baix Llobregat, dins "XXV Assemblea intercomarcal 

d'estudiosos", p. 97.  
66. Id. p. 13. El text que tenim conegut diu així: "Aliquando vera voeabatur Sti. Andrea de Matoses a 

quodam Manso ibidem existenti vocato de Matoses, de quo lit mensio indicis Visitationibus annorum 
1310 et 1336".  

El rector Pla també ens confirma aquesta versió (APSAB, Enquesta, f.l) en dir-nos que el nom havia 
de derivar del d'una casa del poble que era "molt antiga" i ens informa, a més, que a les darreries del segle 
XVIII aquesta casa encara es conservava.  
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VI 
 

LA CASA DE FOIX 
 
 

 
1. EL TESTAMENT DE GASTÓ DE MONTCADA 

 
Gastó de Montcada va tenir quatre filles −Constança, Margarida, Mata i Guillema− 

i, en morir, va repartir els seus dominis entre elles, desfent així el gran patrimoni que 
fins aleshores havia acumulat la branca de Bearn dels Montcada. Segons el testament 
de Gastó, dictat el 22 d'abril del 12901, Constança havia d'heretar el vescomtat de 
Bearn, però aquest domini de fet va anar a parar a mans de Margarida a causa d'una 
donació que Constança havia fet a Margarida el 1286; Margarida −que era casada amb 
el comte de Foix− va heretar el castell de Montaner; Mata −que era comtessa 
d’Armanyac− va rebre els vescomtats de Brulhés i Gavardan, i també la vila d'Eause; 
finalment, Guillema, va rebre totes les terres que Gastó posseïa a Catalunya, és a dir, 
els dominis de Montcada i Castellvell entre d’altres.  

 Aquest testament, però, contenia algunes disposicions que foren la causa de les 
dificultats per les que va passar la nostra baronia als anys posteriors: Una clàusula 
preveia que si Guillema moria sense descendència, la substituirien Constança i 
Margarida al senyoriu de Montcada, i Mata al de Castellvell; però si aquesta darrera  
cedia Marsan a Constança podria rebre tota l'heretat de Guillema...  

Després de la mort de Gastó i a causa d'aquest testament hi hagué −diu 
Pedemonte− una "querella entre les cases de Foix i d'Armanyach, que dura llarg 
temps, ensangrentant més d’una vegada amb lluites fraticides les terres de Llenguadoc 
i Catalunya".2 

 
 
 
1. PEDEMONTE, Notes per a la història de la Baronia de Castellvell de Rosanes p.189. 
2. Id. p.191 
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2. EL PAS DE LA BARONIA A LA CORONA 
 
A causa que la nova senyora de la baronia de Castellvell, Guillema de Montcada, 

era encara soltera, la Corona −segons diu Pedemonte3− estava interessada a evitar que 
els dominis catalans dels Montcada de Bearn anessin a parar a mans estrangeres; així, 
es va convenir el casament de Guillema amb l'infant Pere, que era germà del rei Jaume 
II.  

El dot que Guillema aportava a la Corona era realment considerable, tot i que 
només era una part del patrimoni dels seus pares: els castells de Montcada, 
Vaquerisses, Tona, Voltregà, Torelló, Besora, Curull, Tudela, Fornells, Sant Vicenç, 
Òdena, Sobreporta −a Barcelona−, Castellvell, Rosanes −amb la vila de Martorell− i 
el de Voltrera, Sant Esteve Sesrovires, Benviure, Castellvell del Penedès −amb les 
viles d'Almúnia i Nul·les− Vallmoll, Sentmenat, Raona, Castellar, Gris, Tornamira, 
Reganyada, Roca de Sau, Vilardell, Roudors i la vila de Sabadell, amb tots llurs 
honors i pertinences; i tant el que posseïa en alou com en feu.4  

Sant Andreu d’Aigüestoses −o de Matoses− no ens consta en aquesta relació de 
béns perquè la seva possessió quedava compresa dins el terme del Castellvell de 
Rosanes.  

L'infant Pere, nou senyor d'aquest extens patrimoni, però, aviat va trobar la mort a 
causa d'una malura contreta durant una campanya militar al regne de Castella, el 1296. 
I així, tots aquests dominis passaven altra vegada de manera exclusiva a mans de 
Guillema.  

Jaume II aleshores va intentar adquirir el Castellvell de Rosanes i els altres 
dominis que havia tingut el seu germà Pere. Així, es va arribar a un pacte entre les 
dues parts segons el qual Guillema donava a la Corona −reservant-se però l'usdefruit− 
les baronies de Castellvell i de Montcada, a excepció de les viles de Sabadell, 
Vallmoll, Nul·les i Vilabella, així com els drets i rendes que ella tenia a Mallorca5. A 
canvi, Guillema va rebre també la possessió vitalícia d’altres dominis.  

En una clàusula d’aquest acord, Guillema va prometre de prendre aviat l’hàbit 
monàstic i professar a l'orde d'Uclés6. però Guillema −que amb aquest acord va 
augmentar espectacularment el nombre dels seus dominis a Catalunya− mai no va 
arribar a cumplir aquesta clàusula i, a causa d'això, a més, és clar, d'altres conflictes 
−fins i tot bèl·lics− que ho aconsellaren, el rei va anul·lar l'acord amb Guillema i restà 
sola als seus dominis que ara, en ser vídua i sense descendència, eren més cobejats 
que mai pels comtes de Foix.  

 
3. Id., p. 196.  
4. Id., p. 197.  
5. Id., p. 212.  
6. Id., p. 213.  

 
118 

  



 
 
 
3. SANT ANDREU ALS TEMPS DE GUILLEMA DE MONTCADA 

 
No tenim coneguda cap notícia que ens informi de la vida quotidiana de Sant 

Andreu durant els anys que transcorregueren a cavall dels segles XIII i XIV, és a dir, 
als temps que la baronia era governada per Guillema de Montcada.  

El que sí que tenim coneguda, és alguna notícia que ens ha arribat d'una manera 
indirecta, car el terme de la parròquia de Sant Andreu aleshores era comprès dins el 
terme jurisdiccional del castell de Castellvell i per tant, ens cal admetre també el fet de 
que tota notícia que es refereixi d'una manera més o menys genèrica al terme del 
castell, també ha de referir-se a la nostra parròquia.  

El tipus de notícia més abundosa al llarg d'aquests anys és la que fa referència a la 
construcció del pont de Martorell; així tenim que el 1294 1'infant Pere manava al 
castlà de Castellvell, Galcerà de Rosanes, que compel·lís els homes del seu terme a 
contribuir a les obres del pont7. L'esmentada contribució va ser establerta per 
Guillema en dos sous per foc8. Sembla però, que els diversos llocs que eren obligats a 
aquest impost es devien resistir a lliurar-lo, ja que abans d’acabar l'esmentat any 
l'infant Pere tornava a insistir els seus batlles perquè obliguessin els homes a 
contribuir al pont.9  

Sembla que amb la taxa de dos sous per foc no n'hi hauria prou per a subvenir a les 
obres, ja que el 1295 l'infant Pere va nomenar batlle de tota la baronia a Guerau de 
Croses a qui va encarregar de cobrar tots els rèdits del senyoriu; així mateix, també li 
va ordenar que obligués els llocs a pagar mil cinc-cents sous barcelonins a compte de 
les quèsties d’aquell any, per tal de destinar-los també a les obres del pont de 
Martorell.10  

Respecte la vida quotidiana, Pedemonte només ens aporta una sola notícia: sembla 
que al terme de Castellvell hi havia molins fariners i ens parla també d'una compra de 
blat feta als homes de Castellvell; no se'ns especifica però, ni la causa de la compra ni 
tampoc la quantitat.11  

Un altre aspecte també documentat és el militar: Quan calia reunir la host per tal 
d'anar en ajut del rei, sovint era convocada a Martorell. Així, el 1301, en convocar el 
rei el Princeps namque12, Guillema va fer congregar els seus nobles feudataris a  

 
7. Id., ps. 202-203.  
8. Id., p. 204.  
9. Id., p. 205  
10. Id., p. 206.  
11. Id., p. 203.  
12. L'usatge Prínceps namque assenyalava l'obligació que tenien tots els súbdits d'ajudar el rei en 

temps de guerra (per al text íntegre de l’usatge "princeps namque", vegi's els Usatges de Barcelona, 
usatge núm. LVIII; edició ROVIRA, ps. 88-89).  
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l'esmentada vila de Martorell, entre els que hi acudiren, es comptaven el castlà de 
Castellvell i també els Fonollar.13  

Essent aquests personatges força lligats a Sant Andreu, sembla del tot evident que 
els homes de la nostra parròquia d'alguna manera també hi devien participarl4. Per 
altra banda, també resulta ser més que evident que Sant Andreu havia de viure de molt 
a prop el moviment de la gent d'armes, si més no per la seva situació estratègica en un 
pas gairebé obligat, a causa de transcórrer per aquí el camí reial i, de posseir a més 
−un detall decisiu durant segles−, la barca del Llobregat.  

I la mateixa baronia tampoc no va escapar de la violència durant aquests anys.  
Si més no sabem que com a conseqüència de les guerres mogudes entre els Foix i 

els Armanyac a causa de la successió dels Montcada, el vescomte de Cardona −que 
era del bàndol de Foix− molestava Guillema tot perjudicant els homes i les terres de la 
baronia de Castellvell.15  

Finalment, pel que fa el Palau, només tenim coneguda una sola notícia, de caràcter 
més aviat anecdòtic: L'infant Pere, e1 4 de juliol del 1294, i des d’Igualada, va haver 
de nomenar un jutge perquè entengués en el cas de les pretensions que tenia 
Margarida, esposa de Pericó de Palau, que a causa del seu dot d'esponsalici mantenia 
contra Guillem de Palau16. Sembla ser que el que reclamava Margarida era la casa del 
Palau o bé, si més no, alguns drets sobre aquesta casa.  
 
4. UNS TEMPS DIFÍCILS 

 
Guillema de Montcada, sense una descendència directa, i en contra del que 

estipulava el testament del seu pare respecte la successió de les baronies de Castellvell 
i de Montcada, va nomenar hereu al seu nebot Gastó d’Armanyac, vescomte de 
Fézensac. Potser pensant evitar els problemes que aquesta decisió havia de comportar 
a causa de la segura reacció contraria dels Foix, Guillema va fer donació en vida de 
tots els seus béns a Gastó, qui els rebia el 15 d'abril de 1305, això sí però, Guillema es 
va reservar l'usdefruit vitalici de la baronia de Castellvell17. Més endavant Guillema 
va confirmar aquesta donació en nomenar testamentàriament Gastó com a hereu, el 5 
de setembre del 1309.18  

 
13. També es van tomar a concentrar a Martorell el 1302. PEDEMONTE, Id., ps. 217 i 220.  
14. De tota manera, també cal fer observar que PEDEMONTE (lb.) no ens cita en cap d'ambdós 

casos, la presència dels Palau que, de fet, també hi havien de ser.  
15. PEDEMONTE, Id., ps. 228-229.  
16. Id., p. 204.  
17. Id., p. 231.  
18. Id., p. 234.  
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Naturalment, el comte de Foix va protestar, però les dificultats més grans, no ja 
solament per Gastó d’Armanyac, sinó d’una manera molt especial per la baronia de 
Castellvell, havien de començar amb la mort de Guillema, el 1309.  

Davant les dificultats de tot tipus que es preveien −fins i tot bèl·liques− a causa de 
la successió de Guillema, Bernat de Fonollar, com a portanveu del procurador general 
reial, va obtenir la potestat del castell de Castellvell19 −i per tant, de tota la baronia− 
de mans dels marmessors de Guillema, en espera de lliurar-la a mans de l'hereu que en 
justícia correspongués. Amb tot, però, les temudes dificultats feren acte de presència, 
sense estalviar les maneres més violentes; és a dir, portant la guerra a la baronia i 
assolant les terres properes a Martorell "qual vila −diu Pedemonte− sofrí totes les 
conseqüències d'aquella guerra miserable que empobrí la comarca per molt de 
temps".20  

Finalment Gastó de Foix i Gastó d’Armanyac arribaren a un acord segons el qual 
els dominis dels Montcada passaven a la casa de Foix, tornant-se a unir així sota un 
mateix senyor bona part dels antics dominis dels Montcada, car Gastó I de Foix era no 
res menys que comte de Foix, vescomte de Bearn, Castellbò, Marsan i Gabardà, baró 
de Castellvell i de Montcada, i senyor d'Andorra.21  

La presa de possessió de Gastó de Foix als dominis de Castellvell van tenir lloc el 
29 de març del 1311, a la plaça de Martorell, on, segons el costum, s'hi havien 
congregat els representants de tots els pobles de la baronia. Allí van ser deslliurats 
dels homenatges prestats a Gastó d’Armanyac i a continuació els havien de prestar 
novament en mans dels procuradors del nou senyor, Gastó de Foix.  

Aquell mateix dia, els procuradors del comte de Foix també van pujar al castell de 
Castellvell prenent-ne possessió i col·locant la bandera de Foix a la torre més alta del 
castell. 22  

Encara que no tenim cap notícia directa de Sant Andreu pel que fa als fets 
d'aquests anys, ens sembla clar que la vila també hagué de patir força les 
conseqüències de la violència desfermada a la baronia, si més no, per la proximitat a 
Martorell, lloc on sembla que se centrà especialment la lluita.  

 
5. ELS FOIX 

 
La casa occitana dels comtes de Foix va començar a participar de manera 

directa als diversos afers catalans a partir de l’any 1230, quan a causa de la mort de  
 
19. Id., p. 238.  
20. Id., p. 249.  
21. FLUVIÀ, dins Gran Enciclopèdia Catalana, v.7 p. 548.  
22. PEDEMONTE, Id., ps. 252-254.  
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la vescomtessa Ermessenda de Castellbò, aquest vescomtat i les valls d’Andorra i 
Caboet van passar a engrossir els dominis dels Foix.23  

Però els dominis dels Montcada no els devien començar a cobejar fins el casament 
del comte Roger Bernat amb Margarida, filla de Gastó VII de Bearn i senyor de la 
baronia de Castellvell, qui, com hem vist no va tenir descendència masculina.  

La primera mostra del moviment de Roger Bernat per fer-se amb els dominis 
catalans dels Montcada, ens la documenta Pedemonte amb data de 17 de desembre de 
127824, quan el comte va arribar a un pacte amb el rei Pere el Gran, del qui va obtenir 
la promesa que aquest l'ajudaria a fer valer els seus drets als dominis de Gastó a 
Catalunya i Mallorca.25  

Amb tot Roger Bernat mai no va poder obtenir el domini de Castellvell, però sí que 
ho va aconseguir el seu fill Gastó, segons ja hem pogut veure més amunt.  

Si Gastó de Foix va aconseguir de fer-se amb els dominis que també reclamava 
Gastó d'Armanyac va ser mercès l'ajut del rei Jaume II qui, a la vegada, va aprofitar 
l'avinentesa per lligar aquests dominis a la Corona, car hom temia que caiguessin a 
mans estrangeres; així, els Foix tindrien Castellvell en feu pel rei, i els dominis que els 
Montcada tenien en alou també passarien a feus a tenir pel rei. Perquè no s'ha 
d’oblidar que els Foix no eren catalans i, a més, eren vassalls del rei de França, 
malgrat també ho fossin del rei català pel vescomtat de Castellbò. El domini de 
Castellvell no sols envigoria la posició dels Foix al nostre país, sinó que també els 
servia com a una excel·lent base d'acció al mateix cor de Catalunya.  

Gastó de Foix una vegada va tenir Castellvell i Montcada encara va pretendre de 
fer valer uns suposats drets per tal de fer-se amb el comtat d’Urgell i el vescomtat 
d'Áger, però no se'n sortí.  

Gastó, que hom ha qualificat de "veritable rei del Pirineu"26, va morir a prop de 
París el 1315 en tornar d’una campanya militar en servei del seu rei. En fer el 
testament, va dividir el seu extens patrimoni, deixant Foix i Bearn −entre d'altres 
dominis− al seu fill Gastó, mentre que els dominis catalans −Castellbò, Montcada, 
Castellvell...− quedaven per un segon fill, anomenat Roger Bernat.  

Però no perquè els dominis de Roger Bernat fossin catalans, ell ho havia de ser 
necessàriament. Així, diu Sobrequés que "fou més que res un baró ultrapirinenc; en 
1345, pocs anys abans de la seva mort, encara no havia prestat homenatge a Pere III 
per molts dels feus que posseïa a les vegueries de Girona (part de la Selva i les 
Guilleries) i Ausona (Besora, Tornamira, Orís, etc.), restes de l’herència Montcada.  

 
23. SOBREQUÉS, Els barons de Catalunya, p. 105.  
24. PEDEMONTE, Id., p. 183.  
25. Id., p. 183. De tota manera cal fer avinent que Mallorca no era un domini del rei Pere el Gran, car 

el seu pare, Jaume I, l’havia donat a una altre fill, Jaume −Jaume II de Mallorca−.  
26. SOBREQUÉS, Id., p. 110.  
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En canvi, en 1337, amb el seu germà Gastó de Foix, s'havia aliat estretament amb 
Jaume de Mallorca, el darrer rei del Rosselló, contra l'atac que es preveia del sobirà 
català... "27. Altrament, també val a dir-ho, encara que Roger Bernat hagués rebut 
Castellvell per herència, de fet sembla que el tenia en feu pel comte de Foix; i així 
veiem com el 1352 Roger Bernat III prestava l'homenatge per aquest feu en mans de 
Gastó Febus, comte de Foix.28  

A diferència dels anteriors, sembla que Roger Bernat III fou un personatge addicte 
al rei Pere III, encara que sempre va ajudar la casa de Foix29. El 1381 el va heretar el 
seu fill Mateu.  

Per tal de veure l'evolució d'aquesta nissaga pel que fa la baronia de Castellvell, 
adjuntem el quadre genealògic de la pàgina 124.  

 
6. ELS TEMPS DE LA GRAN MORTALDAT 

 
L'esdeveniment del segle XIV que potser és més divulgat −que no vol dir el mateix 

que el més ben conegut− és el pas de la pesta negra el 1348, que va provocar una 
mortaldat que hom ha volgut calcular en no res menys que un terç de la població del 
nostre país, i cal afegir que molt probablement no es tracta pas d'un càlcul exagerat.30  

Però la pesta negra, tot i la tragèdia que representa, amb repercussions 
econòmiques i socials de tot tipus i de llarga durada, no va ser pas l'únic flagell que 
aleshores havia d'assolar la terra; ja amb anterioritat al 1348, hom va sofrir una sèrie 
d’anys amb males collites −és a dir, amb anys de fam− que d'alguna manera deixaren 
el camí obert −de bat a bat− a la penetració de la pesta31. A més, aquesta pesta no va 
ser tampoc l'única que es va desfermar aquest segle, sinó que més bé va ser tot 
el contrari, car a partir d'aleshores la pesta va rebrotar gairebé cíclicament: 
1348, 1375, 1381, 1396, 1410, 1429, 1439, 1448, 1465, 1476, 1483, 1486, 1493,  

 
27. Id., ps. 214-215.  
28. PEDEMONTE, Id. p. 279.  
29. Per una notícia més àmplia sobre aquest personatge, així com dels altres membres de la casa de 

Foix a Catalunya, vegi's SOBREQUES, Id., ps. 105-110 i 214-221. També pel que fa la baronia, vegi's 
PEDEMONTE, Id., ps. 255-328.  

30. Segons els meus propis càlculs, en alguns llocs del Camp de Tarragona, com és el cas de Mont-
roig del Camp i de Riudoms, la mortaldat −o almenys la disminució de la població entorn els anys de la 
pesta negra− havia d'afectar a més de la meitat de la població (GORT, El Camp entre 1321 i 1358: Una 
proposta demogràfica, dins "Miscel·lània en homenatge a Salvador Vilaseca i Anguera" ps. 45-53).  

31. Foren anys de males collites, el 1325, 1333, 1339, 1343 i 1347 (BATLLE, La crisis social y 
económica de Barcelona a mediados del siglo XV, v. I ps. 45 i ss. Cal destacar entre aquestes dates la del 
1333, que sembla ser que produí una primera gran mortaldat a causa de la fam.  
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1497,1501, 1507, 1521... Les pestes32 van arribar a ser tan freqüents que hi hagué un 
temps que no passava ni un any sense que correguessin −i esfereïssin− els rumors, les 
noves, de la pesta. Fins i tot hom les arriba a considerar com una constant i les 
qualifica de "coeficient demogràfic normal".33  

Una vegada més hem de lamentar el desert documental de la nostra vila en aquesta 
època, car no en tenim ni la més petita clarícia que ens permeti mínimament d'albirar 
el què podia ser allò que aleshores passà a Sant Andreu "de Matoses". Malgrat tot, 
però, pensem que el més possible és que la nostra vila també sortís profundament 
afectada del trasbals que ocasionà el gran flagell del 1348.  

I encara posats a no tenir dades, tampoc no les tenim pel que fa a la fluctuació 
demogràfica de la població al llarg d'aquesta època: El primer fogatge general de la 
població de Catalunya que avui coneixem data del 1358. És doncs posterior a la gran 
mortaldat del 1348 i no ens permet de computar els estralls provocats per la pesta al 
nostre país, però en canvi, si que ens dóna una primera oportunitat de donar una ullada 
a la demografia de l'època que, conjuntament amb les dades aportades pels fogatges 
posteriors, ens permet de conèixer −això sí, a grans trets− l'evolució de la població 
catalana a partir de la referida data.  

La informació sobre Sant Andreu −així com sobre la resta de la baronia−, però, 
se'ns escapa a causa de les anomenades "demarcacions senyorials", que eren uns llocs 
on, en contra de la pràctica habitual −que consistia a prendre les dades del fogatge 
anant poble per poble i casa per casa− aquí ho feien pel procediment de "cases 
taxades" és a dir, l’estimació del fogatge es feia globalment, cosa que no ens permet 
de conèixer el nombre de pobladors que tenia cada un dels pobles pertanyents a 
aquestes demarcacions.  

Pel que fa la baronia de Castellvell, Iglésies suposa que devia ser inclosa a la taxa 
del vescomtat de Castellbò34 per què en aquesta època, segons hem vist més amunt, 
Castellbò, Castellvell i Montcada pertanyien a un mateix senyor: Roger Bernat.  

Així, per a poder trobar documentada la primera estimació demogràfica sobre Sant 
Andreu, haurem d'esperar no gens menys que fins a finals del segle XV, i en concret, 
fins el 1497.  

 
32. Amb el nom de pesta, hom englobava juntament amb les pestes pròpiament dites, tot un seguit de 

malalties que sovint no eren sinó rebrots de malalties endèmiques de caràcter més o menys local.  
33. NADAL/GIRALT, Ensayo metodológico para el estudio de la población catalana de 1553 a 

1717, dins "Estudios de Historia Moderna" v. III (1953) p. 246.  
34. IGLÉSIES, El fogaje de 1365-1370. Contribución al conocimiento de la población de Cataluña 

en la segunda mitad del siglo XlV, dins "Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de 
Barcelona" v. XXXIV, núm. II p. 280.  

Iglésies ho suposa perquè la baronia de Castellvell no apareix citada a cap dels fogatges del segle 
XIV, a tots els quals el vescomtat de Castellbò era estimat globalment.  
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Aquesta mancança documental, certament important, ens amaga tota l’evolució 
demogràfica de la nostra parròquia al llarg dels temps medievals i no ens permet 
d'avaluar percentualment la incidència de les diverses pestes, ni tampoc la de la crisi, 
econòmica i social, desfermada al país a partir de la segona meitat del segle XlV.  

En tot cas, l'única notícia que si que podem aportar sobre les pestes de l'època −i 
encara dit així, d'una manera del tot ambígua, car el fet és que desconeixem les dates 
concretes en que es devia esdevenir l’efemèrides− ens porta gairebé al camp de la 
llegenda, car es tracta, no res menys, que dels probables orígens d'aquella romeria 
anual que la vila feia a Montserrat i que va arribar ben viva fins al present segle XX.35  

Sembla ser que durant una temporada de pesta, els santandreuïns van fer un vot a 
la Mare de Déu de Montserrat, segons el qual si eren deslliurats del mal ells anirien 
cada any −potser per sempre− a visitar la Mare de Déu al seu santuari. La malura 
devia remetre i així la vila va complir el seu vot i va marxar, cada any, i en processó, 
fins Montserrat.  

El costum d'anar en processó va acabar el 156536 (cosa que ens ve a demostrar que 
va ser motivada per uns fets anteriors −en molt o en poc− a la referida data), i a partir 
d'aleshores hom hi va anar en una romeria on hi participava el rector, els membres del 
consell municipal i a més −almenys− una persona per cada una de les famílies del 
poble.37  

 
 

7. ELS PALAU A LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XIV 
 
Al llarg d’aquest segle la castlania va seguir essent en mans dels Palau. Així, ens 

consta que la casa del Palau el 1335 era propietat d'Humbert de Palau38; que el  
 
35. Cal fer esment que també hi ha una segona versió que atribueix la romeria no pas a la pesta sinó a 

una plaga de llangostes que delmava les collites. Sigui quina sigui la raó veritable de la romeria −la plaga 
o la peste− els fets rememorats en aquesta anada a Montserrat han de ser anteriors al 1565, segons 
veurem seguidament.  

36. APSAB, Enquesta f. 7.  
37. O si més no, sabem que es feia així a finals del segle XVIII. Segons els testimoniatges orals que 

hem recollit, a aquesta romeria hi anava, encara al nostre segle XX, "tot el poble".  
Al nostre segle hom hi anava encara en carro i també en tren, on fins i tot els reservaven dos cotxes; a 

més, també prenien el sant Crist de l'església parroquial per tal d'entrar a Montserrat processonalment.  
38. PEDEMONTE, Id., p. 271. També CLOPAS, Resumen histórico de Martorell, p. 76.  
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1358 Guillem de Palau actuava com a procurador del seu senyor, Roger Bernat, a les 
Corts reunides a Barcelona39... 

El 1381, Guillem de Palau es devia extralimitar en les seves atribucions 
jurisdiccionals a Sant Andreu i, probablement, els veïns devien denunciar-lo al senyor 
−que aleshores era Mateu de Foix, un menor, i en nom seu tenia la regència la seva 
mare Geralda de Navalhas− i aquest va delegar la resolució de l'assumpte al seu 
procurador a la baronia, que era el donzell Dalmau de Castellbisball.40  

És probable que la primera mesura empresa per aquest fos el demanar la potestat 
dels dominis de Guillem de Palau, qui a més, va haver de justificar documentalment 
quins eren els seus títols sobre Sant Andreu i quina era l'extensió del seu feu. I així 
hom va remarcar, una vegada més, que els Palau tenien aquest feu des d'uns temps 
ben reculats i per concessió dels senyors de Castellvell; i pel que fa a l'àmbit territorial 
del domini, novament ens assabenten que ocupava tot el terreny comprès entre el 
Congost i la Roca de Droc; i que tot això ho tenien en feu pels senyors de la baronia 
de Castellvell.  

Escoltades ambdues parts en litigi, finalment, Dalmau de Castellbisbal, el 24 
d’abril del 1381, va pronunciar la sentència arbitral sobre aquest afer jurisdiccional, i 
ho va fer en els següents termes:  

− Totes aquelles sentències que comportessin pel reu la pena de mort, la mutilació 
de membres o bé qualsevol altra pena de tipus corporal, no podia ser dictada pel 
feudatari de Sant Andreu, ans bé ho havia de ser directament pel senyor de la baronia. 
En aquests casos, els Palau no tenien cap altra atribució que la de la captura i posterior 
custòdia dels reus.  

− Només en el cas que als culpables els fos commutada la pena corporal per una 
indemnització pecuniària, els feudataris tindrien dret a percebre setanta sous 
barcelonins sobre el total de la pena, mentre que la resta havia de ser dividida entre el 
senyor i el feudatari.  

− Guillem de Palau, en cas de necessitar un jutge, es comprometria a nomenar 
jutge de Sant Andreu la mateixa persona que aleshores fos el jutge ordinari de la 
baronia, nomenat pel senyor.  

Després de pronunciada aquesta sentència arbitral, Guillem de Palau devia 
recobrar la potestat sobre el feu; això si, després de reconèixer que el tenia pel senyor 
de la baronia, i que compliria les obligacions feudals segons el costum de Catalunya. 
Finalment va prestar homenatge pel domini del mas de l'Esteve −que posseïa Jaume 
Esteve− i va donar onze sous de drets feudals tal com era el costum. 41  

 
39. Id., p. 281.  
40. Id., ps. 308-309.  
41. Id., p. 309. La referència explícita al mas de l'Esteve, ens fa pensar −és, naturalment, una 

suposició− en què potser seria la possessió d'aquest domini (o algun fet relacionat amb ell) la causa que 
va provocar tot aquest enrenou i la posterior sentència arbitral.  
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8. LA FI DEL SENYORIU DELS FOIX 
 
Després de la mort de Roger Bernat, el 1381, va ser el nou vescomte de Castellbò i 

baró de Castellvell i Montcada, el seu fill −de sis anys d'edat− Mateu.  
Mateu de Castellbò, a més, a causa de la mort de Gastó Febus sense descendència 

legítima, es va convertir, quan només tenia onze anys d'edat, en el nou comte de Foix i 
va tornar a arreplegar a les seves mans un amplíssim patrimoni a ambdós costats del 
Pirineu.  

Casat amb Joana d’Aragó el 1392, filla del rei Joan I va protagonitzar uns fets 
lamentables en pretendre, a la mort del rei, el 1396, que la corona havia de passar a la 
seva dona, ja que ella era la filla gran del rei i no hi havia fills mascles; així que es va 
oposar per les armes al nou rei, Martí, duc de Montblanc i germà de Joan I.  

Mateu, amb l'ajut d'altres barons occitans −els Armanyac i els Buch, entre d'altres− 
va envair Catalunya entrant al país pels seus dominis de Castellbò i travessa l'Urgell, 
però allí es va trobar la ferma oposició del comte d'Urgell, així com del comte de 
Pallars i de tots els altres barons catalans i aragonesos. Mateu, que sembla ser que es 
volia dirigir vers Martorell −o almenys hom així ho pensava−, es va haver de desviar 
vers l’Aragó on finalment es va veure foragitat vers les seves terres del Bearn.  

Les terres de la baronia de Castellvell van jugar en tot aquest afer un paper força 
important: El domini del Congost va esdevenir aleshores d'interès vital per Catalunya, 
car si era controlat per Mateu, aquest tenia al seu abast la ciutat de Barcelona42. Així 
és que la primera mesura a prendre va ser justament la de l'ocupació de la baronia.  

A finals del mes d'agost del 1396 la reina Maria de Luna43 va manar de prendre 
possessió de la baronia en nom del rei, ja fos en pau o bé per la violència, i deslliurant 
aquells vassalls de l’obediència que tenien prestada al comte de Foix i prenent 
novament els homenatges, ara pel rei. A més, els vassalls de la baronia seguirien 
gaudint de tots els privilegis i llibertats que fins aquell moment tenien concedits.44  

A la matinada del dia 29 d’agost l’exèrcit reial havia de travessar Sant Andreu 
d’Aigüestoses tot anant camí de Martorell. Cal pensar que els jurats de Sant Andreu es 
passarien d’immediat al bàndol del rei; o potser esperarien saber quina seria la 
resposta de la vila de Martorell. En qualsevol cas Martorell es va obrir −això si, de  

 
42. Com va ser el cas del 1387, que el castell de Castellvell va ser utílitzat contra Barcelona 

(PEDEMONTE, Id. ps. 312-313).  
43. El rei Martí era aleshores a Sicília i mentrestant la reina Maria de Luna exercia la regència en 

nom seu.  
44. PEDEMONTE, Id., p. 325.  
45. Id., p. 326.  
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manera condicionada− a l'exèrcit reial45 i Sant Andreu, així com tots els llocs de la 
baronia, havia de ser comprès dins dels pactes establerts a Martorell.  

Només al castell de Castellvell sembla que hi va haver una certa resistència a 
lliurar la fortalesa, però aviat també va caure en mans reials.  

A causa de la fidelitat a la corona de la gent de la baronia i també a causa de 
l'allunyament del perill −ja que Mateu es veia empenyut fora del país− l'exèrcit reial 
va abandonar aviat l’ocupació a què durant aquest temps era sotmesa la baronia.  

Aquest episodi bèl·lic va ser perjudicial per Catalunya, però en canvi havia de ser 
beneficiós per la nostra baronia, car a causa de la tradició de Mateu −que s'havia alçat 
en armes contra el rei− s'obrí un procés contra ell que finalitza el 28 de juny del 1397, 
i essent condemnat per rebel i criminal de lesa majestat, es va decretar la confiscació 
de tots els seus dominis a Catalunya46, que van passar a integrar-se al patrimoni reial.  

Mateu va morir aviat després de tot aquest afer, el 1399, als vint-i-quatre anys 
d'edat.47  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
46. Id., p. 340.  
47. SOBREQUÉS, Id., p. 218.  
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VII 
 

EL CARRER DE BARCELONA 
 
 
 

1. EL PACTE DEL 1396 
 
Quan, en plena rebel·lia de Mateu de Foix −o de Castellbò−, l'exèrcit reial va entrar 

a Martorell, la vila a canvi de donar-se al rei va posar la condició que aquest respectés 
els privilegis que fins aleshores havia gaudit la vila.  

L’endemà de l’ocupació reial, el 30 d’agost del 1396, els jurats i prohoms de 
Martorell es van presentar als tres capitans que portava l'exèrcit reial, tot portant-los-
hi un memorial amb tretze capítols per tal que fossin aprovats per la reina. Eren les 
condicions que demanava la vila per a poder restar sota l’obediència reial. En síntesi, 
aquests capítols eren els següents1:  

− Que fossin absolts del sagrament i homenatge que tenien prestat al vescomte de 
Castellbò (aleshores encara en nom seu, el tenien prestat a Geralda de Navalhas). I 
que fossin guardats tots els privilegis, franqueses i usos que gaudien, ja fos per 
concessió o bé per l'antic costum.  

− Que els fossin cedits tots els tributs que es cobraven a la vila i se'ls autoritzés a 
posar-ne de nous, per tal de lluir els censals que tenia la vila.  

− Que no se'ls obligués a pagar els censals que hagueren de fer per tal de subvenir 
a les despeses ocasionades pel casament del comte Mateu.  

− Que se'ls declarés carrer de Barcelona, no podent-los separar de dita ciutat sota 
cap concepte i obligant-se solament amb ella a fer host i cavalcada.  

− Que fossin inhabilitats per ocupar càrrecs públics tots aquells que els havien 
tingut a la cort del comte de Foix.  

− Que el rei nomenés cada tres anys el procurador, el batlle, el jutge i el saig, tal 
com era costum als llocs reials.  

− Que se sobreseïssin tots els processos civils i criminals instruïts fins aquell 
moment, tret d'un en concret, que citen.  

 
1. PEDEMONTE, Notes...,ps. 326-327, i Apèndix, doc. núm.4, ps. 579-586 
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−Que durant els deu primers anys de romandre sota el domini reial, no se'ls pogués 
exigir demandes pecuniàries ni serveis personals.  

−Que cap veí de la vila pogués ser perseguit ni embargat per deutes en cap lloc de 
Catalunya, mentre durés la guerra contra el comte de Foix, i fins a tres mesos després 
de finida. Establien també la pena que calia imposar als oficials que no respectessin 
aquest capítol.  

−Que es taxessin les escriptures que es fessin a l'escrivania de la vila.  
−Que es poguessin apel·lar de les sentencies donades pels oficials reials, davant la 

Reial Audiència.  
−Que no fos permesa la tafureria.  
−Que se'n fes carta pública d’aquests capítols i, lliures de tot dret de segell de cera 

i plom, fossin signats pel rei Martí.  
La reina Maria, d'acord amb els pactes que els seus capitans havien fet a Martorell, 

va signar aquests capítols a Barcelona, el 13 de setembre següent.  
 
 

2. EL CARRER DE BARCELONA 
 
Naturalment, aquests capítols es referien en concret a la vila de Martorell, però de 

fet, venien a englobar tota la baronia −si més no, el document anava dirigit a "Pro 
villa Martorelli et totius universitatis Castri Veteris de Rosanis"− i així, en aquest 
sentit, la nostra vila també hi restava inclosa dins els pactes i, també, és clar, dins els 
beneficis que se'n podien derivar; que eren, fonamentalment, el canvi de lloc senyorial 
a lloc reial i a tenir la consideració de "carrer de Barcelona".  

La pràctica del "carreratge" va ser freqüent a la Catalunya dels segles XIV i XV. 
Es tractava d'una forma legal perquè un determinat lloc adquirís la condició de carrer 
d'una altra localitat, per molt allunyades que estessin entre si les dues poblacions. 
Així, per exemple, van ser carrers de Barcelona la vila de Cambrils, al Camp de 
Tarragona, o bé la de Granollers, o Caldes de Montbui...  

Una vegada una localitat passava a ser "carrer" d'una altra, passava també a gaudir 
de tots els privilegis d’aquesta segona i, per això molts llocs utilitzaren aquest recurs 
per tal d'alliberar-se del senyoriu feudal tot convertint-se en "carrers" d'una població 
reial, amb la qual cosa també ells es convertien en vassalls directes del rei2.  

Un bon exemple del que diem el tenim justament amb Martorell i la baronia de 
Castellvell, que van saber aprofitar l'avinentesa que els oferia la guerra −i l'acusació 
d'alta traïció contra Mateu de Foix− per deslliurar-se de l'antic senyor i passar pel 
camí més fàcil −el "carreratge"− a ser un domini reial, amb tots els privilegis, a més, 
de la ciutat de Barcelona.  

 
2. DURAN. El carretatge, dins Barcelona i la seva història. V II p. 122. 
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3. EL PAS A LA CORONA  
 
El 22 de maig del 1397 el rei Martí arribava a Catalunya procedent de Sicília. Una 

vegada al país, s'agilitzà el procés contra Mateu de Foix i, el 28 de juny del 1397, 
juntament amb la sentència que el condemnava, era decretada la confiscació dels seus 
dominis catalans.3  

De tota manera, el rei encara va tardar un cert temps a confirmar els Capítols de 
Martorell que la reina havia signat, car no ho va fer fins el 31 de juliol d'aquest mateix 
any de 1397. El rei en confirmar aquells capítols, hi va introduir algunes 
puntualitzacions, com posem per cas les referents a la concessió de les imposicions 
que eren del vescomte de Castellbò, així com la que feia referència al carreratge de 
Barcelona, que el rei l'atorgà assenyalant que la baronia no podria alienar-se de la 
Corona, sinó juntament amb la mateixa ciutat de Barcelona, però pel que fa la host, la 
cavalcada i els altres drets, tots ells quedaven reservats al rei. Les restants  
puntualitzacions feien referència a adequar els Capítols als costums i la normativa 
legal del país.4  

 Finalment, la baronia va passar a ser "carrer" el 25 de setembre següent, data que 
el sobirà va manar que es donés possessió de la baronia a la ciutat de Barcelona5. 
Restava només una part de la baronia que encara no havia estat confiscada: 
Castellbisbal, que ho va ser finalment el 6 d'abril del 1398.6  

 Però el pas a domini reial tampoc no va ser massa fàcil pels pobles de la baronia 
"quals vassalls −diu Pedemonte−, no per haver canviat de senyor, milloraren sa 
situació de sotmesos"7. Els pobles en aquells anys es veien força endeutats a causa de 
la crisi de l'època i de les constants peticions de la Corona8; així i tot, el rei ara els 
exigia el "coronatge". La baronia va protestar, però sense èxit.  

 Un punt dels pactes que no era observat era el que feia referència al coronament 
de Mateu de Foix amb Joana d'Aragó. En aquesta ocasió, un dels representants de la 
baronia que porta la protesta davant el rei, era de Sant Andreu d'Aigüestoses: Tomàs 
Satorre. Tot i la bona disposició que els va mostrar el rei per enllestir aquest afer, tres 
anys més tard −el 1402− encara no estava solucionat9 ... 

 
3. PEDEMONTE, Id. p. 340.  
4. Id. Apèndix, doc. núm. 4 ps. 579-586.  
5. Id. p. 342. t 6. Id. p. 343.  
7. Id. p. 362.  
8. No és tracta pas d’un fenomen local, sinó més bé general. La crisi, a Catalunya, es va desfermar a 

partir del 1380, encara que de fet tenia els seus orígens als temps de la pesta negra. A les pestes i les 
males collites cal sumar-hi molt principalment les guerres del rei Pere III i les contínues peticions de 
diners per al seu manteniment, cosa que anava delmant les hisendes dels municipis, portant-los de 
vegades fins i tot a la fallida. A més, a partir del 1380 entren en crisi els sectors industrial i comercial del 
país...  

9. PEDEMONTE, Id. p. 370.  
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4. JAUME DE RIBES, NOU CASTLÀ DE SANT ANDREU 
 
El darrer representant de la nissaga dels Palau a Sant Andreu d’Aigüestoses, va ser 

Roger de Palau, un donzell que va servir el rei Martí a Sicília.  
Aquest donzell als primers temps del pas de la baronia a la jurisdicció reial, sembla 

ser que va tenir alguns problemes amb el conflictiu domini del mas de l'Esteve que, de 
manera preventiva, i mentre no es demostrés la seva propietat, va passar sota el 
control del batlle reial.  

Roger de Palau en conseqüència, va haver d'acreditar documentalment els drets 
que ell posseïa sobre aquell feu −que també era dins el terme de la parròquia de Sant 
Andreu d’Aigüestoses− per donació de Roger Bernat de Foix als seus avantpassats. 
Una vegada feta l'enquesta, doncs, el 20 de juliol de l'any 1400, el rei va manar que el 
mas fos tornat al nostre castlà.10  

Encara als temps d'aquest castlà, el 1402, les viles de Sant Andreu i la de Martorell 
es van veure carregades amb un nou impost per espai de quatre anys, a causa de les 
obres de consolidació que calia fer al castell de Castellvell de Rosanes.11 No estaven 
encara prou malmesos llurs recursos econòmics, que encara van haver de suportar 
aquesta nova càrrega que els veïns havien de pagar a manera d'impost indirecte sobre 
el preu del pa, el vi, la carn i d'altres productes...  

A finals del 1403, Roger de Palau va vendre, per dos mil florins, la casa del Palau i 
tots els drets de caràcter feudal que aquesta possessió comportava sobre Sant Andreu i 
el mas de l'Esteve. El comprador i, per tant, nou senyor de Sant Andreu, va ser Jaume 
de Ribes.12  

D'aquesta manera −amb la venda dels seus drets− va acabar el domini dels Palau 
sobre Sant Andreu; un domini que venia, almenys, des de mitjan segle XII i que 
s'extenia al llarg de més de dos segles i mig. Els Palau van desaparèixer de la vida de 
Sant Andreu, però no pas −sembla− del servei a la casa de Foix, car pel 1405 ens 
consta un Joan de Palau exercint com a representant dels interessos d’aquella nissaga 
davant el rei Martí.13  

 
5. EL PAPA LUNA A SANT ANDREU 

 
Hi ha un detall, certament notable, a la història de Sant Andreu que, potser per 

massa obvi, fins ara no n'havíem fet cap esment. El fet d’estar la parròquia situada al 
camí reial, i a més, en un lloc de pas indefugible −car aquí hi havia la barca per 
travessar el Llobregat− va fer que els veïns de Sant Andreu vegessin repetidament  

 
10. Id. ps. 366-367.  
11. Id. p. 370.  
12. Id. p. 371.  
13. Id. p. 373.  
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la imatge del pas −de vegades força sumptuós− dels grans personatges per la seva 
població. Així, ens podem imaginar fàcilment l'efecte que els devia fer als 
santandreuïns el sovintejat pas pels seus carrers dels reis, dels infants, dels barons, 
dels cardenals, dels bisbes, dels ambaixadors...  

Però això no és tot. També havia de ser ben freqüent el devot pas dels pelegrins 
camí de Montserrat; i encara més, és clar, el pas dels mercaders, carregats amb llurs 
teixits o amb qualsevol altre producte objecte de comerç; i el dels rodamóns, que 
anaven a l'aventura; i encara el pas més perillós −sovint funest− dels homes d'armes, 
ja fossin els de la host del senyor de la baronia, del rei, o de qualsevol altre baró de la 
terra ...  

Però per molt acostumats que poguessin estar a conviure amb aquest transit humà, 
el personatge que travessa els carrers del nostre poble la tarda del dia 18 de juny del 
1410, amb tota seguretat havia de trasbalsar de goig l’ànim de tots els santandreuïns, 
car el viatger a qui hom va poder contemplar el pas, no era ni més ni menys que el 
mateix Sant Pare. Per aquella població de l'època, que era radicalment −fanàticament− 
catòlica, allò els devia semblar gairebé un somni fet realitat.  

El pas del papa Benet XIII per la vila, molt probablement, havia de ser apressat 
−potser només, en el millor dels casos, amb una brevíssima parada circumstancial per 
a correspondre al fervorós homenatge que, sens cap dubte, havia de rebre dels fidels 
santandreuïns− car havia d’arribar aquella mateixa nit a Montserrat, on devia 
romandre alguns dies.  

En aquella jornada −trista per a Catalunya, però a la vegada joiosa pel nostre 
poble− Benet XIII va presidir al matí, a Barcelona, les exèquies del rei Martí i, al 
migdia va sortir de la ciutat vers Montserrat, Al seu recorregut, va passar per les viles 
de Sant Vicenç dels Horts, Corbera, Sant Andreu d’Aigüestoses, Martorell, 
Esparraguera, Collbató i, finalment, Montserrat.14  

D'aquest recorregut cal que destaquem que el papa, tot i que va passar per Sant 
Andreu, no va travessar el Llobregat amb la seva barca, sinó que, a jutjar per 
l’itinerari seguit, havia de travessar el riu pel pont de Sant Boi.15  

 
6. ELS DARRERS INTENTS DEL COMTE DE FOIX 

 
El comte de Foix, tot i que infructuosament, mai no va deixar d’insistir en 

recuperar la baronia de Castellvell. Ara, i a causa de la mort del rei Martí, va veure 
que se li obria una nova possibilitat per satisfer les seves pretensions.  

 
14. FORT, Benet XIII: el darrer papa d'Avinyó a Catalunya, p. 58.  
15. Sobre el pont de Sant Boi publica algunes referències documentals BRUNIQUER, Rúbriques, v. 

III ps. 293-298; Vegi's també MARTÍ, Notes històriques de la vila de Sant Boi de Llobregat, p. 14. 
Encara que de fet, en lloc no es dóna cap notícia del probable pas del papa per aquest indret.  
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Però una vegada més, el comte de Foix −i vescomte de Castellbò− no va poder 
sortir amb la seva per mitjà de la via diplomàtica, car va topar amb la ferma negativa 
de Barcelona. Aleshores, fracasada aquella via, va voler retornar a la via militar i així, 
en un cop per sorpresa, el seu procurador a Castellbò, Arnau de Santa Coloma, el 22 
de desembre del 141116, va prendre la fortalesa de Castellvell de Rosanes.  

La notícia d'aquesta furtívola ocupació del castell va arribar a l’endemà a 
Barcelona i, el dia 24 la ciutat ja havia enviat la seva host a assetjar Castellvell.  

Unes setmanes més tard, el dia 10 de gener, el Consell barceloní va acordar "que 
fos dat combatiment al dit castell per cobrar-lo”17 i es va establir que l'assalt es faria el 
proper dia 17, no pas sense donar abans, però, una oportunitat de sortir lliurement del 
castell al capità que l'ocupava, Arnau de Santa Coloma, i els seus gascons.18  

Però aquest es devia negar a abandonar la fortalesa i aleshores va caldre prendre-la 
per les armes. La lluita es va prolongar fins el dia 30 de gener, que va caure el castell 
en poder barceloní.  

Tot aquest enrenou sens dubte havia d'afectar els pobles de la baronia −nomenada 
ja baronia de Martorell i no pas de Castellvell19−, però de manera especial havia 
d'afectar la nostra parròquia de Sant Andreu, car durant aquells neguitosos dies del 
setge la vila havia de patir el pas continuat dels homes d'armes, el pas frenètic dels 
missatgers, el pas més reposat de les carregues de vitualles i d'artilleries...  

A més, és també ben possible que els vilatans de la baronia fossin mirats amb 
recel, car sabem que aquests fets d’alguna manera van fer créixer els partidaris dels 
Foix que encara hi havia a la baronia i la població es va dividir en dos bàndols 
−almenys pel que fa en concret a Martorell20−; els partidaris i els contraris als antics 
senyors de la baronia.  

Una vegada ocupat el castell, Barcelona hi va posar una bona guarda per preservar-
lo de qualsevol altra veleïat del comte de Foix, però no els va servir de gran cosa, ja 
que el Castellvell va tomar a ésser pres a favor de Foix durant el mes de juny o bé de 
juliol d'aquest mateix any.  

I novament, per segona vegada en un mateix any, Sant Andreu va haver de viure 
l'esglai que comportava el sovintejat pas dels homes d'armes vers Castellvell tot 
seguint l'antic camí del Palau; i qui sap si a més, la vila va haver de patir alguna 
repressió injusta a causa de ser un poble de la baronia... El 7 d'agost del 1412, el  

 
16. BRUNIQUER, Id. v.m p. 213.  
17. lb.  
18. Segons diu BRUNIQUER, els ocupants del castell eren gascons.  
19. Així ho cita BRUNIQUER,  
20. PEDEMONTE, Id. ps. 383-384.  
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Castellvell de Rosanes va tomar a caure, i ara ja definitivament, en mans barcelonines.  
Tot i la doble derrota, el comte de Foix va seguir insistint en les seves pretensions, 

ara novament per la via diplomàtica, davant el nou rei sorgit del compromís de Casp, 
Ferran I. Ambdós personatges, a Perpinyà pel mes de novembre del 1415, arribaren 
finalment a un acord i el comte de Foix va renunciar definitivament a la nostra baronia 
a canvi d'una indemnització econòmica. 

  
7. LA NOVA DONACIÓ DE LA BARONIA 

 
Tot i que als capítols signats pel rei Martí quedava molt clar que la baronia restava 

inseparable de Barcelona, el nou rei Alfons, successor de Ferran I, el 2 d'abril del 
1418 va cedir la baronia −sembla que sense la protesta de Barcelona− a l'infant Enric, 
mestre de l'Orde de Santiago.21  

De fet, no era pas aquesta la primera vegada que no era respectat aquell acord 
d'unió inseparable, perquè el mateix rei Martí −que el va signar− ja va separar el 
territori de Sant Esteve Sesrovires de la baronia, el 1404.22  

Si Barcelona no va protestar de la donació en feu de la baronia a l’infant Enric, 
potser va ser perquè aquesta donació en feu no comportava, segons apunta 
Pedemonte, cap servei per part de la vila de Martorell i la seva baronia i encara la 
donació era condicionada a retornar a la Corona en cas de mort sense descendència de 
l'infant.23  

En qualsevol cas, encara, el domini de la fortalesa de Castellvell i probablement 
també el senyoriu efectiu de la baronia, va seguir en mans de Barcelona.  

 
8. SANT ANDREU A LA PRIMERA MEITAT DEL SEGLE XV 

  
Comença el segle, segons ja hem vist, amb un canvi substancial a la castlania, "car 

va ser venuda i la parròquia va conèixer un nou senyor; dels anys següents només 
tenim coneguda una sola notícia, datada al 1407, i encara es refereix a un àmbit 
exclusivament particular i que per a nosaltres avui no pot tenir cap altre valor que la 
simple anècdota: En Pere de Puig, de Sant Andreu d’Aigüestoses, com a 
procurador de la vídua de Bartomeu Pelegrí, també d’aquesta parròquia, portava un  

 
21. Id. p. 388.  
22. Id. p. 372.  
23. Id. p. 388.  
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plet contra un altre veí, Pere Pelegrí, a causa d’un deute per disminució de dot24. La 
notícia, tot i que la qualifiquem d'anecdòtica, bé que havia de preocupar els afectats i 
si més no, a nosaltres, ens reflecteix un tret de la vida quotidiana que va més enllà de 
l'àmbit estricte de Sant Andreu perquè de fet arrela en un tarannà més generalitzat, 
que volguem-ho o no, afecta persones d'arreu i de tots els temps.  

La seva situació de poble de camí, que va permetre el pas del papa Benet XIII pels 
seus carrers el 1410, també havia de ser la causa de conèixer el pas dels homes 
d'armes vers Castellvell l'any següent, el 1411 i també el 1412 i encara als anys 
següents, a causa de la rebel·lió del comte Jaume d'Urgell, anomenat ben justament "el 
dissortat", car ell era, amb tota probabilitat, el qui tenia més drets per la successió a la 
Corona del rei Martí, i en canvi la mort el trobà a les presons de Ferran I, el rei 
imposat al Compromís de Casp.  

Als anys següents la vila va haver d'atendre noves imposicions a causa de les obres 
d'adobament del castell de Castellvell. Així, ens consta que el 28 de maig del 1428 les 
obres eren taxades en sis-centes noranta-vuit lliures25 que, naturalment, havien de ser 
cobertes pels pobles de la baronia.  

El 1444 sembla ser que el senyor del Palau era en Joan de Castellbisbal, ja que en 
data de 17 de novembre la reina li atorgava permís per a poder vendre lliurement 
aquesta casa.26  

Desconeixem en quin moment Joan de Castellbisbal es va fer amb els drets sobre 
el Palau, i si els va adquirir per compra o per donació reial. El que si que sabem 
d'aquest personatge −per Pedemonte− és que va recuperar el senyoriu sobre 
Castellbisbal −que el seu pare Dalmau havia perdut molts anys abans− mercès els seus 
bons serveis al rei a les seves campanyes italianes27. També desconeixem si Joan va 
realitzar l'esmentada venda i, en cas positiu, qui va ser el nou comprador.  

 
9. LA “GUERRA” ENTRE SANT ANDREU I CASTELLBISBAL 

 
Entorn d'aquells mateixos anys que Joan sembla que havia de senyorejar el Palau, 

ens cal consignar la primera disputa violenta que tenim registrada entre la parròquia 
de Sant Andreu i un poble veí: Castellbisbal.28  

Sembla ser que en aquell temps a ambdós llocs hi havia una bandositat que era  
 
24. MARTÍ, NIQUI, MIQUEL, Processos de l’Arxiu Diocesà de Barcelona v.I p. 199 doc. núm. 105.  
25. PEDEMONTE, Id. p. 392.  
26. Id. p. 397. MATEU, a Semblança de Castellbisbal, en historiar aquest personatge i tot i que 

segueix PEDEMONTE, no cita aquest detall (ps.47-51).  
27. PEDEMONTE, Id. ps. 394-399; MATEU, Id. p. 48.  
28. PEDEMONTE, Id. p. 398; MATEU, Id. ps. 50-51.  
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contrària a l'altra i que no s'estaven d'enfrontar-se entre si amb les armes a la mà. 
Després d'un temps de picabaralla, ambdós bàndols van arribar a una treva.  

Però la treva no devia ser massa duradora, car va ser trencada aviat per un membre 
del bàndol de Castellbisbal, de nom Antoni Coll, en reptar el capitost del bàndol de 
Sant Andreu. La rapida reacció del Consell barceloní, manant al procurador de la 
baronia que empresonés als capitostos d’ambdós bàndols, va desbaratar els projectes 
bèl·lics d'aquelles dues bandositats i, cal suposar-ho, a partir d'aquell moment ja no hi 
devia haver cap més enfrontament.  

Els capitostos d'aquestes bandositats eren per Castellbisbal, Rafael Esteve i per 
Sant Andreu, Antoni Déu. Aquests noms ens han fet pensar si aquest Rafael Esteve 
era un membre d'aquell controvertit "mas de l’Esteve" que tants maldecaps sembla 
que va arribar a portar als antics senyors del Palau. D'haver estat així, potser hauríem 
de cercar les causes d'aquesta brega en aquest mas, però no sembla que fos així o, si 
més no, hem pogut comprovar que el cognom "Esteve" al segle XV era ben 
representat tant a Sant Andreu com a Castellbisbal, mentre que el de "Déu" només ho 
era, sembla, a Sant Andreu.29  

Desconeixem doncs, quines van ser les causes que provocaren els enfrontaments. 
De tota manera, i encara que només sigui a nivell de la més estricta especulació, 
pensem que podem aportar algunes possibles causes.  

Primerament, i és potser també la més plausible, podem pensar en un canvi, més o 
menys notable, del recorregut del riu. És a dir, que podia passar que unes terres que un 
dia eren d'un terme, a l'esquerra del riu posem per cas, a l’endemà fossin a l'altre 
terme, és a dir, a la dreta del riu; i aleshores tots en reclamessin la propietat.  

Encara que no sigui tan probable perquè les dues poblacions estan separades pel 
riu, també podem apuntar unes altres causes força habituals de refrec entre dues 
poblacions veïnes, com poden ser la talla d'arbres per fer-ne llenya o bé el pas del 
bestiar, sempre, és clar, en el terme contrari.  

En canvi, la disputa per gaudir de l'aigua de reg, que és un altre motiu habitual no 
creiem que aquí vingui al cas, a causa de la presència del riu entre ambdós termes.  

Potser les causes de la brega cal cercar-les en el suposat domini de Joan de 
Castellbisbal sobre Sant Andreu. Qui sap si aprofitant l'allunyament físic del nou 
senyor −Joan seria a Nàpols− els de Castellbisbal van pretendre algun dret sobre Sant 
Andreu...  

En tot cas, allò que sí que és cert, és que els enfrontaments de Castellbisbal amb la 
resta de la baronia van sovintejar força i en aquests anys, en tenir aquest domini un 
nou senyor −Joan de Castellbisbal− sembla ser que ressucitarien alguns dels vells 
plets que enterbolien les bones relacions entre tots30. Si era així amb el conjunt  

 
29. ACA, Fogatge 1497, ff. 72v-74r  
30. PEDEMONTE, Id. p. 395.  
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de la baronia, cal pensar que la tibantor entre els llocs de Sant Andreu i Castellbisbal, 
justament per ser veïns, encara es devia fer més palesa...  

 
10. SANT ANDREU DE LA BARCA 

 
El 17 d'abril del 1450, la reina Maria, des de Perpinyà, −i segons una carta datada a 

Lleida el 1440− ara atorgava als pobles de la baronia de Castellvell −citats tots d'un a 
un i, entre ells, és clar, Sant Andreu d’Aigüestoses− el dret de posar un impost sobre 
els queviures per un espai de quinze anys a comptar des d’aquell moment. Per a 
obtenir aquesta concessió, els pobles de la baronia van haver de lliurar la suma total 
de cent florins d'or al tresorer reial.31  

Citem aquest document perquè volem fer observar que en aquest moment el nom 
de la nostra parròquia seguia essent el de Sant Andreu d’Aigüestoses ("Sancti Andrea 
de Aquis tonsis"). I encara era així, documentalment, el 145232. Ho remarquem perquè 
aquestes dues ocasions, també seran les darreres vegades que trobarem el nom de la 
població citat així, car en aquesta època apareix documentalment un afegit −un 
"àlies"− que aviat esdevindria el nom popular del poble, si no és que potser ara ja ho 
era; un nom, a més, que seria el fruit d’allò que de més quotidià i de més conegut per 
arreu tenia la nostra parròquia: la barca.  

Fins aleshores, la parròquia havia tingut també un segon nom que havia conviscut, 
i pel que sembla, s'havia utilitzat indistintament, amb el d’Aigüestoses: el de Matoses, 
que el trobem utilitzat documentalment per darrera vegada el 1457.33  

Mentrestant el nom de "la Barca" ja havia fet, documentalment, acta de presència, 
car ens consta en una lletra del lloctinent reial −i futur rei d’Aragó− Joan, datada pel 
19 de març del 1456 i dirigida als jurats i prohomes de la vila de "Sent Andreu de 
Aygües toses, alias de la Barcha"34...  

A partir d'aleshores, doncs, tot i que el nom d’Aigüestoses seguirà utilitzant-se35, 
de cada vegada veurem com s'utilitza més el de La Barca que finalment l’arribarà a 
substituir del tot i aquell antic topònim tot i que encara el trobarem documentat fins 
ben entrat el segle XIX, de fet, a la pràctica, més bé sembla que només serà utilitzat 
com a cultisme per part dels diversos rectors i, a nivell de carrer, sembla que només 
esdevindrà un motiu de record en la memòria popular.  

 
31. ACA, Cancelleria. Registre núm. 3152 f. 121.  
32. MAS, Notes, v.XIII, p. 100.  
33. Manual de Novells Ardits. v.II p. 22 (Vegi's també, més amunt, l'apartat 7è del capítol 5è.  
34. ACA. Cancelleria. Registre núm. 3300 f. 26.  
35. Diu MAS (Id. v.XIII p. 100): "En lo segle XVI encara no estava ben solidat lo nom Barca, ja que 

el 1581 lo senyor Bisbe de Barcelona dona llicència als jurats i obrers de Sant Andreu d'Aquis Tonsis, per 
engrandir l'església parroquial".  
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11. L’AFER DE LA FLEQUERIA  
 
Del 1456 tenim registrat un afer que havia de portar alterada la vida quotidiana 

dels santandreuïns: l'única flequeria que hi havia a la població aleshores era regentada 
pels hostalers de la vila i aquests, sembla que només volien pastar quan els semblava i 
encara només pels seus hostes; de manera que els veïns de la població sembla ser que 
es quedaven sense pa.  

És natural, doncs, que a la vila es passessin per moments de serioses dificultats 
perquè el pa era un aliment bàsic per a aquella població de l'època.  

Encara que no ens consta, ens cal imaginar que els jurats de la vila intentarien 
solucionar l'afer amb els hostalers, però en tot cas, sense poder assolir cap solució 
positiva. I ens és també fàcil d'imaginar que entre els hostalers i els veïns de la 
població s'havia d'arribar a una situació molt tensa, potser fins i tot de violència física.  

Finalment, davant la manca d'avinença amb els hostalers, els jurats de la vila van 
acordar de portar l'afer davant el rei.  

El rei Alfons aleshores no era al país, així que es presentaren davant el seu 
lloctinent, el rei Joan de Navarra (i futur Joan II, rei d’Aragó) qui, el 19 de març de 
l'esmentat any de 1456, va dictar sentència al litigi.  

Coneixem tot aquest afer mercès el document signat pel lloctinent Joan, qui ens fa 
una viva descripció de tots els fets. Així ens ho diu: "Nos es stat exposat que la dita 
vila pren gran dan e destret per tant com los hostalers de aquella tansolament tenen la 
flequeria, e moltes vegades com los de la dita vila han mester pa de flequa no.n poden 
haver, car los hostalers no.n pasten o fenyen sinó quant be.ls vé, o per amor de alguns 
hostes, lo que no degueren als poblats en la dita vila de nagar, o almenys ne degueren 
tenir tal provisió que n.i hagués per a tots rahonablement, e que per a provehir a tal 
abús o destrich és necessari la dita flequeria vingués en persones que ho pusquessen 
vendre o comenar als dits hostalers si bon recapte dar-hi voldran, o altres persones que 
servesquen bé e als de la vila, e als caminants ... " .36  

Així, davant aquest enutjós problema que passava Sant Andreu, el lloctinent Joan 
va encomanar als jurats i prohomes de la vila que tinguessin cura de proveir "e donar 
bon recapte en aquella segons ben vist vos serà", i així, concreta que hi ha d'haver pa 
per la vila "e los hostes o caminants, com sia camí de gran passatge sien ben 
provehits"... En cas contrari, si els hostalers no s'hi avenien, el lloctinent va assenyalar 
una pena als infractors de no res menys que de cinc-cents florins d'or "al cofre del 
senyor Rey applicadors".37  

No tenim  cap més notícia d'aquest afer,  cal pensar però, que després de la  
 
36. ACA, Cancelleria. Registre núm. 3.300 f. 26.  
37. lb.  
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sentència regia i la comminació que comportava, els hostalers devien servir el pa de la 
manera més correcta i per a tota la població.  

 
12. EL PONT DE PALLEJÀ 

 
Segons aporta Massegur38, el 1461 el senyor de Pallejà, Martí Benet, va donar 

permís al senyor del Papiol, Joan Galceran, perquè aquest instal·lés una barca de 
passatge, o bé fés una palanca o bé un pont, unint els dos termes per sobre el 
Llobregat.  

Martí Benet encara va autoritzar Joan Galceran de canviar de lloc els camins, des 
del sorral fins el camí reial. Tot però, amb algunes condicions: El Papiol hauria de 
pagar cada any per Nadal un morabatí d'or a Pallejà i a més els veïns d'aquesta darrera 
població podrien utilitzar de manera gratuïta la barca, la palanca o bé el pont que 
s'havia de bastir.  

Si aquest projecte s'hagués portat a terme, la barca de Sant Andreu n'hauria sortit 
força perjudicada, ja que el trànsit molt probablement s'hauria desviat per aquest nou 
pas.  

De tota manera aquest projecte no es devia arribar a portar a terme, i això ho 
suposem per dues raons; primerament perquè l'any següent va esclatar la guerra civil, 
que es va allargar per espai de deu anys i que va castigar força la comarca del 
Llobregat.  

La segona raó la trobem documentada uns anys més tard: El 1484, el senyor del 
Papiol, Joan Galceran, estava construïnt un pont entre la seva vila del Papiol i la Roca 
de Droc39. És probable que en aquesta ocasió, aquest nou pont que tant havia de 
perjudicar la barca de Sant Andreu, tampoc no s’arribés a enllestir, ja que sabem que 
Joan Galceran va ser requerit pels Consellers de Barcelona, car a més també devia 
perjudicar el pont de Sant Boi.40  

De tota manera, segons aporta Massegur, en algun moment va existir un pont al 
Llobregat a l'alçada de Pallejà: "Antigament a Pallejà hi havia un pont de pedra que no 
se sap com ni quan desaparegué. La gent del poble encara en diu 'el pont vell', d'un 
lloc situat al marge del riu i prop dels horts. No és cap llegenda perquè encara hi resta 
una bona part de la pilastra enganxada a la roca"41. És clar, però, que aquesta simple 
referència no prova que aquest pont fos construït justament el 1461 i, si no hi ha més 
dades, tampoc no prova que aquest pont s'hagués arribat a acabar mai.  

 
38. MASSEGUR, Pallejà, apunts històrics, p. 20.  
39. CATALÁ, Els castells catalans, v.I p. 478.  
40. Ib.  
41. MASSEGUR, Id. p. 20.  
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13. ELS TEMPS DE LA GUERRA CIVIL 

 
El 1462 Catalunya portava ja molts anys sota els efectes d’una profunda crisi 

econòmica de llarga durada, i a aquesta situació s'hi va sumar, encara, la crisi política 
dels darrers deu anys, crisi concretada amb el que hom ha qualificat de "cop d'Estat 
municipal" a Barcelona, el 1453, i la celebració de les Corts els anys 1454 al 1458.  

L'aire enrarit que vivia el Principat de Catalunya va conèixer encara les dificultats 
del príncep de Viana, i el país li va fer costat, obertament, davant el rei Joan II...  

Però no va ser fins el 1462 quan va esclatar la guerra que va dividir el país i va 
enfrontar la Generalitat i el rei.  

 L'esmentat any de 1462 els fets es van succeir ràpidament: El febrer s'alçaren els 
remences, que eren forçats pels senyors de les terres a satisfer els pagaments 
interromputs el 145542. El mateix mes, a Barcelona, la Biga esclafava la Busca43, i pel 
mes de març es començava a reclutar un exèrcit que havia de desfer el moviment 
remensa.  

Mentrestant, la reina i el príncep Ferran −que eren a Barcelona− passaven a residir 
a Girona a causa del caire que estaven prenent els esdeveniments, car allí se sentien 
més segurs.  

Al mes d'abril es descobria una conjura a Barcelona i els personatges més 
significats de la Busca moderada van ser condemnats a mort i executats el mes 
següent.  

 El maig, van sortir les forces de la Generalitat vers Girona, al temps que 
s'esdevenien els tractes entre Joan II i el rei francès, Lluís XI. La notícia que Joan II 
donava el Rosselló al rei de França es va estendre aviat per tot el país. Diu Soldevila:  

"Els catalans van sentir vivament l'afront i van fer-ne un dels greuges més grans 
contra el monarca. Fins aleshores, malgrat totes les incompatibilitats amb ell i amb la 
reina Joana, no havien deixat de reconèixer-los com a legítims sobirans. Des del 
moment, però, que un tros del territori nacional era lliurat a l’estranger, els catalans 
"no podien seguir considerant com a sobirà el príncep que perpetrava aquell crim"44.  

 
42. Els remences eren uns pagesos sotmesos als mals usos i adscrits a la terra i a llurs masos, que no 

podien abandonar, a no ser que paguessin una redempció −o remença, i d'aquí el nom− al senyor feudal, 
si aquest s'hi avenia, és clar.  

 Els pagaments que aquests pagesos eren obligats de satisfer a llurs senyors, havien quedat 
temporalment suspesos el 1455 mercès la política filo-remença de la monarquia.  

43. La Biga i la Busca eren els dos partits −antagònics− de la Barcelona de mitjan segle XV. La Biga 
era el partit de l'oligarquia ciutadana, de caire conservador. mentre que  la Busca era el partit reformador, 
integrat bàsicament pels menestrals.  

44. SOLDEVILA, Història de Catalunya, v.II. p.754.  
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En efecte, el 9 de juny, Joan II era declarat enemic del país i deposat de la corona.45 
En aquests moments, el rei ja havia entrat a Catalunya −"devastant i cremant", diuen 
els documents− i el dia 5 de juny era a Balaguer. La guerra, que en aquells moments ja 
era del tot inevitable, es va estendre per tot el Principal.  

I Sant Andreu de la Barca, una vegada més a causa de la seva condició de lloc de 
pas, va haver de viure la guerra gairebé des de la mateixa primera fila.  

En aquest conflicte, la Baronia de Martorell es va posar d'immediat al costat de 
Barcelona i la Generalitat, i contra el rei Joan II. Sant Andreu, doncs, també va 
romandre fidel a la causa de Catalunya.  

Durant gairebé tot el conflicte −que va durar no gens menys que deu anys− 
Martorell va ser una plaça forta, el baluard que havia d'impedir el pas pel Llobregat de 
l'exèrcit reial vers Barcelona. Així doncs, Sant Andreu es va trobar durant alguns anys 
en una situació de reraguarda; no per això però, la vila podia restar tranquil·la, ja que 
no tot el Llobregat era afecte a la causa catalana, com posem per cas el castell de 
Corbera −ben proper de Sant Andreu− des d'on s'afavoria la causa reial i on el 12 de 
febrer del 1467 sembla ser que fins i tot hi va arribar a pernoctar el mateix rei, Joan 
II.46  

Als primers moments del conflicte hom registra un fet que devia sacsejar la gent de 
la Baronia: El castlà del Castellvell de Rosanes, en Pere dez Torrent, va ser detingut 
sota l’acusació de conspiració contra la Generalitat i posteriorment va ser jutjat i 
condemnat a mort. A partir d'aleshores i al llarg dels deu anys de guerra, el Castellvell 
de Rosanes va tenir sempre una petita guarnició i va romandre fins el final addicte a la 
Generalitat.  

Al mateix temps que esdevenien els fets entorn la suposada traïció de Pere dez 
Torrent, el procurador de la baronia, Joan Mari, preparava la defensa del Congost que, 
com ja hem dit, va esdevenir un punt estratègic força important durant tota la guerra.  

És probable que Sant Andreu conegués per primera vegada, a aquesta guerra, el 
pas d'un exèrcit el 21 de juny del 1462, dia en que la bandera de Barcelona va anar des 
de Molins de Rei a Martorell, seguint el seu itinerari vers Cervera.47  

Després, havia de veure el continuat pas de la gent d'armes vers Martorell i, molt 
probablement, també  més d'un santandreuí hi havia de participar en aquestes  

 
45. Diu la documentació: "No sens gran amaritud, dolor, congoixa e contristació, que lo dit Senyor 

[rei] e tots los qui en sa companya són e seran sien haguts, tractats e reputats com a inimichs de la cosa 
pública del dit Principat" (BOFARULL, Colección de documentos inéditos del Archivo General de la 
Corona de Aragón. v. XX p. 108).  

46. RIERA, Documents de la història de Corbera de Llobregat. p.135.  
47. Pel que fa al recorregut i la composició de la Bandera de Barcelona, vegi's SOBREQUÉS, La 

guerra civil catalana del segle XV v.I ps. 272-273 i doc. núm. I ps. 293-294.  
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El campanar 

  



accions, perquè sabem que es van fer diverses crides a la baronia, demanant gent per 
la defensa de Martorell.48  

En un altre camp on Sant Andreu hi havia de col·laborar força, era en la qüestió del 
proveïment de la gent d’armes que guarnien Martorell49; així com també en la qüestió 
econòmica: els pobles eren aleshores força empobrits i a més ara havien de suportar el 
pagament dels impostos de guerra. Sant Andreu va passar per força dificultats per tal 
de complir amb les carregues econòmiques que tenia assignades. Això ho sabem, 
perquè la nostra parròquia −així com també li va passar, almenys, a Castellbisbal− va 
quedar endeutada amb l'erari públic des de l'any 146450. Pel maig del 1466 el deute de 
la vila ascendia a quaranta-vuit lliures51, una quantitat que sembla que havia de 
correspondre a un endarreriment d'una mica més de dos mesos.52  

Durant aquests anys i tot i la defensa de Martorell, sembla que al Llobregat hi va 
haver algunes incursions enemigues, com és el cas del mes de novembre del 146553 i 
també d'altres, fins el final de la guerra el 1472.  

Un altre moment particularment perillós per Sant Andreu, havia de ser pel mes de 
febrer del 1467, quan el mateix rei Joan II i el seu exèrcit, sembla que pernoctaven a la  
veïna Corbera.  

La guerra va acabar el 24 d’octubre del 1472, amb la rendició de Barcelona i la 
signatura de la Capitulació de Pedralbes. En aquella data, però, encara hi havia al país 
onze castells que no s'havien rendit a Joan II. Entre ells, trobem el Castellvell de 
Rosanes, així com també a l'altre costat del riu, el del Papiol54. Aquest detall ens pot 
documentar en bona part el perquè l’exèrcit reial encara feia corregudes pel Llobregat 
el 1472, mentre Barcelona restava assetjada.  

Els pobles del Llobregat −com de fet, en general, tot el país− van sortir molt  
 
48. I encara ens consta que també es feien crides perquè la gent de la baronia, en cas de perill de 

l'enemic, anessin a cercar refugi a Martorell, així com també es feien crides per tal que ajudessin a la 
fortificació d'aquella vila.  

Diu PEDEMONTE (Id. p. 417): "Els veïns de la Baronia visqueren durant tota aquesta guerra amb 
constant sobresalt. El 3 de setembre (1464) reberen ordre de Pere V [IV] de recollir-se de seguida dintre 
de Martorell per defensar-lo i fortificar-lo construint-hi fossos per resistir als adversaris...”.  

49. Com ens consta pel 20 de novembre del 1464 (PEDEMONTE, Id. p. 420).  
50. Id. p. 425.  
51. Id. p. 426.  
52. Segons aporta PEDEMONTE, des del mes de desembre del 1465, els pobles de la Baronia sembla 

que van veure rebaixades les imposicions de guerra, car a partir del mes predit, els llocs havien de pagar 
"solament" −diu PEDEMONTE− vint lliures mensuals (Id. ps. 424-425).  

53. Id. p. 424.  
54. SOBREQUÉS, Id. v.II p. 333.  
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perjudicats d'aquesta guerra, patint a més en el nostre cas, una notable despoblació.55  
 

14. EL DRET DE PESCA AL LLOBREGAT  
 
El 19 d’octubre del 1471, Joan II va fer donació del dret de pesca al Llobregat a 

Pere Daguer, com a recompensa dels llargs serveis que sense retribució li havia prestat 
al llarg de la guerra. En concret la "pesquera" del Llobregat que rebia Pere Daguer, 
anava des de Sant Andreu de la Barca fins el molí fariner que aleshores s’estava 
construint a Sant Boi; i a més, aquesta concessió no comprenia únicament tots els 
drets sobre la "pesquera" i les seves aigües, sinó també sobre el molí56. Aquest dret de 
pesca, doncs, d'alguna manera també afectava la nostra parròquia.  

Però Pere Daguer havia de poder gaudir força poc temps d'aquesta concessió regia, 
ja que el 7 de gener de l’any següent −encara no tres mesos més tard− el rei tornava a 
concedir la pesquera del Llobregat. En aquesta ocasió, el beneficiat era Joan 
Almogàver, un altre personatge al qui el rei volia recompensar la fidelitat i les pèrdues 
econòmiques que per aquesta causa havia hagut de suportar. En aquesta ocasió els 
drets concedits anaven des del mar fins la Roca de Droc i a més havia de lliurar al rei 
un cens anual. 57  

Joan Almogàver tampoc no devia gaudir durant massa temps d’aquesta concessió, 
ja que sabem que el rei va tornar a concedir aquests drets el 27 d'octubre del 1472 a 
favor de Bernat Torrell58, qui el 29 de novembre del 1473 els va donar a Berenguer de 
Requesens.59  

 
55. O si més no, així ho tenim conegut pel cas del Papiol. (CATALÁ. Id. v.I ps. 456 i 478).  
56. ACA. Cancelleria, Registre núm. 3356 f. 87r-88v; També PEDEMONTE en dóna una petita 

referència (Id. p. 433).  
57. PEDEMONTE, Id. p.434.  
58. MADURELL, El dret de pescar, el transport fluvial de llenya i fusta i les barques del pas al riu 

Llobregat, dins "XXV Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos" ps. 486 i Doc. núm. I p. 489.  
59. lb. Sembla ser que els Requesens van gaudir durant molt de temps de la pesca del Llobregat. O si 

més no, això és el que se'n desprèn d’una notícia aportada per PEDEMONTE (Id. p.526) i referida a l’any 
1599: "El 13 de juliol de 1599, Felip III, a Barcelona, confirma a Miquel de Cruïlles i de Requesens, veí 
de dita ciutat, l’establiment de la pesca del Llobregat des de la vila de Martorell al mar, concedida el 4 
d'octubre de 1472 pel batlle del reial patrimoni a Berenguer Joan de Requesens, majordom del rei, sota el 
cens anual de 9 sous".  

Fem observar que aquesta darrera data sembla contradir-se amb la que hem aportat més 
amunt, és a dir, que les pesqueres havien estat concedides pel rei el 27 d'octubre d'aquest 
mateix any a favor de Bemat Torrell. Probablement no són dues notícies contradictòries, sinó  
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La pesquera del Llobregat sembla que havia de donar uns beneficis força 
importants als seus arrendataris i la seva obtenció havia de ser ben cobejada perquè 
d'haver estat d'una altra manera, segurament que no hagués canviat tan sovint de 
mans.  

 
15. LA VENDA DE LA BARONIA 

 
El 13 de desembre del 1473, Joan II va demanar a Barcelona que li donessin la 

possessió del Castellvell de Rosanes; cosa que la ciutat va fer, amb la condició però, 
que havia de ser restituït a la ciutat una vegada s'enllestís la guerra amb França per la 
recuperació del Rosselló.60  

 Una vegada el castell era en mans del rei, aquest va nomenar nou castlà en la 
persona de Requesens de Soler, un personatge a qui el rei ja volia concedir aquesta 
castlania no res menys que tretze anys abans −el 1460−61. I diu al respecte Pedemonte: 
"Sens dubte, Joan II tenia bastardes intencions, i en reclamar el Castellvell a 
Barcelona era amb el deliberat propòsit de no tornar-li mai més"62. No gosem fer 
nostra aquesta taxativa afirmació de Pedemonte, però el cert és que, pocs mesos 
després, el rei anava mancat de diners i, sembla ser que per aquesta causa, el 15 de 
març del 1474, Joan II venia la vila i la baronia de Martorell a Requesens de Soler pel 
preu de quinze mil florins d'or.  

El document especifica tots i cada un dels diversos llocs compresos a la venda i, 
entre ells, és clar, trobem citat Sant Andreu, així com també hi trobem citada la casa 
del Palau.63  

D'aquesta manera la nostra parròquia, com tota la Baronia, va deixar de pertànyer a 
la ciutat de Barcelona per a passar a ser novament un domini senyorial.  

I conclou Pedemonte, amb el seu sentit romàntic de la història: "Així castiga  
 

que han de respondre a dues donacions paral·leles que devien provocar un plet entre les dues parts davant 
la Reial Audiència i que devia resoldre's mitjançant la donació que Bernat Torrell va fer un any més tard 
a favor de Berenguer de Requesens.  

60. PEDEMONTE, Id. p. 436.  
61. Id. p. 404 .  
62. Id. p. 436.  
63. ACA. Cancelleria. Registre núm. 3388 ff. 79v-81 v. Els llocs i els drets venuts van ser els 

següents: "dictam villam et baroniam Martorelli et cum parrochiis Sanctorum Andre. Petri de Brea. 
castro de Castellvi et parrochiis Sancti Stephani Cesrovires. castro de Vilalba. Sancti Jenisii de 
Rocafort. domo del Palau. castro de Rosanes et domo de Ciutadia et aliis membris. juribus et pertinentiis 
dictarum ville, parrochiarum. locorum. domorum et terrorum dicte baronie in partibus Lupricati et Noie 
constructus et certis limitibus confrontatistam populatis quam non. cum feudis feudatariis, 
subfeudatariis. feudorimus redditibus potestatibus emparis pleno jure dominio directo alodiali. feudali. et 
aliis quibuscumque. et aliis etiam cum vassallis. christianis,judels. sarracenis sive incolis in eiusdem 
habitantibus et habitaturis...”  
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Joan II la fidelitat dels pobladors de la Baronia a una causa de justícia, i aquell delmat 
territori veié, contra els privilegis concedits per Martí l’Humà, com aquell venjatiu rei, 
faltant, a més, als juraments que prestés a la ciutat de Barcelona, se'ls venia".64  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
64. PEDEMONTE, Id, p.437 
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VIII 

ELS REQUESENS 
 

1. ELS NOUS SENYORS 
 
Tret del patrimoni reial i de les mans de Barcelona, Sant Andreu de la Barca, 

igualment com tota la baronia, va conèixer l'arribada de la senyoria d'un nou llinatge: 
els Requesens.  

Aquesta nissaga, que no tenia l'antiguitat dels Montcada o dels Foix, ni tenia l’alta 
noblesa d’aquelles cases, ens consta documentada des del segle XIII, i en dues 
branques: una de gironina i una de tarragonina.  

L'ascensió social dels Requesens va ser molt notable, sobretot pel que fa al segle 
XV, que Galcerà de Requesens, va obtenir del rei Alfons la baronia de Molins de Rei  
el 1430, així com el senyoriu de Santa Creu d'Olorda, Vallvidrera i Sant Bartomeu. Va 
ser, a més, governador de Catalunya.1  

Ell i els seus fills destacaren al costat de Joan II durant la guerra civil, cosa que els 
proporciona encara més el favor reial.  

 Galcerà de Requesens, però no va poder gaudir d'aquesta nova situació car va 
morir el 1465, encara en plena guerra, a Valencia.  

 El va succeir el seu fill Lluís de Recasens de Soler, que va ser conseller i lloctinent 
reial a Catalunya.2  

Aquest personatge, que el 1460 ja hem vist com Joan II ja el volia fer castlà del 
Castellvell de Rosanes, era comte de Palamós, baró de Molins de Rei i senyor de 
Santa Creu d'Olorda, Vallvidrera i Sant Bartomeu de la Quadra. El 1474 va adquirir la 
baronia de Castellvell de Rosanes, i encara va rebre més beneficis de la seva fidelitat 
al rei durant la guerra.3  

 
1.CLOPAS, Luis de Requesens, p. 21.  
2. lb.  
3. Diu PEDEMONTE (Notes ... , p.439): "Les despeses i serveis prestats a la causa 

de Joan II per Lluís de Requesens li foren contínuament premiats, atorgant-li el rei, el 
18 de desembre de 1476, en la ciutat de Toro, document de la promesa de lliurar-li mil florins  
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Casat en dues ocasions, va tenir força fills, però només una de les filles, Estefania, 
el va sobreviure i ella va ser qui va heretar el notable patrimoni acumulat pel seu pare.  

Estefania de Requesens va senyorejar la nostra baronia des del 1509 fins el 1549 
que morí. Casada amb Joan de Súnyiga −un cavaller de la cort imperial− el 1534 la 
baronessa va sortir de Barcelona (on residia, al palau de la comtessa) per passar a 
residir a la cort, on va créixer i es va formar el seu fill, Lluís de Requesens.  

Aquest personatge, Lluís de Requesens, que va ser senyor de la baronia des del 
1549 fins el 1576, és el membre més notable del llinatge, car a més d'heretar els 
càrrecs del seu pare al regne de Castella −Comanador Major de Castella de l'Orde de 
Sant Jaume−, va ser també el darrer gran almirall català i no res menys que el 
vencedor de la batalla de Lepanto −malgrat allí només ens consti com a lloctinent de 
Joan d’Àustria− i a més, encara va ser governador de Milà i, després, de Flandes.4  

El va succeir a la baronia el seu fill Joan de Súnyiga, però la rapida mort d'aquest 
personatge −pel 1577− va fer que el senyoriu recaigués a mans de la seva germana 
Mència.  

Mència de Requesens va ser baronessa des del 1577 fins el 1618 que va morir. 
Casada amb Pere Fajardo, enviduà molt aviat, el 1579 i, a la mort de la baronessa, el 
va succeir el seu fill Luís Fajardo, un personatge que ja veurem més endavant.  

Completem aquesta curta notícia sobre el llinatge senyor de Sant Andreu de la 
Barca amb un breu arbre genealogic.5 (veure pàgina 151)  

 
2. EL REI JOAN II A SANT ANDREU 

 
L'únic rei del que tenim notícia d'una estada −amb parada i fonda− a Sant Andreu 

de la Barca, és el rei Joan II; justament aquell rei que havia pres la baronia de les mans 
de Barcelona per tornar-la a posar a mans senyorials.  

L'anècdota la tenim coneguda mercès una cacera que participà el rei a les 
muntanyes del Garraf, tot aprofitant el compàs d’espera de les concertades vistes de  

 
d'or per dita causa, amb la presentació del qual el tresorer reial els faria efectius. Encara un any després 
(11 de novembre de 1477), Ferran i Isabel, proclamats ja reis de Castella, expediren a Còrdova lletres 
reials prometent, en premi de dits serveis, lliurar-li, després de sis mesos de la mort de Joan II, la 
possessió de les viles de Tàrrega, Vilagrassa, Terrassa i Sabadell amb tots sos termes, vassalls i 
jurisdiccions".  

4. Sobre aquest personatge, vegi's CLOPAS (op. cit.).  
5. Basat en FLUVIÁ (GEC, v. 12 ps. 500-501); i PEDEMONTE, Id., ps. 435-527. Per més notícies 

sobre aquest llinatge, vegi's PEDEMONTE (op. cit.) que publica una biografia de cada u d'aquests 
personatges.  

6. VICENS, Juan II de Aragón p. 371.  
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Daroca: Des del dia 10 fins el 20 de desembre de 1478 el rei va recórrer les viles de 
Sitges, Vilanova, Vilafranca, Martorell i altres, perseguint els senglars.6  

Segons aporta Pedemonte, el dia 23 de desembre el rei va sortir de Martorell 
després d’assistir a missa. Una vegada que la comitiva regia va arribar a Sant Andreu 
es va aturar per dinar i encara afegeix aquest autor que aquí el rei "es féu la barba". 
Aquell mateix dia Joan II va arribar a Barcelona.7  

Aquesta va ser la darrera sortida que va fer el rei, perquè durant la cacera va 
emmalaltir, i així tant a Sitges i com a Vilafranca ja va haver de fer llit, i va arribar a 
Barcelona malalt. El dia de Nadal −diu Vicens Vives− en assistir a l’ofici de la 
Catedral se'l va veure "pàl·lid i desencaixat". 8 Al rei ja no se'l va tornar a veure en 
públic, car la malaltia el va retenir a les habitacions del palau episcopal i aviat −el 4 de 
gener de 1479− es va agreujar de tal manera que hom va témer per la seva vida. 
Després d’una llarga agonia, el rei va morir el dia 19 de gener següent.9  

I el rei −mort− encara va tornar a passar per la nostra vila, ja en camí al sepulcre on 
havia de ser definitivament sebollit: El 5 de febrer del 1479, la comitiva fúnebre va 
sortir de Barcelona i va fer parada a Molins de Rei. Després, va seguir el camí, passant 
el Llobregat amb la barca de Sant Andreu i a continuació la comitiva va entrar a la 
nostra vila mentre les campanes de la població tocaven, solemnement, a morts.  

Una vegada dins la vila, diu Pedemonte "es féu absolució del difunt", per continuar 
després el camí vers Martorell, on la comitiva va passar la nit.10  

Si bé en la primera estada del rei no podem afirmar que la població se n'hagués 
alegrat massa de l'estada del rei a la vila −pensem només que la baronia tenia un 
greuge amb el rei, i afegim també, si es vol, el record encara massa viu dels llargs 
anys de la guerra−; en aquesta segona ocasió si que ens és més fàcil d'imaginar la vila 
coberta de dol, immersa en la remor tètrica de les campanes que anunciaven la mala 
nova; i aquella solemníssima comitiva fúnebre, tot passant pels carrers de la Palla i de 
la Font, sota la mirada esbalaïda dels santandreuïns davant l'imponent espectacle que 
presenciaven, i compungida, a la vegada, per ser qui era el difunt. 

  
3. LA LLARGA LLUITA DE LA BARONIA 

 
La venda de la baronia a Requesens de Soler va ser un acte de força, dins de la més 

absoluta il·legalitat, contra Barcelona i contra la mateixa baronia, i a favor dels 
Requesens, en premi dels seus molts serveis a la causa reial.  

Per això la ciutat i la baronia van reaccionar de seguida davant el greuge que  
 
7. PEDEMONTE, Id., p.440.  
8. VICENS, Id., p.371.  
9. Id., ps. 371-372.  
10. PEDEMONTE, Id., ps. 441-442.  
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se'ls havia infringit, i interposaren un plet davant la Reial Audiència contra Lluís de 
Requesens.  

Però no se'n van sortir, sinó ans més bé tot el contrari. La venda de la baronia. feta 
el 15 de març del 1474, era confirmada per l'hereu de la Corona, el príncep Ferran, el 
15 d'octubre d'aquell mateix any de 1474.11  

Ferran II va ser també un decidit protector de Lluís de Requesens, fins el punt que, 
quan a les Corts del 1480 es va resoldre que tornessin al patrimoni reial totes aquelles 
donacions que es van fer en motiu de la passada guerra civil, el rei n'exceptuà 
expressament la baronia de Martorel1.12  

Un segon plet interposat en aquells anys contra Lluís de Requesens, era el de 
1'infant Enric, que considerava que la baronia li pertanyia perquè havia estat 
concedida al seu pare pel rei Alfons; per la qual cosa, aquesta venda també anava 
contra els seus interessos. Però Enric va recapacitar la seva postura i el 1482 va acabar 
renunciant al litigi a favor de Lluís de Requesens, a qui a més li va transferir tots els 
drets que ell pogués tenir sobre la baronia.13  

El 16 de novembre del 1482, Ferran II fallava el plet pel senyoriu a favor de Lluís 
de Requesens, car va establir que la baronia no podia ser treta de les mans de Lluís o 
dels seus successors, sense haver pagat abans els quinze mil florins que aquest 
personatge hi havia invertit en la compra. 14  

Però no per això els vassalls de la baronia van restar d'acord amb la sentència, ans 
bé van seguir lluitant pel seu alliberament. Així, ens consta que el 18 de febrer del 
1494 van aconseguir del lloctinent reial −que aleshores era el Justícia d’Aragó Joan de 
Lanuza− una autorització a favor dels habitants de Martorell i de tota la baronia 
perquè, amb el previ permís del baró −Lluís de Requesens− es poguessin reunir per 
tractar de recollir cabals i redimir així el senyoriu.  

En saber, però, Lluís de Requesens, quins eren els propòsits que animaven els seus 
vassalls, va recórrer l'autorització del lloctinent davant el rei Ferran, qui, per mitjà 
d'un decret signat el 9 d'octubre del 1494 va tallar la qüestió a favor de Requesens.15  

Tot i el decidit ajut reial, la causa que es portava contra Lluís de Requesens encara 
no era ben enllestida, car sabem que el 1499 tornava a ser la ciutat de Barcelona qui 
portava endavant el litigi.16 Novament va caldre que el rei confirmés els dominis de 
Lluís de Requesens, el 29 d'agost del 1503.17  

 
11. Id. p. 438.  
12. Id., p. 443. Diu PEDEMONTE (lb.): "El rei al·lega, davant la Cort, que la brevetat del temps no li 

permetia fer complida exempció, í entretant gaudís d'ella Requesens, fins que pel monarca fos proveït".  
13. Id., p. 443.  
14. Id. p.444.  
15. Id., ps.446-447.  
16. Id., ps.447-448.  
17. Id., p. 448.  
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Malgrat tot, els pobles de la baronia seguien organitzant-se i així es va nomenar un 
sindicat perquè en representació de tots els llocs de la baronia poguessin pledejar 
novament contra el senyor. I el baró en aquesta ocasió va fer reunir a Martorell, el 4 
de gener del 1504, als representants dels diversos llocs de la baronia a fi que el notari 
reial cumplimentés la reial ordre de revocació del sindicat.l8 

En morir Requesens de Soler, hom va tenir l’esperança que la baronia tornaria a 
passar a ser carrer de Barcelona, i fins i tot la ciutat va proveir la plaça de castlà del 
Castellvell de Rosanes19. Però una vegada més el rei va sortir de valedor dels 
Requesens, i així va protegir els interessos de l'hereva, Estefania de Requesens, car 
sabem que el 19 de febrer del 1510 es va dirigir al lloctinent general i al Consell Reial 
recomanant-los que miressin per la justícia d'Estefania, davant el plet que tenia 
interposat conjuntament per Barcelona i els llocs de la baronia.20  

El 1511, la ciutat fins i tot va enviar els seus representants davant el rei −a Burgos− 
demanant-li que arrangés d'una vegada tot aquest malhaurat assumpte.21 Tot però, com 
sempre, va resultar en debades.  

Barcelona, conjuntament amb els pobles de la baronia, no van renunciar als seus 
drets, malgrat tot. però era també ben clar que amb Ferran II no hi havia ni la més 
mínima possibilitat de sortir-se'n. Així que tornaren a la lluita en morir el rei, però la 
seva filla, la reina Joana, conjuntament amb el fill d'aquesta, Carles I, i des de 
Valladolid, el 28 de febrer del 1518 tornava a confirmar els drets d'Estefania... 22  

I encara es va tornar a avivar la qüestió en morir la baronessa i accedir al senyoriu 
el seu fill, Lluís de Requesens, qui no va poder impedir que els pobles de la baronia es 
reunissin i nomenessin un sindicat per tal de tractar de la redempció del senyoriu.23 

Tot i amb això, però, ara tampoc no se'n van poder sortir i el senyoriu va romandre a 
mans dels Requesens...  

 
4. EL DOMINI DEL PALAU 1 LA BATLLIA DE SANT ANDREU A FINALS DEL 
SEGLE XV  

 
Als primers temps del senyoriu de Requesens de Soler, es ventilava un plet pel 

domini de la casa del Palau, amb tots els seus drets i pertinences.  
Els litigants eren Caterina Torrona per una part i Pere Verdaguer de l’altra part, 

que actuava en nom del seu fill homònim.  
 
18. Id., ps.449-450.  
19. Id., p.454.  
20. Id., ps.454-455.  
21. Id., p.456.  
22. Id., p.456.  
23. Id., p.476.  
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La causa va ser fallada per la infanta Joana, com a lloctinent general de Joan II, el 
5 de juny del 1476, a favor de Caterina Torrona, dita també Vilar, qui, mercès la 
sentència, va rebre la casa del Palau conjuntament amb les seves rendes, drets i 
pertinences, així com la batllia de Sant Andreu de la Barca.24  

El Palau va passar, probablement, a un fill de Caterina, anomenat Joan Vilar −o 
"Torró"25− que el tenim documentat a causa d'un plet que va sostenir amb una veïna 
de Sant Andreu de la Barca, de nom Eulàlia, perquè aquesta considerava que no 
estava obligada a satisfer un cens que li reclamava Joan Vilar. La sentència va ser 
favorable a Joan Vilar, i Eulàlia va ser condemnada a pagar vint sous pel cens que 
devia i a més va haver de reconèixer la jurisdicció que aquell tenia.26  

Joan Vilar devia perdre els seus drets a la batllia de Sant Andreu el 1496, car 
aquell any el governador de la baronia27, el 4 de desembre, va donar possessió de la 
procuradoria de Sant Andreu de la Barca a Bartomeu Pedrís, per mitjà de crida pública 
i per manament del senyor, per tal que en nom d'aquest exercís la jurisdicció 
concedida, especificant, a més, que ningú més que ell podria portar el bastó ni regir 
l’ofici de batlle de la vila.28  

 
5 EL FOGATGE DEL 1497 

 
Segons hem pogut veure al seu lloc, no se'ns ha conservat cap dada documental 

que ens informi del nombre de veïns de la parròquia durant els temps medievals a 
causa, justament, de pertànyer a un domini senyorial on els fogatges eren taxats no pas 
per "focs", sinó per "cases taxades". Però a finals del segle XV aquest sistema ja havia 
canviat i, mercès això, avui podem conèixer no només el nombre dels veïns de la 
parròquia, sinó fins i tot llurs noms.  

Amb tot, cal fer avinent que per la mala conservació d'aquest document, la llista de 
veïns que relacionem a continuació no és del tot completa, encara que si que podem 
afirmar que, com a molt, només hi poden mancar el nom de sis o potser set veïns. La 
relació és la següent29:  

 
24. Id., p.439.  
25. PEDEMONTE el cita com a "Joan Vilar alies Torró", però al fogatge del 1497 ens 

consta com a "Joan Torró".  
26. PEDEMONTE, Id., p. 445.  
27. Es tracta d'un càrrec de nova creació, que havia de regir la baronia en nom de 

Requesens de Soler.  
28. PEDEMONTE, Id., p.447.  
29. ACA. Fogatge 1497. ff. 73v-74r. A causa del mal estat d'aquest document, només s'ha 

conservat el text del foli 73v, mentre que ha desaparegut totalment el del foli 74r, on 
continuava la relació dels "llogaters" i que com a molt havia de relacionar, com hem dit, sis o 
potser set noms més.  

També ens manca  la suma total dels  focs de la  parròquia, cosa  que  també havia d'anar  
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Lo rector o vicari [Joan Ferrer?]  
Barthomeu Pedrís [batlle] Jaume Arnal 
Johan Torró   Johan de la Mersella 
Pere Gener   Matheu March 
Thoni Guomar   Guillem Valls 
Johan Holmirall  Johan Duran 
Pere Meyol  Pere Déu 
Pere Methoses  Jaume Steva 
Franci Altimir   Vicenç Gassó 
 Los llogarets  
Steva Teixidor  ... 
...  ... 

 
La relació consta de setze veïns, més el rector i un "llogater". La relació d'aquests 

darrers no és completa i, per tant, no podem saber el nombre exacte de veïns que tenia 
la població. Tampoc no sabem si la parròquia tenia o no algun "miserable", car 
d'haver estat així, probablement ens hauria de constar a la part malmesa del referit 
document.  

Finalment, aquesta relació ens permet de comprovar com el 1497 ja existien alguns 
dels cognoms més característics de Sant Andreu de la Barca. Cal observar també com 
alguns altres dels cognoms característics de la vila, com és el cas dels Preses, Arcs o 
Jansana encara no ens consten, tot i que ben aviat ja els trobarem documentats.  

 
6. LA TORRE BOVERA 

 
Dins el terme de la parròquia de Sant Andreu de la Barca hi havia −ho vam veure 

en tractar del segle XII− alguns alous. La Torre Bovera probablement era un d'ells.30  
Aquesta torre, que probablement va ser una fortificació medieval, era bastida entre 

el camí reial i el riu, en un indret molt proper a la riera del Palau.  
 

referida al foli malmès.  
A la nostra transcripció hem conservat la grafia original i entre claudàtors hem fet un afegit tot 

concretant el nom del probable rector, així com l'ofici del batlle.  
La col·locació dels noms en dues columnes també es nostra, car a 1’original tots els noms són en una 

sola columna, però aquí hem optat per dues per tal de reduir l'espai.  Finalment, també cal indicar que a la 
relació dels "llogaters" hem posat puntets perquè considerem que manquen alguns noms.  

30. De tota manera, també cal fer observar que malgrat aquesta possibilitat, de fet no l'hem trobat 
documentada− fins a principis del segle XVI.  
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Es tractava, doncs, d’un petit domini jurisdiccional a l'interior del terme de Sant 
Andreu de la Barca del que, el 1522, n'era el senyor en Jeroni de Torrelles. 

I ens consta documentada la torre aquest any de 1522 perquè potser hi havia 
problemes en l’usdefruit de les terres d'aquest domini, o potser més senzillament, 
perquè en heretar l’alou un nou senyor aquest va voler saber quina era exactament la 
situació del seu domini. Sigui com sigui, el cas és que en Jeroni de Torrelles va voler 
establir un cens ordenat de totes les terres del senyoriu i de llurs emfiteutes, cosa que 
va fer per mitjà d’una crida pública, feta per un missatger de Molins de Rei i a 
instàncies del senyor, com a successor de Ramon de Torrelles, el dia 5 d’octubre del 
1523, el text de la qual és el següent31:  

"Ara hojan tothom generalment per manament del honorable Baile, Miquel Vedel, 
Baile de la vila de Sant Andreu de la Barca per la molt respectable Senyora de la 
Baronia de Castellví de Rosanes [Estefania de Requesens], e de la demunt dita vila a 
requesta y a instancia del magnífic mossèn Hieronim de Torrelles, senyor de la casa 
de la Bovera, que tota persona de qualsevol grau, estament o condició sia que fassa o 
sia tingut fer, ne sapia altres ésser tinguts e fer censos, delmes, tasques, quints, part 
desplets, agrets, censals e altres rendes y tinga prapietats ab senyoria directa e 
indirecta per la casa de la dita Bovera, situada en la dita parròquia de Sant Andreu, 
que dins espai de trenta dies primer vinents, e continuament contadors, hajen mesas e 
posades les cartes de les propietats en poder de mossèn Miquel Steve, notari e vicari 
de dit Sant Andreu, notari del capbreu del dit mossèn Hieronim de Torrelles, e 
confessan mijansant sagrament, denuncien si tenen cartas, o escusen si no en tenen, 
c.assò fassen dit temps sots pena de deu lliures, e los que contra faran, caygan en dita 
pena, la mitad al Magnífich mossèn Hieronim de Torrelles, l.altra mitad al official que 
farà dita exequució".  

La crida va ser degudament observada i així, els que tenien propietats dins el terme 
de la Torre Bovera ho van denunciar de manera solemne, tal com ho va fer, posem per 
cas na Margarida, neta del difunt Pere Gener: "Posa las suas mans corporalment tocant 
sobre los Sants quatre Evangelis, confessa tenir y possehir. .. "32. L'acte es feia, a més, 
davant dos testimonis.  

Com ella, també ens consta la declaració de béns feta per Joan Almirall, Joana 
Pedrís −vídua de Bartomeu Pedrís−, Bernat Majol, Baltasar Duran i Jaume Esteva.  

La relació aportada per aquestes persones ens permet de saber no només els 
conreus que hi tenien −bàsicament, blat− sinó també el nom d'alguns dels  
topònims d’aquell indret. Així, ens consta "lo Collet", que confrontava "a coll  

 
31. APSAB, Liber instrumentorum receptorum in parrochia Santi Andree de Aquis Tonsis alias de la 

Barca. diocesis Barcinonensis. anno 1615. s/f.  
32. lb.  
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ixent ab lo camí real"; "la Malla", que confrontava a tramuntana amb "lo Torrent"; les 
"Clotes" i "Camptersa" són uns altres dos topònims i, fins i tot coneixem un mas que 
també pertanyia al domini: "casa de la Mariscota".33  

 
7. LA POBLACIÓ DE SANT ANDREU EL 1527 

 
Del primer quart del segle XVI se'ns ha conservat al nostre arxiu parroquial un 

llibre retolat Cumpliment pasqual i funerària, que resulta ser força interessant per a 
conèixer el veïnat de Sant Andreu de la Barca en aquella època.  

En aquest llibre el rector s'apuntava els noms dels veïns que participaven a l'acte 
litúrgic i mercès això, avui ens consta una relació, suposadament completa, dels 
habitants del Sant Andreu d’aleshores.  

D'entre les diverses relacions conservades, hem utilitzat a tall de mostra, la 
corresponent a l’any 1527 amb els següent resultat sorprenent34:  

En aquest any la vila tenia un total de vint-i-tres cases, amb una població total de 
setanta veïns. Aquest nombre de veïns −entre els quals encara hi havia tres 
estrangers− resulta ser sorprendentment baix car hom acostuma a calcular per cada 
casa una mitjana de quatre a cinc estadants. Segons aquest càlcul, doncs, a vint-i-tres 
cases haurien de correspondre, teòricament, un total de veïns que oscil·laria entre 
noranta-dues i cent quinze persones. En canvi, la xifra total documentada és de setanta 
persones.  

I aquesta xifra la considerem exacta, perquè no podem creure que el rector 
s'equivoqués a l'hora de controlar quins veïns eren o no, bons cristians.  

Un altre tret que sorprèn, i potser d'aquí el baix nombre de població, és que en cinc 
de les cases només ens consta una sola persona, mentre que en vuit cases més tan 
solament ens consten dues persones. I pel que fa les famílies nombroses, es pot dir que 
només n'hi havia dues: una de vuit membres i una altra de nou (afegim, encara que 
només sigui com a anècdota, que la família més nombrosa era la de Pere Arnau).  

En percentatges per cases, aquestes famílies queden de la següent manera:  
 

núm. de veïns    núm. de cases    percentatge 
   
1 5 21,7    
2 8 34,8    
3 3 13,1    
4 3 13,1    

       
33. A la "casa de la Mariscota" hi havia un hostal. ¿Es tracta, potser, del que després va ser conegut 

com a "hostal de la Barraqueta", a l’actual terme de Castellbisbal?  
34. APSAB, Cumpliment pasqual i funerària. s/f.  
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5 1 4,3 
6 1 4,3 
7 - - 
8 1 4,3 
9 1 4,3 
   

Finalment, pel que fa als cognoms del veïnat, veiem com se'n conserven força; de 
la relació del 1497, tot i que alguns han desaparegut i, en canvi, ja ens consten, al 
costat dels Duran, Déu, Majol o Almirall, entre d'altres, els de Preses i Arcs.  

 
8. LA FI DEL SENYORIU DEL PALAU 

 
A principis del segle XVI, el senyoriu del Palau, juntament amb la seva jurisdicció 

civil sobre Sant Andreu de la Barca, pertanyia −segons ja hem vist més amunt− a Joan 
Vilar, o "Torró". Després, el senyoriu va passar a mans d'un personatge nomenat 
Pedret Terrer, que va ser el darrer senyor del Palau, car el 1539, Hipòlita Roís de 
Liori, esposa del senyor de la baronia, Requesens de Soler, i administradora general 
de les baronies de Molins de Rei, Martorell i Sant Andreu de la Barca35, va comprar a 
l'esmentat Pedret Terrer la jurisdicció civil que aquest tenia sobre Sant Andreu de la 
Barca, conjuntament amb tots els seus censos i rendes i la casa del Palau.36 Amb 
aquesta compra, els Requesens van incorporar al seu patrimoni el senyoriu del Palau 
que, a partir d'ara, havia de desapareixer com a tal.  

 
9. LA POBLACIÓ DE SANT ANDREU DE LA BARCA A MITJAN SEGLE XVI 

 
El 1553 es va fer un nou fogatge general, i així podem comprovar com Sant 

Andreu de la Barca, seguint la tònica general del país, va augmentar la seva població, 
per bé que no ho va fer de manera molt notable o, si més no, en relació al 1527 
−sempre amb el suposit que el nombre de cases sigui equivalent al de focs− l’augment 
havia de ser de quatre cases. En aquesta ocasió, però no tenim pas cap notícia que ens 
permeti de calcular el nombre real de veïns de l’any 1553 i, per tant, tampoc no 
podem calcular l'augment real del veïnat durant aquests anys.  

En aquesta ocasió, com el 1497, també se'ns ha conservat la relació de tots els caps 
de casa de la parròquia. Són els següents37:  

 
35. PEDEMONTE, Id., p 450.  
36. Id., p.463.  
37. IGLÉSIES, El fogatge de 1553, v.I p. 375.  
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Mn. Luís, prevere y vicari  
Beneta Revertosa, viuda Joan Planes 
Antiga Revella, viuda Joan Valls 
Pere Capella  Joan Preses 
Gaspar Pedrís Bertomeu Ars 
Antich Almirall  Jaume Duran 
Antoni Almirall  Joan Déu  
Steve, stranger Bertran Deleytora 
Benet Maloll Franci Esteve 
Jaume Mathoses Guillem Desansana 
Climent Celuc Joan, mestre de cases 
Antony Mayol Martí, ferrer 
Benet Steve  Monserrat Abareda 
Perris, ferrer Jaume Bou 

 
I encara ens consta que aquest fogatge va ser pres per Antich Almirall −que 

aleshores era un dels jurats de la vila− el dia 14 d'agost de l’esmentat any de 1553.38  
Aquesta relació de noms ens informa també d’alguns trets de la vila. Així sabem 

que aleshores hi havia un mestre de cases, de nom Joan, i probablement dos ferrers:  
En Perris, ferrer, en realitat es deia Perris Vidal i ens consta documentat exercint 

aquest ofici a la parròquia, almenys, entre el 1549 i el 1569. Pel que fa al segon ferrer, 
es podria tractar en aquesta ocasió d'un cognom i no pas d'un nom d'ofici, i ser així un 
veí que es nomenés Martí Ferrer. Si assenyalem aquesta possibilitat és perquè per ara 
no hem trobat documentat en aquesta època cap ferrer anomenat Martí.  

En canvi, per poc temps després d’aquest fogatge −el 1559− tenim conegut el nom 
d'un altre ferrer, Joan Rubí, que, per no constar en aquesta relació, l'hem de considerar 
com a establert a la nostra parròquia amb posterioritat a l'any 1553.  

Pel que fa a d’altres oficis, el present document no ens informa de cap més. De tota 
manera encara podem afegir un parell de dades més: Benet Mallol era aleshores 
l'hostaler, i Beneta Reventosa probablement era la vídua d'un sastre, Bartomeu 
Raventós, que ens consta documentat pel 1550. Tots els altres veïns eren, amb tota 
probabilitat, pagesos.  

Un altre nom que cal destacar és el de l'Esteve estranger. No pensem que el mot 
"estranger" es refereixi pas a un cognom, ans bé és un mot que defineix perfectament 
l'origen fora d'aquest individu que, molt probablement, havia de ser natural del regne 
de França. El segle XVI va conèixer una immigració molt gran de francesos i sobre tot 
d'occitans vers el nostre país, qüestió que veurem tot seguit al proper apartat.  

 
38.Ib 
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Finalment una darrera constatació: El 1553, Sant Andreu de la Barca no disposava 
de rector, sinó que la parròquia era regentada per un vicari, del que només sabem que 
es deia Lluís.39  

 
10. LA IMMIGRACIÓ FRANCESA A SANT ANDREU DE LA BARCA  

 
A partir ja de finals del segle XV i fins el primer terç del segle XVII, Catalunya va 

conèixer una gran onada immigratòria de gent vinguda bàsicament d'Occitània, d’on 
la gent fugia −segons comenta Moreu-Rey− i a la vegada, de la misèria, de les lluites 
civils i religioses i de l'enrolament militar40. Va arribar a ser tan important aquesta 
immigració, que hom calcula que els establerts a la ciutat de Barcelona conformaven, 
no res menys, que un deu per cent de la totalitat de la població41. I encara aquesta xifra 
resulta ser més alta en moltes altres poblacions, on arribaria fins a representar el 
quinze per cent de la totalitat de la població. Aquests elevats percentatges ens 
expliquen el per què en molts llocs −i entre ells, Sant Andreu de la Barca− els 
immigrants van poder organitzar llurs pròpies confraries religioses.42  

Sant Andreu de la Barca, doncs, no va restar pas al marge d'aquesta onada 
immigratòria, primerament, perquè en ser un lloc de pas gairebé ineludible, 
moltíssims francesos havien de recórrer la vila, tot seguint el camí reial; però Sant 
Andreu, a més d'un lloc de pas, era −és− també un bon indret on establir-se; i força 
francesos ho van entendre així, quedant-se a la vila i fent créixer de manera ràpida el 
seu nombre de veïns.  

 
39. La documentació conservada a l'APSAB ens aporta molt poques notícies referides, als diversos 

vicaris que va tenir la parròquia i de fet, es pot dir que tot just sabem el nom alguns d'ells:   
1444. Francesc d'Esplugues  
1447. Pere Marsesehat (?)  
1522. Mique1 Esteve  
1553. Lluís ... 
1595. Miquel Baldrich  

40. MOREU-REY, Els immigrats francesos a Barcelona (segles XVI al XVIII), p. 11.  
41. Id. p.19.  
42. Al bisbat de Barcelona, els llocs que van tenir una confraria de francesos, van ser els següents: 

Vilarodona, Sant Adrià del Besos, Hospitalet, La Geltrú, Sant Sadumí de Noia, Martorell, Gavà, Terrassa, 
Sant Martí de Provençals, Esplugues, Vilafranca, Vilanova, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, 
Sant Vicenç dels Horts, Pallejà, Sant Climent Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Teià, Badalona, Sant 
Andreu de la Barca, Vallvidrera, Sant Martí de Torrelles, Barberà, Castellbisbal, Castelldefels, Sant Just, 
Cervelló, Papiol, Santa Oliva, Castellví de la Marca, La Bisbal del Penedès, Sant Cugat Sesgarrigues i 
Lavern, a més, és clar, de Barcelona (NADAL / GIRALT, Ensayo metodológico para el estudio de la 
población catalana de 1553 a 1717, dins "Estudios de Historia Moderna", v.III (1953) ps. 9-284, p. 272).  
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Naturalment, no posseïm les dades exactes del nombre d'immigrats a Sant Andreu, 
però podem afirmar que es va produir aquest notable creixement de la vila mercès les 
nombroses notícies disperses −i de segur que incompletes− que hem localitzat als 
registres parroquials.43  

Així, ens consten documentats −i tret dels que ja hem vist pel 1527 i el 1553− entre 
1572 i 1621, un total de vint-i-sis francesos. Si recordem que el 1553 la vila disposava 
d'un total de vint-i-set focs, haurem de convenir que la població francesa molt 
probablement en algun moment determinat arribaria a superar amb escreix aquell 
percentatge abans esmentat del quinze per cent respecte la població autòctona.  

I encara que probablement la majoria d'ells eren pagesos44, també es van establir a 
casa nostra força gent d'ofici; així ens consta la presència d'un fadrí sabater, d'un 
mestre sabater, d'un rajoler, de cinc mestres de cases i d'un teixidor de lli.  

L'elevat nombre de mestres de cases ens pot proporcionar encara una altra dada 
addicional; la vila aleshores estava creixent a un ritme ràpid, i feien falta els mestres 
per bastir més cases per tal d'encabir la població nou vinguda.  

La relació que hem pogut confeccionar, així com l'any que ens consten 
documentats, és la següent:  

 
1572 Joan Giró, mestre de cases45 
1572 Ramon Galtés, mestre sabater 
1574 Antoni Estornell, fadrí sabater 46 
1574 Joan Busquet, rajoler47  
1574 Pere Coderna, mestre de cases48 
1574 Joan Bòria, mestre de cases49 
1585 Marçal Vedrera*, mestre de cases50 
1591 Joan Domine  
1595 Marçal Mairench  

 
43. APSAB, passim. La majoria d'ells ens consten als llibres d'òbits.  
44. La majoria dels francesos que hi havia a Barcelona el 1637 ens consten com a criats, mossos, 

jornalers, pagesos, etc., tot i que també hi havia un percentatge força alt de gent d'ofici, sobretot de 
forners i mestres de cases (MOREU-REY, Id. p.20.).  

45. Era natural del bisbat de Tulle, al regne de França.  
46. Ens consta com a natural del bisbat de Tours.  
47. També era natural del bisbat de Tours.  
48. Vivia a la casa de Gaspar Pedrís, de Sant Andreu de la Barca.  
49. Era natural d'un lloc anomenat Santa Fortuna, al bisbat de Tulle.  
50. De tots els noms assenyalats amb un asterisc, ens consta documentat llur òbit.  
De tots ells només sabem, ultra el dia de la se va mort, que eren "estrangers", o bé que eren 

"estrangers del regne de França", però res més.  
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1596 Bertran Savarachs, teixidor de lli 
1596 Joan Bosc*, mestre de cases 
1597 Joan Rodanes*, mosso  
1597 Antoni Roca * 
1598 Pere Casanoves*  
1600 Joan Rius*  
1600 Perris Sanarens* 
1601 Bernat Malles * 
1603 Joan Soler* 
1604 Ramon Roca* 
1605 Esteve Gostens * 
1605 Toni Tuch* 
1607 Audet Borderes*, pagès. 
1612 Joan Guillem* 
1621 Joan Bover* 
1621 Domènec Bover* 

 
11. LA CONFRARIA DE SANT SEBASTIÀ 

 
La primera confraria que tenim documentada a la parròquia, és la de Sant Sebastià, 

fundada el 1559. Probablement no va ser aquesta confraria la primera que hi hagué a 
la vila i ni tan solament devia ser l'única; és molt probable que des de temps més 
antics ja n'hi hagués alguna de dedicada, tal vegada, a sant Isidre, santa Llúcia o potser 
sant Andreu. No tenim, però, res d’això documentat a la nostra parròquia. De fet, 
l'única que coneixem pel segle XVI −tret de la que aquí comentem− és la dels 
francesos, que ja hem esmentat més amunt.  

La creació en aquesta època d'una confraria dedicada a sant Sebastià no és cap fet 
estrany. Al segle XVI va créixer el culte a aquest sant a causa que hom li atribuïa una 
virtut protectora davant la pesta, que era el gran flagell d'aquells temps. Només per 
citar un exemple proper, direm que el 1589, els pobles de la baronia acordaven 
celebrar anualment les festes de sant Sebastià, sant Roc, la Degollació de sant Joan, i 
la dels sants Abdon i Senèn. Aquestes festes calia celebrar-les per prevenir i evitar que 
la pesta envaís els llocs de la baronia51. També podem assenyalar aquí que en aquesta 
època −i per aquest mateix motiu− van ser molts els pobles que van adoptar sant 
Sebastià per patró de la vila.  

Pel que fa la nostra confraria, va néixer el 20 de gener del 1559 −precisament 
el mateix  dia de la festivitat del sant−, quan  els jurats,  Benet Majol i Antoni  

 
51. PEDEMONTE, Id. p. 525.  
52. APSAB, Llibre de la Confraria de Sant Sebastià, 1559, s/f.  
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Almirall, acompanyats dels altres prohomes de la vila, estant a la capella 
"benaventurat màrtir Sant Sabestià" van suplicar al bisbe de Barcelona que els donés 
llicencia per constituir la confraria, cosa a la qual el bisbe va accedir.52   

Se'ns ha conservat una relació de confrares d’aquella època i així sabem que als 
seus primers temps la confraria va disposar de trenta-vuit confrares (trenta-quatre 
homes i quatre dones), entre els que cal comptar dos estrangers, un ferrer i un 
"mestre", sense que en aquest darrer cas se'ns especifiqui l'ofici.53  

I pel que fa les ordinacions de la confraria, eren les següents: 
− Per ser confrare calia pagar un sou d’entrada.  
− Cada confrare havia de tenir una candela de la confraria "ab lo senyal de Sant:  
Sabestià" o bé, en el seu defecte, havia de tenir "un paper de Sant Sabestià".  
− Cada any els confrares havien de pagar set diners en honor dels Set Goigs de la 

Verge Maria, a més de tenir la candela o bé el paper que s'ha dit més amunt.  
− Tots els confrares estaven obligats a resar un Pare Nostre i un Ave María davant 

l'altar de sant Sebastià, a l'església de la vila, el dia de la festivitat del sant.  
− El que complia amb les oracions guanyava "quaranta dies de perdó y absolts a 

pena y a culpa de tots los pecats, atorgats per lo senyor bisbe de Barcelona",  
 

12. LA FLUCTUACIÓ DEMOGRÀFICAA LA SEGONA MEITAT  
DEL SEGLE XVI  
 
L’arxiu parroquial de Sant Andreu de la Barca conserva, gairebé completa, la sèrie 

de manuals de sagramental des de la segona meitat del segle XVI fins a l'actualitat. 
Aquesta sèrie de volums −alguns malmesos, però la majoria en bon estat− ens són 
avui d'una utilitat extraordinària a l'hora de refer el moviment demogràfic de la vila al 
llarg dels darrers quatre segles, a més de proporcionar-nos d’altres dades d’interès per 
a la nostra història.  

Pel que fa als naixements, la sèrie documental comença el 1566 i, referent als 
òbits, comença el 1569, encara que pel que fa al segle XVI aquesta segona sèrie és 
fragmentaria, ja que no hem trobat les dades referents als anys 1580 i de 1589 a 1591. 
Malgrat aquesta mancança, les dades que posseïm són suficients per donar una idea 
prou clara de l'evolució demogràfica de la vila als darrers anys del segle XVI.  

Per no carregar aquest text amb un nombre excessiu de xifres, hem preferit 
exposar-les sintetitzades en gràfiques. Així, a la gràfica adjunta podem veure la 
fluctuació demogràfica entre 1566 i 1600.  

Veiem, primerament, dos períodes perfectament diferenciats; un primer que va fins 
el 1590 i un segon que ocupa els darrers anys del segle.  

El primer  període es pot definir  com de  creixement, ja que  veiem com el  
 
53. Ib 
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nombre de naixements és molt superior al d’òbits, malgrat fins i tot al fet que alguns 
anys la natalitat va ser força baixa. L'any amb més naixements d'aquest segle va ser el 
1576 que se n'enregistraren no res menys que vint.  

Aquest nombre superior de naixements ens pot venir a indicar també que aquests 
anys la vila va rebre un bon nombre d'immigrants, que en aquest cas volem identificar 
amb els francesos.  

Entorn el 1590, però, el nombre de naixements s'estabilitza −dit amb la relativitat 
que aquest concepte comporta per aquesta època−, cosa que pot voler també indicar 
que el flux d'immigrants ja ha acabat o almenys s'ha alentit, al temps que el nombre 
d’òbits es dispara i, alguns anys, és superior al dels naixements, cosa que significa 
també que, dins el camp estrictament vegetatiu, la població deixa de créixer i 
s'estabilitza. Amb tot, la mitjana de naixements és ara més alta que en el període 
anterior, car es passa d'una mitjana de 9,42 pel període 1566-1589, a una mitjana de 
12,82 al període de 1590-1600. La vila durant aquests anys, doncs −i mercès en bona 
mesura a la immigració− ha crescut notablement.  

 
13 L’ORGANITZACIÓ MUNICIPAL 

 
La vida municipal era presidida per un batlle que era sempre nomenat pel senyor i 

que normalment el càrrec requeia sobre un veí de la víla.54  
 
54. Se'ns han conservat algunes crides de presa de possessió dels batlles. A tall de  
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El seguien, en l’estructura jeràrquica, els jurats, que en nombre de dos, eren elegits 

pel poble55 i, finalment hi havia també quatre consellers.  
L'estructura d'aquest Consell municipal reflectia perfectament l’estructura del 

terme de la parròquia de Sant Andreu de la Barca, ja que la parròquia aleshores ja era 
formada per dos nuclis de població diferents: el Palau i la vila.  

Així doncs, dels dos jurats n'hi havia un de la vila i l'altre del Palau, essent el jurat 
primer el de la vila i el jurat segon el del Palau, ordre que venia determinat pel major 
nombre de veïns de la vila respecte el Palau.56  
 
mostra, transcrivim la del batlle Pere Soler, que va prendre possessió el 12 de març de l'any 1594:  

"Ara hoyats que.us notifiquen y fan a.ssaber a totom generalment, de part del Illm. Senyor 
Francisco de Gualbes, Govemador de les Baronies de Castellví de Rosanes e de les viles de Martorell, 
Molins de Rey, Sant Andreu de la Barca e dels termens de Sant Vicens de Castellbisbal, Sant Esteve Ces 
Rovires y Sant Pere de Abrera, per la Illma. Senyora Dona Mència de Requesens y Súnyiga, comtessa de 
Benavent, senyora de les dites baronies, villes y tèrmens, que la dita Illma. Senyora y per sa senyoria y en 
persona sua lo dit Illm. Senyor Francisco Gualbes, donzell en Barcelona domiciliat, ha creat en y per 
batlle de la dita vila, parròchia y terme de Sant Andreu de la Barca y quadra del Palau, terme de dita vila 
de Sant Andreu de la Barca, per temps de tres anys immediatament següents los quals han comensat a 
córrer lo dia de Camestoltes més proppassat, durant lo beneplàcit de sa Senyoria Illma. eo dél dit IIImo. 
Senyor Govemador y entretant fins que altre batlle sie procehit, lo honorable en Pere Soler de la dita vila, 
parròchia y terme de Sant Andreu de la Barca, lo qual per sa Senyoria Illma. regesque  

Lo dit offici de batllia en la dita vila, parròchia y terme de Sant Andreu de la Barca, y per ço 
mana sa Senyoria Illma. eo per ella lo dit IlIm. Senyor Govemador, a totom generalment, que tinguen y 
refuten al dit Pere Soler en y per batlle de la dita vila, parròchia y terme de Sant Andreu de la Barca per 
lo dit trienni e an.aquell obehesquen en tots los manaments així com a sa Senyoria IIIma són obligats, 
sots pena de fidelitat e guart.si qui guardar-si ha, que per amor ni gràcia no.n haurà" (AMSAB, Llibre 
d'Actes i negocis, 1594. s/f.  

55. Els diversos càrrecs municipals eren elegits per mitjà d'una votació, però a partir del 1595, 
es va determinar de fer per inseculació, és a dir, a sort. Aquest canvi va ser aprovat en un Consell general 
l'esmentat 1595 −el dijous, 29 de juny− i el seu perquè ens consta d'aquesta manera: "ningú no discrepant 
tant com la major part dels dits singulars [els veïns], se determina en dit Consell general que per llavar 
tota suspita de sobernacions, que de aquesta hora en havant fossen trets y fets los senyors de jurats ab 
rodolins conforme se trauen en moltas altres parts y no ha veus ni ha vots com fins lo present any havian 
acostumat de fer en dit Sant Andreu ... " (AMSAB, Llibre d’Actes i negocis. 1592).  

Aquest mètode però, a la pràctica no va ser aprovat pel governador de la baronia, en Francesc 
de Gualbes, fins el 29 de juliol de l’any 1598 (AMSAB, Id).  

La tècnica seguida per la inseculació, dita per ells mateixos, era la següent: "los noms dels dits 
anomenats [els elegibles] y ensiculats scrits en una llengüeta de pergamí lo nom de cada qual, fonch posat 
en un rodollí de fust, los quals rodolins per orde foren posats en las bossas de aluda per aquest effecta 
fetas y dedicades... " (AMSAB, Id.) Una vegada feta aquesta operació, una mà innocent anava treient els 
rodolins de les bosses i, els noms dels que sortien resultaven ser els elegits.  

56. Per exemple, a l’elecció del Consell de l’any 1592, ens consten divuit veïns per  
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Pel que fa als quatre consellers, anomenats prohoms, i en algun moment també, 
prohoms del jurament57, n'hi havia dos per la vila i dos pel Palau.  

El govern de la vila es portava a terme per mitjà de dos consells: el Consell 
particular, on es reunien només els jurats i els consellers, juntament amb el notari o 
escrivà; i el Consell general, en el qual, a toc de campana i a instància dels jurats, es 
reunia la totalitat del veïnat.  

Aquestes reunions es feien normalment a l'església, car la vila aleshores encara no 
disposava de casa comunal. Els consells particulars s'acostumaven a fer a la sagristia, 
mentre que els generals s'acostumaven a fer a la nau de l'església o bé al cementiri.  

Per al correcte funcionament del municipi, la vila disposava d'alguns 
funcionaris que eren canviats cada any: el mostassal58, el clavari59, els sagristans, els  

 
la vila i nou pel Palau (AMSAB, Llibre d' Actes i negocis, 1592).  

Datat pel 9 de juliol del 1595, se'ns han conservat unes petites ordinacions pel govern municipal. 
Així, sabem que ningú que no residís de continu a la vila i parròquia de Sant Andreu de la Barca, no 
podia concórrer a jurat de la vila. De la mateixa manera, tampoc no podien ser jurats tots aquells que 
tenien deutes amb la vila ni tots aquells altres que fossin trobats cometent algun frau o delicte contra la 
vila.  

El càrrec de jurat durava, invariablement, un any; passat el qual no es podia reelegir la mateixa 
persona fins a després d'alguns anys. Aquesta qüestió va plantejar algun problema a la vila a causa de la 
seva poca població, i ho van resoldre amb aquesta ordinació: "y que per quant la vila y parròquia de dit 
Sant Andreu és petita y ha pochs homens per concórre a jurats, que per tant passat un any de repós que 
pugan tornar a concórre per jurats los qui seran exits, si no tindran altre impediment contrari".  

57. Ens consten així per l'any 1569. (APSAB, Llibre de la Contraria de Sant Sebastià).  
58. Era un funcionari municipal que tenia per missió el vetllar per la bona qualitat dels queviures, el 

comprovar els pesos i les mesures emprades a la vila, el vetllar per l'observança dels preus als productes 
de mercat,...  

El mostassaf en prendre possessió del seu càrrec, rebia de mans dels jurats, les eines necessàries per a 
complir amb el seu ofici. El 1683 eren les següents (AMSAB, Llibre de comptes, 1 d'agost de 1683):  

− "Primo una mitja cortera  
− Item unas balansas  
− Item una lliura, mitja llíura, sis onsas y tres onsas de coure  
− Item un pes de duas lliuras de ferro  
− Item dos pesos de ferro, un de una onsa y un de mitja onsa  
− Item tres jochs de ferro de pesar cam, so és moltó, crestat y cabra  
− Item un anbut per lo vi y un mesuró  
− Item una quarta de oli y mitja lliura de ayguardent  
− Item lo llibre de las ordinacions de fulls de pergamí  

Tot lo contengut en dit memorial promet dit mostasaf tenir-o en bona custòdia y guarda y restituir-o 
al cap del any sots obligació de tots llurs béns ab totas obligacions y renunciacions degudas y axí o jura".  

59. Era l'encarregat  dels fons comunals.  Entre la  documentació conservada  a l'AMSAB 
hi ha registrades les dades de clavaria de diversos  anys de finals del segle XVI i de principis  
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bassiners60, i el clavari de l’església. 

 
14. LES ORDENACIONS MUNICIPALS 

 
A finals de segle XVI existia a la vila un llibre que contenia les ordinacions −velles 

i noves− de la població.61 Aquest llibre, dissortadament avui és perdut, i d'aquelles 
ordinacions avui només en coneixem algunes que ens han arribat de manera dispersa.  

Sembla ser que quan es nomenava un nou batlle −o almenys així ho tenim 
documentat pel 1594 i pel 1600−, aquest feia una crida pública d'algunes de les 
ordinacions de la vila, el text de les quals ens ha arribat i, pel seu interès les 
transcrivim íntegrament62:  

 
Desguiament de guiats 

 
Item lo dit honorable balle ab tenor de la present pública crida revoque y annulle y 

per revocats y annullats vol haver y tenir tots y qualsevol guiatges per los batlles 
passats en la dita vila de Sant Andreu de la Barca o per altres qualsevol officials 
donats y concedits a qualsevol persones així per paraula com scrits, los quals guiatges 
redueixen a tinenses tres dias immediatament següents en així que passats dits tres 
dies les tals persones sien desguiades com ara per llavors lo dit honorable batlle 
desguie.  

 
De no jurar de Déu 

 
Item que no sie ninguna persona que gos jurar, blasfemar ni renegar lo nom ni 

membres alguns de nostre Senyor Déu Jesucrist ni de la Verge Maria ni de ninguns 
sants ni santes del Paradís, so és bant de .v. sous applicadors a la lluminària de la 
iglésia de dita vila.  

 
De adobar los camins 

 
Item que qualsevol persona que tingue camps o terres confrontants en camins 
 

del segle XVII (als llibres d'Actes i negocis), cosa que ens pot permetre de penetrar en l’estudi de la vida 
econòmica municipal de l’època i, de pas, ens forneix també força notícies sobre la vida quotidiana de la 
vila, segons tindrem ocasió de comprovar més endavant.  

60. Eren els encarregats de fer acaptes per la vila. N'hi havia dos: el bassiner de les animes i el 
bassiner de l’obra de l’església.  

61. Ens consta documentat pel dia 29 de juliol del 1598 (AMSAB, Llibre d’Actes i negocis).  
62. AMSAB, Llibre d'Actes i negocis.  
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reals, que dins deu dies primers vinents del dia de la publicació de la present pública 
crida en avant comptadors, hagen de haver sbardisats u adobats aquelles, sots bant de 
.v. sous, ultra de la pena lo dit honorable batlle farà adobar los tals camins a despeses 
de aquells que s.i efrauran.  

 
De eixir al viafos 

 
Item que qualsevol persona que sentirà cridar viafos en la dita vila, parròchia y 

terme de Sant Andreu de la Barca li age de eixir reprenent y seguint dit so, sots pena 
de tres liures.  

 
De no casar perdius 

 
Item que no sie ninguna persona que gose ni presumesque en la dita vila y terme de 

Sant Andreu de la Barca, casar perdius, francolins, flais, sans ab ase filat, ni perdigot, 
ni conills ab llas ni sense llas, ab cans ni sense cans, ab spetx ni ballesta ni en altra 
qualsevol manera, sots pena de tres lliures e de la cassa y arreus perduts.  

 
De no dir paraules injurioses 

 
Item que no sie ningun home ne alguna dona que gos dir ni proferir ha altri vilanca 

ni paraules injurioses sots pena de tres lliures.  
 

De no pescar 
 

Item que no sie ninguna persona que gos ni presumesque de nits ni de die en temps 
algú del any, pescar ni fer pescar ab flat, parades, exahugaments, bertrols, metzines ni 
ab forma alguna que dir ni exiogitar se pugue, en lo riu de Llobregat ni en altra part 
alguna, tant aygua corrent com estanyada, ninguna manera de peix, sots pena de tres 
lliures y de pérdrer los arreus, tant si serà trobat pescan com si havent pescat sols se 
prociara haver contrafet a la present crida.  

 
De no jugar 

 
Item que no sie ninguna persona que gose ni presumesque de nits ni de dies jugar a 

manera alguna de jochs ni donar lloch en sa casa que si jugue, excepto lo de bitlles en 
dia de festa, sots pena de tres lliures per quiscú y dels dinés que tindrà davant o en 
partida per drets y per aquells tals que donaran lloch en sa casa a pena de altres tres 
lliures, la qual pena serà éxequutada trobats o no trobats, sols se prove haver contrafet 
y qui no podrà pagar la pena estiga trenta dies en la presó.  

 
169  



De robar fruita 
 
Item que no sie ninguna persona que gose ni presumesque furtar llenya, rahims, 

nous ni fruytes algunes, ortalisses ni genero algú de llegums, vers o sechs, de les 
propietats y horts de altri, de nits ni de dies, sots pena de vint sous de dies y tres lliures 
de nits.  

De aportar cartes 
 
Item que no.y hage ninguna persona que gose ni presumesque aportar cartes ni 

daus ni péndrer taulatges en ninguna manera sots pena de tres lliures y de estar vint 
dies en la presó.  

De no jugar a carta girada 
 
Item que no.y hage ninguna persona que gose jugar a carta girada y a cartilla, ni al 

catxo, ni a daus, ni en altra manera de joch sots pena de tres lliures y dels dinés 
perduts com dalt està dit en dia de festa ni fenyer; puguen, emperò, los dies de festa 
jugar honestament a pilota y a bitlles.  

 
De no jugar mentres los oficis divinals se celebraran 

 
Item que no.y hage ninguna persona que gose ni presumesque jugar mentres los 

officis divinals se celebraran y nostre senyor anirà per la vila; que en l.ora mateixa que 
sentiran tirar als officis o a combregar se hagen de deixar de jugar fins sien acabats 
dits officis y nostre senyor serà tornat a la iglésia, sots pena de tres lliures.  

 
De no aportar armes desonestes de nits 

 
Item que no.y hage ninguna persona que gose ni presumesque de nits aportar 

ninguna manera de armes desonestes, com és pedrenyal, bordons ferrats, espasas fora 
de mida ni altra manera de armes, sots pena de tres lliures y les armes perdudes y de 
estar trenta dies en la presó.  

 
Per les quals penes notiffica lo dit honorable batlle que seran rigorosament 

executades, respective encara que personalment no.y sien trobats sols lo dit honorable 
batlle que lo contrari y guart si qui guardar-s.i ha, que amor ni gracia no.n haurà"  

 
15. LA FÀBRICA DE L’ESGLÉSIA DE SANT ANDREU 

 
Sant Andreu de la Barca havia de disposar d'un temple des dels seus primers 

temps, i fins i tot, probablement, des d’abans de l’existència física de la vila, car no  
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en debades la nostra població havia de néixer, precisament, entorn d’aquest temple 
primitiu.  

Així, ens cal pensar que el primer temple que va disposar la vila havia de ser una 
petita esglésiola romànica, o potser qui sap si no era ja pre-romàmica.63  

Als temps medievals hem de suposar que la població de la parròquia de Sant 
Andreu havia de ser molt reduïda i aquest petit temple els devia ser més que suficient, 
però en arribar al segle XVI, sigui ja perquè el primitiu temple es trobava en un estat 
de ruïna a causa dels seus moltíssims anys −no res menys que mig mil·leni−, o bé 
sigui a causa −cosa molt més probable− de l'increment de la població que va conèixer 
la vila a partir de mitjan segle, el cas és que els santandreuïns es van veure amb la 
necessitat de bastir un nou temple per la vila.  

Pel que avui sabem, però, sembla ser que les obres d'ampliació −o de nova 
fàbrica− de l’església, no van començar pel temple pròpiament dit, sinó que sembla 
ser que van començar pel campanar.  

Així, ens consta que el dia 11 de juny de l'any 1568, el rector de la parròquia, 
Montserrat Carbó, va posar la primera pedra del campanar que ha arribat fins els 
nostres dies.64  

En canvi, pel que fa al temple, el bisbe de Barcelona no va donar la deguda 
llicencia per obrar l’església, als jurats i obrers de Sant Andreu de la Barca65 fins el  
1581. Ens consta, en aquest cas, que el que es tractava, era d'engrandir el temple.66  

Una vegada van disposar de l'autorització, els santandreuïns havien de començar 
les obres d'immediat, car la primera pedra de la nova obra la va posar el rector, 
aleshores Joan Agustí, el dia 12 de febrer d’aquest mateix any de 1581.67  

 
63. A la zona del Baix Llobregat es conserven diverses esglésies −alguna en ruïnes− que són en tot o 

en part pre-romàniques, com les del Papiol, Sant Genís de Rocafort, Sant Pere d’Abrera i Esparraguera. 
També hi ha restes a Cornellà (BARRAL, L’art preromànic a Catalunya. ps. 242-244. Sobre aquest 
tema, a la nostra comarca, vegi's PAGES, Les esglésies pre-romàniques a la comarca del Baix Llobregat.  

64. APSAB, Consueta 1846. El text que ens ha arribat és el següent: "Dia de Sant Bernabé que 
contam onse del mes de juny de MDLXVIII o bé 1568, essent batlle de la vila y parròquia de Sant 
Andreu de Aiguas Tossas, Antich Almirall, y jurats Antoni Mayol y Pere Archs del Palau, essent elegits 
obrers per la dita obra lo dit Antoni Mayol y Benet Mayol,  pare del dit Antoni Mayol, y Joan Déu del 
Palau; Elegits obrers per tot lo poble de dit Sant Andreu fonch comensada la Torra y Campanar de dit 
Sant Andreu de Aiguas Tosses, y essent Rector de dita Parròquia Montserrat Carbó, natural de Sant 
Sadurní, del terme de Subirats, qui posa la primera pedra, la segona Antoni Mayol, jurat y obrer", després 
també van posar pedres d'altres persones de la vila, fins un total de quinze.  

65. En aquesta ocasió la llicència encara es va donar a la vila de Sant Andreu d'Aigüestoses (MAS, 
Notes, v.XIII p.100).  

66. MAS, lb.  
67. APSAB,  Consueta, 1846.  Aquest  acte  el  tenim documentat així:  "Vuy  dia  de  

Santa Eulàlia a 12 de febrer del any 1581, essent batlle de la vila y parròquia de Sant Andreu 
de Ayguas Tosas (a) de la Barca,  Gaspar  Padrís y Antich Reventós, jurat, Pere Preses, jurat,  
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És perfectament probable que aquestes obres estessin pràcticament enllestides una 
desena d'anys més tard, perquè els llibres de comptes comunals que se'ns han 
conservat −i que corresponen als anys finals del segle− ja no assenyalen despeses de 
construcció i sí en canvi, ens informen de despeses d'ornamentació cosa que fa 
entendre −com hem dit− que les obres havien d'estar, si més no, gairebé acabades.  

Així, ens consta que el 1592 la vila va tenir, entre d'altres despeses, les següents"68:  
− "per lo argent, cò és crismeres y reserva del Sant Sagrament.  
− Per lo drap que està devant lo altar major del Sant Sagrament.  
− Per lo brodador del dit drap y per lo sastre.  
− Per lo tafatà del cobre calser.  
−Per lo xamallot que està detras lo altar Sant Sagrament".  
Cal concloure, doncs, que aquest any s'estava enllestint l'ornamentació del referit 

altar del Sant Sagrament.  
 
El 1594 ens consten tres despeses més69: − "Per los angelets, per les mans y pintor.  
− Item, als dits jurats, per la barqueta d’argent.  
− Per un ensencer d'argent".  
 
La primera notícia ens constata que s'estava treballant en algun retaule de 

l’església, i a més, també sabem que no es podia tractar d'una obra massa gran, car la 
vila va pagar catorze lliures pel treball.  

La barqueta d'argent va costar a la vila nou lliures. Aquesta indubtable 
representació de la barca de Sant Andreu també havia d'anar −malgrat no ens consti 
expressament− a l'església parroquial.  

El 1596 es van netejar −o adobar− quatre retaules de l’església, en concret els de 
l'altar major, el de "Nostra Senyora", el de sant Sebastià i el de sant Antoni. Aquests 
treballs van ser encomanats al mestre Jaume Blanc.70  

Aquest mateix any també es va emblanquinar el conjunt de la fàbrica, cosa que  
 

tou comansada la Església nova ab llicència del Il·lustríssim Senyor Bisbe de Barcelona, ab segel de cera 
dats en lo Palau Episcopal de Barcelona a .iiij. de febrer de 1581. y en aquella posa lo Rector de Sant 
Andreu de la Barca quy és mossèn Juan Augustí Trilló, natural de la ciutat de Barcelona, la primera pedra 
posa lo dit Rector ab tota la solemnitat conforme mana en los ordinaris, y la segona pedra posa Antich 
Reventós, la tercera pedra posa Pere Mayol, la quarta pedra posa Pere Soler, la quinta pedra posa mestre 
Juan Ferrer, mestre de casas, y estrenaren als mestres qui són mestre Juan Ferrer y mestre Munserrat 
Genestar. Testimoms ab assò cridats són mossèn Antoni de Ales, prevere, y Vicens Selva, de la vila de 
Sant Andreu".  

68. AMSAB, Llibre d'Actes i negocis. Comptes 1592.  
69. Id. Comptes agost 1594 − octubre 1595.  
70. Id. Comptes novembre 1596 − setembre 1597.  
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va costar a la vila dos lliures. L’emblanquinat el va portar a terme un mestre de cases 
que es deia Lleonard71. I encara ens consta, pel 1597, la compra d'una custòdia i 
patenes72 ... 

 
16. LES CAMPANES DE SANT ANDREU 

 
Un altra aspecte important de la vida parroquial són les campanes. En tenim un 

parell de notícies conegudes al respecte, per aquesta època:  
Així, sabem que el diumenge 19 d'abril del 1598, va ser beneïda pel rector Jaume 

Duran la "campana xicha".73  
La benedicció d'una campana era un acte social −i litúrgic− important en la vida de 

la parròquia, car venia a ser com el baptisme d'un nen: a la cerimònia la campana, que 
era apadrinada, rebia un nom.  

En aquest cas no ens consta el nom que se l'imposà, però en canvi si que ens consta 
el nom dels padrins, que eren Pere Soler, comerciant i jurat de la vila, i Beneta 
Durana, esposa del veí Jaume Duran.  

A més, l'acte també va comptar amb la presència del batlle, que aleshores era Pere 
Duran i, diu la documentació, de "molta altra gent".  

Com a un fet anecdòtic d’aquesta benedicció, anotem que la llicència del bisbat  
 
71. lb.  
72. Id. Els registres de clavaria d'aquests anys ens proporcionen encara força petits detalls més, com 

posem per cas, el missal que van fer adobar el 1608 i d'altres.  
Aquests mateixos anys sembla que també van obrar la capella del Palau, car ens consta alguna partida 

als registres de c1avaria del 1595 i 1599.  
Abans de cloure aquest apartat dedicat a l’església parroquial, afegirem una notícia sobre el seu 

rectorologi fins a les darreries del segle XVI, basant-nos en la relació feta pel rector Pere Joan Mias 
(rector entre 1831-1857). Cal dir, d'entrada, que la llista no és completa i que els anys en que són citats 
els diversos rectors medievals representen només la data que aquell rector els va trobar documentats:  

 
1275 Jeroni N 
1329 Pere Canals 
1363 Pere Montprat 
1399 − 1419  Pere Grau 
1436 Nadal Abraham 
1452 − 1462 Joan Saldua  
1486 Joan Ferrer 
1499 Bartomeu MargaIl 
1510 Anton Amat 
1528 Miquel Cordelles 
1564 − 1578 Montserrat Carbó  
1578 − 1587 Joan Agustí 
1589 − 1612 Lluís Duran  

  
73. APSAB, Llibre de Baptismes. 1580, f. 49v.  
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per a poder procedir a aquest acte, va costar a la vila nou sous i sis diners.  
No sabem si es tractava o no d'aquesta mateixa campana, però ens consta que la 

"campaneta xica" es va esberlar i va caldre portar-la a Barcelona per a reparar-la cosa 
que va costar a la vila cinc lliures.74  

El mateix fet de l'existència d'una campana −o campaneta− "xica" ens pressuposa 
també l’existència, almenys, d'una altra campana més gran al nostre cloquer.  

 
17. EL MESTRE GASPAR PRESES I LES RELÍQUIES DE SANT ANDREU 

 
Un dels mestres que va treballar als retaules de l'església de Sant Andreu era fill 

del poble: en Gaspar Preses. D'ell sabem que és l'autor d'un retaule dedicat a sant 
Llop, i que havia de ser obrat entre els anys 1600 i 1601.  

Gaspar Preses va cobrar, per aquesta obra, no res menys que cent dues lliures.75 
Unes altres obres d'aquest mestre que tenim conegudes, són dues talles de tamany 
mitjà que van ser trobades a les darreries del segle XIX en un vuit de l’escala de "Can 
Preses". En concret es tractava −segons aporta Clopas− d'una imatge de la Verge del 
Roser i una altra d'un sant desconegut.76  

També era una obra seva el Sant Crist que hi hagué fins el nostre segle a l'església 
parroquial de Santa Maria de Martorell. Aquesta talla l'imaginer Gaspar Preses la va 
donar per enllestida el 10 de novembre de 1590, segons una nota que ell mateix va 
deixar dins la imatge.77  

També va ser aquest imaginer qui va donar a la seva vila una relíquia del sant 
Patró, així com també una segona relíquia d'un màrtir de nom ignorat, però també 
autèntica.78  

Gaspar Preses es va fer amb aquesta relíquia mercès l’encàrrec que va rebre del 
convent −de l’orde dels descalços− de Sant Josep de Barcelona, de bastir un relicari 
representant el bust de sant Andreu. Aquest relicari havia de contenir un fragment 
gran de relíquia d'aquest sant.  

Aleshores ell va demanar al provincial de l'orde que li concedís un fragment 
d'aquesta relíquia per portar-la a Sant Andreu de la Barca, lloc on hi havia una gran  

 
74. AMSAB, Llibre d'Actes i negocis, Comptes 1597-1599.  
75. Id. Comptes 1600-1601.  
76. CLOPAS, Notas históricas de la Iglesia parroquial de Santa Maria de Martorell. p. 20.  
77. Id. p. 23. La referida nota −que va ser trobada a finals de segle XIX dins el cap del Sant Crist− 

deia el següent: "Aquesta figura de Cristo la feta Gaspar Preses, natural de la villa de Sant Andreu de la 
Barca, y la fet per la vila de Martorell a X de Nobembre de l.any M.D.L.XXXX".  

78. APSAB, paper solt.  
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devoció a sant Andreu. El provincial −el 3 de juliol del 1599− hi va accedir79, i així, 
en Gaspar Preses va poder tornar a la seva vila −imaginem que molt cofoi, amb aquest 
preuat tresor.  

És una llàstima que no ens consti documentada la benvinguda que la vila havia de 
retre-li, així com la festada que es devia celebrar per aquest motiu.  

 
18. LA REMISSIÓ D'UNS CAPTIUS   

 
En aquesta època era força freqüent l'aparició de naus mores per la costa que es 

dedicaven a piratejar. Sovint, aquests pirates saltaven a terra i se'n portaven presoners 
tots aquells que trobaven per tal de vendre'ls després a l’Africa com a esclaus o bé per 
cobrar-ne un rescat.  

A aquest perill hi estaven exposats especialment tots aquells que vivien en llocs 
propers a la costa, però de fet sembla ben bé que ningú no en restava al marge perquè 
sabem d'uns quants santandreuïns que també anaren a fer cap a les mans musulmanes.  

I una tal notícia la tenim coneguda perquè un bon dia −el 18 d'abril de l'any 1594− 
va arribar a la vila un personatge anomenat Pierri Huguet i es va presentar davant el 
batlle, informant-lo que ell era un correu enviat pel papa Climent VIII.80 

Aleshores, aquest correu va explicar que el papa havia redimit del poder dels 
moros algunes persones que eren naturals de Sant Andreu de la Barca.  

Però sembla ser que el papa va dubtar que aquests presos redimits fossin bons 
cristians ("per haver-los trobats en poder de moros se dupte de sa crestiandat y 
bondat") i per això, i abans de donar-los-hi la plena llibertat, el papa havia enviat 
aquest correu per tal de cercar a Sant Andreu el corresponent certificat de bons 
cristians de totes aquestes persones.  

 Però la notícia −força anecdòtica− encara no acaba aquí, perquè va resultar que 
aquest correu −que devia anar a peu des de Roma a Sant Andreu de la Barca− en 
passar per França el van assaltar i va perdre la relació de noms que portava ("o 'los 
lluterans en la França lo.is han cremat"). Així que el pobre correu va arribar a la vila 
−després de molts dies de camí− per cercar una informació sobre unes persones el 
nom de les quals havia perdut.  

Però el batlle li va solucionar el problema. I així, no sabent els noms de les 
persones, aquest li va proporcionar una relació de les persones desaparegudes de la 
vila en els darrers anys, tots ells, naturalment, bons cristians.  

La relació proporcionada pel batlle constava de quatre noms:  
− Miquel Almirall, que feia dotze anys que havia desaparegut i ara havia de tenir 

seixanta anys d'edat.  
 
79, lb.  
80. AMSAB, Llibre d'Actes i negocis.  
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− Joan Francesc Preses, que també feia uns deu o dotze anys que havia 
desaparegut, i ara havia de tenir una edat de quaranta-sis anys.  

− Joan Nogués, alies "Flequer", que era rajoler d'ofici i que va ser condemnat a 
galeres per un espai de deu anys, però ja n'havien passat dotze i encara no havia 
tornat. Ara havia de tenir trenta-sis anys.  

− Joan Abadia, alies "Verdura" i que també era rajoler d’ofici. Com en Nogués va 
ser condemnat a galeres, però aquest només per espai de tres anys; n'havien passat 
dotze, però, i tampoc no havia tornat a la vila. L'edat que havia de tenir era de trenta 
anys.  

No hem pogut localitzar cap altra notícia referida a aquest afer, i així no podem 
saber si aquells captius que havia redimit el papa eren els relacionats pel batlle, ni 
tampoc no podem saber si aquestes persones, una vegada alliberades, van poder 
arribar sans i estalvis a casa seva.  

 
19. LA VIDA QUOTIDlANA A CAVALL DELS SEGLES XVI I XVII  

 
Hem vist ja més amunt alguns dels trets de la vida quotidiana de Sant Andreu de la 

Barca a finals del segle XVI i a principis del segle XVII, mercès les ordinacions de la 
vila.  

En efecte, les ordinacions ens informen dels jocs que els santandreuïns podien 
jugar els dies de festa −a pilota, a bitlles− i quan no ho podien fer., −a 1'hora de la 
missa−; i dels jocs que no es podia jugar (si es prohibia expressament un joc, és 
justament perquè s'hi jugava); dels tipus d'armes que posseïen; de les obligacions que 
tenien, com posem per cas, en adobar els camins; o bé de les prohibicions de la caça i 
la pesca, amb la qual cosa se'ns informa de pas quins eren els sistemes de caça i de 
pesca emprats pels veïns del poble (o bé en ús en aquella època).  

I les festes. Més amunt s'ha parlat de la confraria de sant Sebastià i també −malgrat 
fos només de pas− de les festes que se celebraven a tots els pobles de la baronia el dia 
d’aquest sant i dels altres sants protectors de les malures; però sobretot en el nostre 
cas, se celebraven per sant Sebastià.81  

Sabem també que la vila contractava joglars per les festes de sant Llop82 i, encara 
que no ens consti per aquesta època, és del tot segura la festa per Sant Andreu; i també 
pel carnaval, entre d'altres.  

Finalment, apuntem com a darrer element festiu, la romeria que portava cada 
any als santandreuïns a Montserrat des de temps immemorials, però que en 
aquesta època −el 1565− va patir un canvi notable: Fins aleshores s'hi havia anat en  

 
81. La festa de sant Sebastià va arribar fins el nostre segle i, segons el testimoniatge de Miquel 

Viloca, era la festa que se celebrava amb una major devoció (Festes tradicionals a "Butlletí Informatiu 
VISA" (febrer, 1984) p.l0.  

82. AMSAB, Llibre d'Actes i negocis, Comptes 1594.  
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processó, i a partir d’aquesta data ja no s'hi va anar més d’aquesta manera, sinó, 
probablement, s'hi aniria de manera més festiva.  

Però la vida quotidiana d'una població no és formada tan solament pels aspectes 
festius, o pels diversos costums observats més o menys ancestralment, sinó que és 
formada, sobre tot, pel treball de cada dia, al camp i a l'obrador.  

Sant Andreu de la Barca va ser sempre una població agrícola. No per això, però, no 
va deixar de conèixer força artesans: Per aquests anys a cavall dels dos segles, tenim 
coneguts els noms de no res menys que sis teixidors de lli, i un altre teixidor sense 
especificar la especialitat; un blanquer; sis mestres de cases; quatre sabaters, i un fadrí 
sabater; un peraire; quatre rajolers; quatre sastres; cinc ferrers i dos ferradors... Hi 
havia també, doncs, tot un incipient món industrial.  

La vida monòtona −i cíclica− del treball quotidià, sovint es veia alterada per dues 
menes ben diverses de fets: uns que podem definir com a interns, i uns altres 
d'externs.  

Entre els primers, destaquen les bregues veïnals. Diu Reglà que "la característica 
més important de la mentalitat del poble català durant els segles XVI i XVII, és 
l’exacerbació de passions. La gent actua amb el cor, gairebé mai amb el cap... "83. 
Aquesta definició també sembla perfectament aplicable al nostre cas, car aquells anys 
van conèixer força bregues entre els veïns.  

Com a exemple del que diem −entre els diversos que se'n conserven− transcrivim 
l'acta de concòrdia a que arribaren alguns veïns −el 30 de maig del 1594− després 
d'una d'aquestes bregues84:  

Toni Esteve per una part, i Jaume Raventós, Joan Salvat i Joan Pedrís, per l’altra 
part, l’esmentat dia de 30 de maig de 1594, "ferman trevas per myx ab deu dyas de 
tynensas que no. s faran dan y ni dapnatge ca hu a.l altro ny cal altre, ans sy.u sabyan, 
se.n avysaryan y sy al contrary feyan seryan tynguts per barra y per traydós y 
encorreguts en pena de sent Iyuras". Tots ells signaren la treva, i prestaren jurament a 
mans del batlle de la vila.  

El llenguatge utilitzat és prou entenedor i viu, com perquè ens calgui fer algun altre 
comentari. En tot cas afegim només que, segons es desprèn d'aquest text, aquestes 
bregues havien de ser força violentes, fins el punt de perjudicar els uns les cases dels 
altres. Aquest tipus de treva sembla que, en general, se signaven per un temps de mig 
any.85  

Però hi havia encara els elements externs de perturbació de la vida quotidiana, 
elements que per si mateixos també es van arribar a convertir en ben quotidians. Ens 
referim concretament als bandolers, que en aquesta època eren extesos per tot el país, i 
encara ens referim a una segona xacra: els allotjaments de tropes en trànsit.  

 
83. REGLA, Bandolers. pirates i Hugonots. p. 20.  
84. AMSAB, Llibre d'Actes i negocis.  
85. lb. Si més no, la majoria de les concòrdies conservades assenyalen aquesta clàusula.  
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20. ELS ALLOTJAMENTS DE TROPES 
 
Sant Andreu de la Barca, per ser un lloc de pas, també va haver de conèixer ben de 

prop −i va patir− els allotjaments de tropes.  
La primera notícia que tenim registrada correspon al 1592, quan el 25 de maig, hi 

va haver problemes a la Torre Bovera per l’allotjament de quatre soldats86, i també per 
aquest mateix any, ens consta que el municipi va haver de pagar sis quarteres i sis 
quartans de civada "per los soldats que venian de Fransa"87 qui, a més, també en van 
prendre dels pagesos, els quals reclamaren al municipi i aquest els va pagar la civada 
presa ("que los soldats que venian de Fransa havian presa als pagesos de fora 88").  

A partir d'aquí les notícies sobre els allotjaments sovintegen força. Així, el 1594, 
posem per cas, ens consta registrat el pas de tres escamots militars, amb les 
corresponents despeses del municipi, a causa de "fer passar una bandera de soldats", o 
bé, en la segona ocasió diuen que la despesa era per "fer passar altra bandera de 
soldats y dar-los de refrescar dos voltes" ... 89 Aquesta mena de refrescs consistien en 
donar-los bàsicament pa i civada ("per dos robes de pa per un refresch de uns 
soldats90") encara que en alguna ocasió també ens consta que els hi donaren carn.91  

De vegades, però, no n'hi havia prou amb un refresc, i calia allotjar la tropa per les 
cases de la vila, a més, és clar, de pagar el menjar dels soldats... Els allotjaments, a 
partir d'aquesta època es van convertir en un veritable problema, sense solució, per als 
pobles del país.  

 
21. UN PONT AL LLOBREGAT I LA FUSTA DE LES DRASSANES 

 
Uns altres fets molt més puntuals que d'alguna manera també havien d'incidir sobre 

la vida quotidiana de Sant Andreu: El 1599 la vila estava contribuïnt a la fàbrica del 
"pont del rey", pont que segons sembla s’estava bastint aleshores sobre el Llobregat i 
dins el terme de Sant Andreu de la Barca i, en concret, aquest pont el feien "sota la 
barcha".92  

L’any següent, el 1600, aquest pont ja era del tot enllestit, car ens consta que  
 
86. Id. Comptes de clavaria.  
87. Id.  
88. En dir "els pagesos de fora", fan referència als de fora vila, és a dir, els del Palau i els dels masos 

més o menys escampats pel terme.  
89. AMSAB, Llibre d'Actes i negocis. Comptes de clavaria.  
90. Id.  
91. Com és el cas que tenim registrat per l’any 1597 (Id.).  
92. AMSAB, Llibre d'Actes i negocis. Comptes març-agost 1599.  
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els jurats van enviar dos síndics a Barcelona per a intentar cobrar les despeses que 
havien tingut en la fàbrica del "pont que se era fet".93  

No hem pogut trobar cap més dada documental que ens parli de l'existència 
d'aquest pont, ni tampoc no coneixem cap resta que ens permeti de situar-lo 
topogràficament. Això vol dir, de pas, que tampoc no coneixem la data de quan va 
desaparèixer, malgrat les circumstàncies de la seva desaparició ens siguin ben 
presumibles: en un dia de forta riuada, el Llobregat se'l devia emportar.  

 Encara a aquest mateix temps els santandreuïns col·laboraven en una altra  
empresa reial: les drassanes de Barcelona construïen força vaixells i per la fàbrica dels 
quals, els calia molta fusta; que era proporcionada, entre molts d'altres, pels boscos de 
Sant Andreu de la Barca.  

Aquesta tala d’arbres amb destí a les drassanes de Barcelona, la tenim ben 
documentada entre els anys 1595 i 1609.94  

 
22. ELS CONSELLS GENERALS ENTORN EL 1600  

 
Una altra via que tenim per conèixer la vida diària de la vila són les actes dels 

Consells municipals. Dissortadament se'ns ha conservat el text de pocs d'aquests 
Consells. Malgrat aquesta mancança, però, aquests textos ens forneixen un seguit de 
petites notícies sobre qüestions molt concretes que afectaven la vida de la comunitat i 
que val la pena de conèixer.  

Així, sabem que el 29 de juny del 1595, el Consell general va acordar de comprar 
una casa per tal d'engrandir la plaça.95  

El 1606 devia ser un any de males collites, i el blat devia escassejar molt a 
principis del 1607, així que el Consell general va acordar la compra de blat i 1a 
creació d'una botiga "per socórrer als qui aurian y auran mester"96. El blat era un 
aliment bàsic i el poder comptar amb existències suficients era un dels problemes que 
més preocupava al veïnat; d'aquí que aquest tema sigui potser el més abundós als 
Consells de l'època.97  

Aquell mateix any, el 5 d'agost, el Consell general es tornava a congregar i van 
decidir que els jurats havien de cobrar una certa quantitat per tal de poder vestir-
se adequadament en les ocasions solemnes de la vila i quan anessin fora vila en 

 
93. Id. Comptes agost 1559 - setembre 1600.  
94. Id. Comptes. passim.  
95. Id. El text del document és el següent: "la qual (la casa que cal comprar) és en la plasa de dit Sant 

Andreu, ha effecte que fos enderrocada dalt a baix y lo siti de dita casa servís a obs de la vila, ço és per 
plasa de dita vila, com la plasa que és vuy sia molt patita y cosa pocha y lo pou que és en dita casa sia 
pou comú de tota la vila de dit Sant Andreu i parròquia".  

96. Id.   
97. Id. passim.  
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representació del municipi. Per aquests vestits, la vila els donaria sis lliures de paga 
anual a cada un dels dos jurats.98  

Pel febrer del 1608, els veïns, reunits en Consell general, debatien una altra qüestió 
força important: es pretenia, i es va aprovar, de rebaixar els preus de la carn que es 
venia a la carnisseria de la vila.99  

D'altres vegades, el Consell general era convocat per solucionar petits problemes, 
però que de fet afectaven tot el poble. Per exemple, el 22 de març del 1610 el Consell 
es va congregar perquè els jurats no trobaven ningú que volgués arrendar la 
carnisseria de la vila. Es tractava doncs d'una qüestió no pas gens menyspreable i que 
calia solucionar de la millor manera possible... 100  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
98. Id. En concret, l’acta diu el següent: "que ates y considerant que los jurats fins: vuy no.Is an donat 

salari algú per los treballs de son offici de jurats y los treballs són molts per lo dit offici y càrrech de 
jurats y que per ordre del poble de la vila y de la parròquia se. lls donàs per fer-se capa o acoello y que 
aquell aguessen a portar cada diumenge y festa y quant anirian per negocis de la vila y parròquia de dit 
Sant Andreu".  

99. Id. L'acta ho diu així: "que obtès que les al tres parts vehines nostres havian abasat lo preu de la 
carn de mercat, que també ells eran de vot y de parer que en nostra vila y camiseria fos abaxada y posada 
ço és la liura carnisera del crestat y ovella a dos sous la liura carnisera y la cabra a un sou y sis diners la 
liura carnisera y lo porch romangués al preu que solia anar, ço és a dos sous y mig la liura carnisera y lo 
moltó y cabrit a preu de Barcelona. Y axí fonch determinat en dit Consell general que tots ho tenian a 
molt bé y que tots lloaren y aprovaren dita determinació".  

100. Com veurem al capítol següent amb detall, la carniceria, com la flequeria i d'altres, pertanyia al 
municipi i era arrendada per un període d'un any. L'acta en aquest cas diu el següent: "que obtès que la 
carniceria de la present vila de Sant Andreu se era y és encantada moltes vegadas y may s.i ha trobat qui 
hi digués res". És possible que si ningú es volia fer càrrec de la carnisseria era justament per haver baixat 
els preus dos anys abans. Això ho volem suposar perquè en aquest mateix Consell també es va determinar 
la puja del preu del crestat i la ovella, que passaren a dos sous i dos diners, i la cabra, que va augmentar a 
un sou i vuit diners.  
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IX 
 

ELS FAJARDO 
 
1 UNA NISSAGA CASTELLANA 
 

Malgrat que des de feia molts anys els Requesens tenien la seva residència fora de 
Catalunya, tot seguint la Cort reial, malgrat el seu emparentament amb els Súnyiga 
−castellans− i malgrat encara, que els seus interessos fossin més al regne de Castella 
que a Catalunya, els senyors de la baronia de Castellvell, si més no per naixement, 
eren catalans.1  

Amb l’arribada dels Fajardo, però, les coses havien de canviar. Certament, el fill 
de Mència de Requesens, Lluís Fajardo, encara va néixer a Barcelona, el 1575, però el 
seu fill Pere −de tan mal record a Catalunya− ja va néixer al regne de Castella i, a 
partir d'aleshores, ja mai més cap altre senyor de la baronia de Castellvell va ser 
natural del país. Fins i tot, referint-se a Maria Teresa Fajardo, que va ser baronessa 
entre els anys 1693 i 1715, Pedemonte ens comenta que "Ja no coneixien la Baronia 
de Castellvell de Rosanes els nous senyors".2  

El primer membre d'aquesta nissaga que va ser baró de Castellvell, va ser Lluís 
Fajardo −baró entre els anys 1618 i 1631−, qui tenia, a més, el títol de marquès de Los 
Vélez, va ser també virrei de Valencia.  

El va heretar el seu fill Pere Fajardo, marquès de Los Vélez i de Molina, essent 
baró entre 1631 i 1647. Aquest personatge, que en aquella època sembla que 
acumulava els virregnats de Valencia, Aragó i Navarra3 va ser l’encarregat de punir 
Catalunya el 1640, entrant al país a mata-degolla fins les portes de Barcelona. 
L'exemple més conegut de la seva acció a Catalunya, és la mortaldat que provoca el 
setge de Cambrils, al Camp de Tarragona.  

Naturalment, una vegada iniciat el conflicte, la Generalitat li va requisar el 
senyoriu de Castellvell. Així, encara que de dret va seguir essent senyor de la baronia 
fins la seva mort, esdevinguda el 1647, va perdre el senyoriu de fet.  

 
l. Amb l’excepció de Mència, que va néixer a Cheldo (PEDEMONTE, Notes... p. 488).  
2. PEDEMONTE, Id. p. 550. De tota manera, cal fer observar −tal com veurem al seu moment− com 

alguns dels marquesos de Los Vélez si que van conèixer la nostra vila. En concret Pere Fajardo el 1641 i 
Ferran Joaquim Fajardo el 1683.  

3. PEDEMONTE, Id. p. 535.  
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El va succeir el seu fill Ferran Joaquim Fajardo. El nou marquès de Los Vélez, que 
va ser baró de Castellvell entre els anys 1647 al 1693, sembla ser que a la pràctica no 
recuperaria el seu senyoriu efectiu sobre la baronia fins l'any 1661.4  

En no tenir fills, Ferran Joaquim va ser succeït per la seva germana Maria Teresa 
Fajardo, que va ser baronessa des del 1693 fins el 1715.  

En morir la baronessa, va ser succeïda per la seva filla Caterina de Montcada i 
Aragó, que era duquessa de Fernandina i de Montalto, marquesa de Villafranca i de 
Los Vélez. Caterina va senyorejar la baronia des del 1715 fins el 1727.  

Casada amb el marquès de Villafranca, Josep Fadric Alvarez de Toledo Osorio, 
encetaren una nova nissaga de barons: els Alvarez de Toledo.5  

De manera breu i per tal de completar aquesta esquemàtica visió del llinatge dels 
Fajardo, passarem a veure l'arbre genealògic, concretant-nos només en la branca que 
va ser senyora de Castellvell6:  

 

 
 

  



2. EL MOVIMENT DEMOGRÀFIC AL SEGLE XVII  
 
La relativa estabilitat de la població santandreuïna que hem vist més amunt en 

parlar de finals del segle XVI, es va veure trencada gairebé tot just començat el nou 
segle, ja que si bé els dos primers anys del segle −i des del punt de vista del 
creixement exclusivament vegetatiu− encara van ser positius, després, a partir del 
1603, va caldre sumar tot un seguit d'anys amb una mortalitat elevada, de vegades fins 
i tot molt per sobre de la natalitat.  

Així, destaca especialment l'any 1607, que va enregistrar la mortalitat més alta del 
segle, amb un total de trenta-un òbits, la majoria dels quals, corresponents a nens.  

Aquest descens demogràfic causat per un nombre d’òbits més elevat que de 
naixements, s'allarga −amb la curta interrupció de breus parèntesis− per tota la 
primera meitat del segle.  

De tota manera, és també ben possible que al llarg d'aquests anys la vila seguís 
rebent gent immigrada, ja que malgrat l'augment força notable de la mortalitat, la 
natalitat segueix tenint una certa estabilitat i fins i tot en algun moment concret, com 
és el cas del 1632, s'arriba al nombre més elevat de naixements del segle, amb vint-i-
quatre.  

La natalitat més elevada del període 1630-1640, respecte el període 1600-1630 
−amb una mitjana, respectivament de 13,72 naixements contra els 11,06− ens pot fer 
pensar −és una hipòtesi− que durant els difícils anys que precediren la guerra de 
Separació la immigració no havia de fer sinó augmentar, potser mercès la gent que 
fugia del nord, de les zones més castigades per la guerra i per l’acció depredadora de 
l'exèrcit espanyol.  

Però tot aquest procés de fluctuació demogràfica sofreix repentinament un tall 
brusc: és l'inici de la guerra de Separació i, a Sant Andreu de la Barca, com en tants 
d’altres llocs, la gent va fugir. Altrament no seria explicable aquesta manca absoluta 
de naixements i de morts en un any concret i −afegim-ho de pas− durant aquest temps 
tampoc no hi ha matrimonis.  

La natalitat tendeix a recuperar-se durant els anys de guerra, no és així però, pel 
que fa als òbits, que es mantenen extremament baixos durant alguns anys i no 
augmenten sinó al tram final de la guerra i als temps de la pesta. Volem interpretar 
aquí −és també una hipòtesi− que la majoria de les persones grans, probablement 
refugiades per les muntanyes, no tornarien a la vila durant aquests anys. També és 
possible de pensar que la vila restés tots aquests anys pràcticament abandonada, 
encara que aleshores aquesta suposició no lligaria amb la recuperació del nombre de 
naixements que s'observa.  

A les darreries de la guerra, i amb l’aparició de la pesta, novament apareixen les 
mortalitats i, els naixements decreixen, a causa de la guerra i la pesta, durant els anys 
1650 al 1660 −amb una mitjana de 7,9− per recuperar-se després, a partir del 1660, 
amb una mitjana anual de 12,9.  
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El període comprès entre els anys 1673 al 1690 la població sembla novament 
estabilitzar-se, per seguir creixent durant els darrers anys del segle.  

En conjunt, podem dir que es tracta d'un segle d'estancament, amb un tall brusc al 
seu bell mig que va fer retrocedir notablement el nombre de veïns de la vila i que 
havia de provocar un alentiment en la recuperació.7  

 
3. ELS BANDOLERS 

 
Al llarg del segle XVI i fins ben entrat el XVII, un fenomen social fonamental del 

nostre país, va ser el bandolerisme.  
Tot i que és ben segur que Sant Andreu de la Barca havia de patir sovint les 

conseqüències dels assalts dels bandolers, per ara només hem pogut trobar un parell 
de notícies al respecte i que, sense més preàmbuls passem a veure.  

La primera correspon al 19 de gener del 1622, quan el pagès Pau Arcs, del Palau, 
va ser assaltat pels bandolers i assassinat. Així ens ho comenta, expressivament, la 
documentació: "morí de mort violenta, ço és que vingueran quatra homens, entrada de 
vespre, que li tiraren tres escopetades y.l mataren y li robaren la casa".8  

Un cas semblant és el que tenim registrat pel 31 d'octubre del 1636, quan els 
bandolers entraren de nit a casa de Jaume Llopis, també pagès, a qui van trobar 
dormint i allí, al llit mateix, el van matar.9  

 
4. EL REC DEL LLOBREGAT 

 
Pedemonte ens refereix una notícia curiosa respecte l'aigua de la ciutat de 

Barcelona.10  
Sembla que la ciutat anava justa d'aigua i aleshores va desempolvar un antic 

projecte consistent a portar l'aigua del Llobregat a la ciutat.  
Segons aquest projecte, l'aigua s'havia de recollir a l'alçada del Congost i des d'allí 

s'havia de portar canalitzada fins Barcelona.  
El  projecte no es va arribar  a convertir mai en realitat11, però portem aquí  
 
7. La gràfica que acompanya aquestes línies i en la que basem tot el present comentari, s'ha fet per 

mitjà de les dades aportades pels llibres de baptismes dels anys 1580-1622 i 1623-1704; i els d’òbits dels 
anys 1595-1603, 1603-1648 i 1648-1701, tots ells conservats a I'APSAB.  

8. APSAB, Llibre d' òbits 1603-1648, f. 265.  
9. lb. f. 329.  
10. PEDEMONTE, Id., ps. 530-531.  
11. Els tècnics estudiaren el riu des de la Roca de Droc fins el Congost. L'aigua, doncs, inicialment es 

pretenia de prendre-la des de l'alçada del terme de Sant Andreu de la Barca.  
No és aquesta la primera vegada que trobem Sant Andreu de la Barca en algun projecte fallit de la 

ciutat. El 1446 hom estudiava un camí carreter que havia d'anar des de Cervera fins la nostra vila, per tal 
d'enllaçar aquí amb el camí reial que menava a Barcelona. Aquest camí, que la ciutat mai no va arribar a 
realitzar, va ser projectat per tal de facilitar el trànsit del blat vers la ciutat (CARRÈRE, Barcelona 1380-
1462, un centre econòmic en època de crisi, v.l p. 362).  
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aquesta notícia per les dades del recorregut que havia de seguir el rec. Diu Pedemonte: 
"Des d'aquell punt [el Congost], la sèquia devia córrer per la falda de la muntanya a 
vall obert, sens mines ni ponts, fins a can Rabella, entrant en les terres del pubill 
Mallol de Sant Andreu, passant sobre la plana d'en Pedrerol i Costa, fins a la riera de 
Rubí,... ".12  

La sèquia, doncs, havia de passar pel marge esquerre del riu i, tanmateix ens 
consten "les terres del pubill Mallol de Sant Andreu". On eren aquestes terres? Eren al 
terme de Sant Andreu, com sembla desprendre's d’aquest text, o bé eren al terme de 
Castellbisbal? És possible pensar que fossin terres de Sant Andreu que, a causa d’un 
canvi del riu haguessin quedat separades del terme? Evidentment, no tenim la resposta 
adient, però almenys deixem una constància d'aquesta anècdota.  

 
5. LA GUERRA DE SEPARACIÓ 

 
El 1635 el comte-duc d'Olivares va portar la guerra amb França a la frontera de 

Catalunya13. Les dificultats del país, que fins aleshores havia eludit de participar 
directament a la guerra que mantenia el rei d'Espanya, es van agreujar força, mercès el 
pas dels "tercios" que anaven al Rosselló. El malestar era força general i durant 
aquests anys s'estava congriant la revolta catalana que finalment esclata 1640.  

El 1640, una vegada acabada la guerra al Rosselló i havent quedat el país exhaust, 
el comte-duc d'Olivares va decidir que els "tercios" no es retiressin de Catalunya; això 
precipitaria els esdeveniments: el diputat de la Generalitat Tamarit, i els consellers de 
Barcelona Vergós i Serra eren empresonats el mes de març a causa de les seves 
protestes per la situació que l’exèrcit reial posava el Principat; i pel mes de maig els 
tres eren alliberats pel poble. En aquest darrer mes, la rebel·lió era ja un fet a tot el 
nord, i els "tercios" eren perseguits pels pagesos. Aquells, a la vegada, es dedicaven al 
saqueig del país. El juny −el dia 7− es produeix a Barcelona el mític Corpus de Sang. 
Després de la rebel·lió de Tortosa, pel mes de juliol, el comte-duc d'Olivares va 
decidir de reprimir la insurrecció per la força, i va enviar un gran exèrcit per tal 
d'ocupar Catalunya.  

Aquest gran exèrcit, composat no res menys que per vint-i-tres mil soldats 
d’infanteria i tres mil cent de cavalleria, va ser posat a les ordres d'un personatge que 
ens és conegut, car no era cap altre que el baró de Castellvell de Rosanes, Pere 
Fajardo, marquès de Los Vélez.  

Els homes que formaven l'exèrcit espanyol eren de la més variada procedència, 
car hi havia portuguesos, irlandesos, walons, castellans, bascs i italians. Eren  

 
12. PEDEMONTE, Id., p.530.  
13. SERRA, Resistència de Catalunya i decadència castellana: la guerra de Separació. dins 

"Història de Catalunya" v4. p.82.  
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homes ben preparats per a la guerra i, a més, amb paraules d'Iglésies "Evidentment, 
aquest exèrcit va penetrar al nostre país comportant-se amb una feroç aversió per la 
fòbia que li havia estat inculcada".14  

El marquès de Los Vélez inicialment va trobar poca resistència −el Perelló, el coll 
de Balaguer i, sobretot Cambrils−. La mateixa ciutat de Tarragona va pactar 
l’ocupació de la ciutat i el general francès Espernan, que havia de guarnir la plaça es 
va retirar d’aquesta ciutat el 24 de desembre, el 25 era a Martorell i el 26 passava per 
Sant Andreu vers Molins de Rei, on bona part de les tropes es va dispersar.15  

Una vegada més, Martorell es presentava com la defensa natural més important per 
frenar l’atac enemic. I la vila va ser fortificada, tot i que hi hagué alguna evasió, com 
la del general francès Espernan, que havia d'anar amb el seu exèrcit a Martorell el dia 
7 de gener del 1641, i amb aquesta suposada intenció va sortir aquest dia de Molins de 
Rei, però no va arribar ni tan sols a Sant Andreu, perquè es va desviar vers França.16 

 
6. LA GUERRA I SANT ANDREU DE LA BARCA 

  
Aquell 26 de desembre del 1640 Sant Andreu de la Barca va veure el pas del 

primer exèrcit d'aquella guerra, amb el mal presagi, a més, que era un exèrcit en 
retirada i que rera seu, a no massa dies de camí, hi anava l'exèrcit enemic.  

A principis de gener del 1641, com hem dit, Martorell va ser fortificat. Encara que 
no ens consti expressament, és indubtable que la nostra vila havia de tornar a conèixer 
l'assidu pas frenètic d'homes i d'artilleria vers Martorell. Tampoc no ens és gens difícil 
d'imaginar-nos que els mateixos santandreuïns participarien també directament, amb 
llur esforç en bastir aquelles fortificacions que hom suposava que havien de servir per 
salvar la comarca de la devastació de la guerra.  

Però també una vegada més, la defensa del Congost va resultar infructuosa, car 
l'enemic, a més d'atacar Martorell, es va desviar vers el coll del Portell, entre Corbera i 
el Lladoner. Així, el dia 18 de gener hi va haver durs combats entorn Castellví de 
Rosanes, seguint els dies 19 i 20, per aquelles muntanyes, prop de Corbera17. Així que 
l'exèrcit enemic devia caure sobre el Llobregat per Sant Vicenç dels Horts i també, 
potser, per Sant Andreu de la Barca. Martorell va caure al dia següent, el 21 de gener.  

Diu Pedemonte que "per la mateixa raó que el senyor de Castellvell esperava 
d'aquell lloc més obediència, permeté que fos major allí l'estrall18. Pensem que  

 
14. IGLESIES, El setge de Cambrils l’any 1640. p.9.  
15. SANABRE, La acción de Francia en Cataluña (1640-1659), p. 122.  
16. Id., p.126. .  
17. Id., p.128.  
18. PEDEMONTE, Id., p.542.  
.  
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aquesta notícia és també perfectament traslladable a Sant Andreu. La vila havia de ser 
ocupada amb violència i, almenys, barrejada.  

I en aquestes lamentables condicions devia esdevenir el pas, per primera vegada, 
del senyor de la baronia per Sant Andreu.19  

De tota manera no ens consta cap mort a la vila a causa de l’ocupació militar. El 
més possible és que davant la proximitat de l’enemic −i sobretot, quan les muntanyes 
a l'entorn Sant Andreu eren camp de batalla− la vila es quedés totalment deserta.  

Al marge que això és el més lògic, la mateixa documentació conservada ens abona 
aquesta suposició. I encara ens diu més: La vila havia de quedar pràcticament 
abandonada, almenys, durant un parell d'anys, o potser encara més.  

Podem fer aquesta afirmació basant-nos en el fet que durant l'any 1641, a l'església 
parroquial no hi va haver ni un sol baptisme i, a l'any següent, el 1642, només n 'hi va 
haver tres, mentre que a partir d'aquí la natalitat sembla recuperar un ritme més 
normal.20  

Pel que fa als òbits, l’any 1641 tampoc no en registra cap. La qual cosa permet 
pensar que, o bé no va morir ningú a la vila a causa de l'assalt dels enemics, o bé es 
que tothom havia fugit.  

També és presumible la fugida del rector, ja que per no constar, aquest any no ens 
consta tampoc ni una sola novena a l'església parroquial.  

Després, durant alguns anys, la mortalitat de la vila es manté a un nivell 
anormalment baix: del 1642 al 1644 només es registren dos òbits anuals, el 1645 n'hi 
ha un de sol, el 1646 en consten tres, el 1647 altra vegada dos. A partir d’aquí, i amb 
l'ajut de les pestes, la mortalitat retorna també a la "normalitát".21  

El mateix passa també amb el nombre de matrimonis, ja que fins el 1644 no se'ns 
conserva cap notícia, encara que en aquest cas ens consta l’opinió del rector Felix Pla 
−de finals del segle XVIII− que vol suposar que s'havien perdut els registres 
matrimonials d'aquests anys22. Potser si que aquell rector tenia raó pel que fa als 
matrimonis, però el que si que podem afirmar amb seguretat és que els 
registres de baptismes i d’òbits corresponents al 1641 sembla ser que mai no van  

 
19. Segons PEDEMONTE (Id., p. 542), el marquès de Los Vélez va sojornar a Martorell i l’endemà 

va sortir vers Molins de Rei. Cal pensar. doncs, que també havia de passar per Sant Andreu de la Barca.  
20. APSAB, Llibre de baptismes 1623-1704.  
21. APSAB, Llibre d’òbits 1603-1648.  
22. Datat pel 23 de maig de 1794, el rector Felix Pla va deixar escrit el següent text:  
"Faltan los matrimonis de 24 abril de 1640 a 16 abril de 1644. O bé se auran extraviat, o en lo 

determini de estos quatre anys no se celebrà ningun matrimoni en esta Parròquia, lo que no és 
presumible, però si que se auran extraviat las partidas perquè quant vinguí en esta Rectoria, encontrí lo 
arxiu a las escripturas del arxiu dins una caixa sens clau ahont qualsevol la tenia en sas mans y fins me 
han asegurat que las criaturas hi contribuian en pérdrer papers en jugar".  
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arribar a ser escrits23 i, si és així, el més probable és que almenys l'any 1641 i 
segurament també el 1642, tampoc no s'hagués celebrat cap matrimoni a la vila.  

Podem deduir d'aquestes dades que el 1641, efectivament, havia de fugir tothom 
del poble i que, si algú s'hi va quedar i el van matar, no ens consta.  

És probable també que alguns veïns tornessin a la vila el 1642; probablement 
serien pocs i encara es tractaria bàsicament de gent jove, mentre que la gent més gran 
probablement romandria encara amagada per la muntanya. Això ho volem suposar per 
la recuperació relativament ràpida del nombre de naixements i pel baix ritme de la 
mortalitat durant tots aquests anys.  

Entorn el 1650, la vila, tot i essent molt desfeta a causa del pas de la guerra, 
d'alguna manera ja hauria recobrat el seu pols demogràfic, tot i que el nombre de veïns 
havia de ser sensiblement inferior al que la vila havia assolit fins a deu anys abans.  

Sant Andreu de la Barca, a més, va haver d'atendre les contribucions de guerra, en 
especial per al manteniment d'un batalló de soldats, cosa que va implicar per la 
maltractada vila un esforç econòmic molt gran i que, malgrat que amb dificultats, va 
saber complir.  

Aquesta contribució per al manteniment d'un batalló va costar a la vila no res 
menys que vuit lliures mensuals, des del 1642, que ens consta per primera vegada, fins 
el 1651 que ens consta per darrera vegada.  

I si podem dir que la vila va passar per serioses dificultats per tal de poder complir, 
és perquè ens consta la data de cada lliurament de diners i així podem comprovar com 
els primers anys es pagava amb un retard de quatre a sis mesos i que a partir del 1644 
aquest retard va augmentar notablement, fins a arribar als catorze i als setze mesos els 
anys 1645 i 1646. Després, el 1647, veiem com pràcticament posen els pagaments al 
dia −tot pagant alhora la contribució de quinze mesos− encara que al 1650 el retard va 
tomar a arribar fins els set mesos.  

En total, al llarg dels deu anys, la vila va arribar a pagar, almenys, set-centes deu 
lliures, si no és que va arribar a les nou-centes, o encara més24...  

Es va tractar doncs, d'un esforç considerable per aquella malmesa vila, i aquí 
encara ens caldria sumar les més que probables despeses ocasionades pel pas 
sovintejat dels exèrcits...  

Les muntanyes que envolten Sant Andreu encara van tornar a ser camp de batalla 
el 1651, quan el mariscal Marchin va fortificar novament Martorell tot esperant l'atac 
enemic.  

 
23. Cal fer notar que als llibres de baptismes i d’òbits, que si que s'han conservat, no s'hi observa cap 

desperfecte que pogués fer pensar que manquen els fulls corresponents a aquests anys.  
24, APSAB; Manual "M", La suma total dels registres conservats és de set-centes deu lliures, però cal 

fer observar que ens manquen algunes dades. Teòricament, si multipliquem les vuit lliures mensuals pels 
deu anys que es va lliurar aquest impost, la suma hauria d'ascendir a nou-centes seixanta lliures.  
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L'exèrcit espanyol, però, després de sortir de Valls el 28 de juliol i d'encaminar-se 
vers el Penedès, en saber que era esperat a Martorell, va canviar de camí marxant 
aleshores vers l'Ordal i repetint la maniobra que el 1641 havia realitzat el marquès de 
Los Vélez, és a dir, que per sorpresa de Marchin −diu Sanabre− els espanyols van 
caure sobre Sant Andreu de la Barca.25  

I encara concreta Sanabre que la marxa d'aquest exèrcit va ser pacífica fins arribar 
a les muntanyes del Lladoner, però que a partir d’aquí es va convertir en una veritable 
invasió bèl·lica, fins i tot concedint els caps als seus subordinats les llibertats annexes 
a la guerra.26  

Tot i aquest segon assalt sobre la zona de Sant Andreu, en aquesta ocasió no 
sembla que la gent hagués fugit de la vila, ni tampoc que aquests fets haguessin 
ocasionat danys als veïns. Volem creure que en aquesta ocasió els santandreuïs havien 
de córrer a amagar-se, però que a l’endemà dels fets la vila ja havia de recobrar la 
normalitat quotidiana.  

La guerra va acabar el 1652 i Sant Andreu de la Barca, de la mateixa manera que 
un dia ja llunyà va veure passar el primer exèrcit francès −suposadament aliat dels 
catalans−, és molt probable que també veiés com, el 13 d’octubre del 1652, l'exèrcit 
francès es retirava definitivament de Barcelona.27  

 
7. ELS TEMPS DE LA PESTA 

 
Als darrers temps de la guerra un nou flagell es venia a sumar a les calamitats que 

patia la terra. La pesta va fer la seva aparició d'una manera molt virulenta28. I Sant 
Andreu de la Barca tampoc no se'n va poder escapar d’aquella pestilència que tot ho 
envaïa.  

Quan passaven pobres rodamóns per la vila i s'hi havien de quedar a fer la nit, hom 
els permetia de dormir a les pallisses, sobretot a la de la rectoria. Sovint aquests 
pobres arribaven malalts i així no resulta ser gens estrany el trobar documentada la 
mort de força gent a les pallisses.  

Així, posem per cas, el 1649, a la pallissa del batlle, en Joan Puig, hi van morir, 
almenys, dos "pobres francesos".29  

 
25. SANABRE, Id., p.509.  
26. lb.  
27. Si més no, segons aporta SANABRE, aquest exèrcit si que va passar per Martorell. L'única 

víctima del poble que tenim coneguda per tots aquests anys de guerra, va ser un noi anomenat Andreu 
Jover "fadrí estranger lo qual morí penjat a Tarragona que.1 avian pres com a enemich micalet y era 
habitant de la present parròquia de Sant Andreu y son veynat" (APSAB, Llibre d’òbits 1648-1701).  

28. Segons NADAL i GIRALT (Ensayo metodológico para el estudio de la población catalana de 
1553 a 1717 dins "Estudios de Historia Moderna" V.III p.250), la pesta del 1652-1654 va ser potser la 
més temible del segle XVII, tant per la seva extensió com per la virulència.  

29. APSAB, Llibre d’òbits 1648-1701.  
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La pallissa de Joan Puig sembla que havia de donar a parlar durant aquells anys, 
precisament pel nombre de morts que s'hi van produir i pel temor a la pesta.  

Així, sabem que el 1650 hi va morir "un pobre minyó, natural de Montblanc"30 i, el 
1651, encara s'hi trobaren almenys dues persones més, mortes, suposadament, de 
pesta.  

Davant el temor que inspirava aquesta pallissa "se determina lo poble que.s cremas 
dita palissa ab lo cos [d’un que van trobar allí quan portava tres o quatre dies mort] 
per lo temor y avia de peste".31  

Aquell any a la vila encara van morir almenys cinc persones, sospitoses de portar 
el temible mal. En un d’aquests casos, ens consta que "per la suspita se tania del mal 
contagiós de peste" se'l va enterrar fora del fossar, a la sortida de la mateixa casa on va 
morir, i encara en un altre cas, una dona va haver de ser enterrada pel seu mateix 
marit, ja que el fosser s'hi va negar de fer-ho tot al·legant "que suspita de peste".32  

Però la pesta, com a tal, no va ser declarada a la vila fins el dia de Pasqua de 
Ressurrecció, el 31 de març; del 1652. D'aquests moments difícils ens ha arribat un 
testimoniatge directe, el del rector de la parròquia, Francesc Aloi: "fou declarat per lo 
doctor Hieroni Codony, metge de la vila de Terrassa que i avia peste en la present vila 
de Sant Andreu de la Barca, fonch a la casa d.en Steve, a casa de Barceló, a casa d.en 
Puig, a casa d.en Selva, a casa d.en Majol y a la casa d.en Serra; los empestats restaren 
a la vila en ditas casas y tots los sans fugiren abarrasant-se uns y altres, se retiraren a 
las casas del Palau. Lo rector estigué a la casa d.en Gensana del baluart, deia missa a 
la capella del Palau y tothom ohia missa a la campanya per temps de tres mesos, la 
Iglésia resta encomanada a Steve Radius, sagristà, que estigué sempre tocant la Ave 
Maria cada vespre". I encara ens va deixar el testimoniatge d'altres detalls, com posem 
per cas el d'un barber francès que hi havia a la vila: "un barber francès curava y 
purifica la vila, perfumant-la". Entre els que van fugir s'hi comptaven també, és clar, 
els jurats i el batlle. En concret ens consta que un jurat era amagat a una barraca del 
terme de Castellví, mentre que el batlle era amagat a un mas de Corbera.33  

Les víctimes de la malura en aquesta ocasió les tenim ben conegudes, fins i tot amb 
la data i les circumstancies que rodejaren llur mort. Volem afegir aquí la relació 
d'aquests òbits perquè pensem que reflecteix perfectament l'ambient aterridor que hom 
respirava als dramàtics temps de la pesta:  

La primera víctima va ser Caterina Esteve, que va morir a la casa de Barceló el dia 
30 de març; i va ser enterrada a la porta de la casa pel seu mateix marit. Abans de  

 
30. lb.  
31. lb.  
32. Encara que no tingui res a veure amb la pesta, afegirem a tall d'anècdota que a finals del mes de 

juny del 1651 el Llobregat baixava amb molta aigua i un pobre francès hi va morir negat.  
33. APSAB, Llibre d'òbits, f. l5v-16v. Totes les notícies que segueixen pertanyen a aquest mateix 

llibre.  
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morir havia confessat i combregat. Aquell mateix dia, al vespre, va morir la donzella 
Madrona Esteve −potser filla de l’anterior− i va ser enterrada al corral de la mateixa 
casa.  

El dia 1 d'abril va morir l'albat Llorenç Selva "fou enterrat fora de casa, al detras 
prop lo torrent, lo quallo enterraren son pare y mare, que estaven empestats".  

El dia 2, a la matinada, va ser el pagès Francesc Madius, que va ser enterrat al 
cementiri on va ser portat per la seva esposa i per un fadrí. Va rebre els sagraments. 
Aquest mateix dia, a la tarda, va morir a la seva casa el pagès Antic Selva. Els fossers 
l'enterraren a la seva era. I encara va morir −en una barraca− el fadrí Andreu Puig, que 
va ser sebollit pels fossers al fossar.  

El dia 3, era Gabriel Majol, després d'haver confessat i combregat. Malgrat que 
santandreuí, Gabriel Majol s'havia establert com a candeler de cera a Barcelona, d'on 
probablement havia fugit a causa de la guerra. Al mateix dia el va acompanyar, el seu 
fill, Antoni Majol, que també havia confessat i combregat. Ambdós van ser enterrats 
junts pels fossers "detras en un clos".   

El dia 5 va arribar el torn a Margarida Roca, que va traspassar a casa d'en Serra i 
"fou enterrada per son marit dintre de casa". Va morir sense rebre els sagraments, però 
el rector Aloi ens fa constar per descàrrec de la seva ànima que "avia confessat' en la 
Quaresma".  

La malura va remetre, car no hi va haver cap altra víctima fins a mitjan mes, quan 
va morir un dels fossers, Joan Prats, a una barraca sobre la vinya d'en Barceló; "fou 
enterrat allí mateix prop de hont estava, per lo fumador y purificador de la vila". 
Aquest fosser devia ser tot un descregut, car afegeix el rector que "no rebé 
sagraments, mai volgué confessar".  

Les dues darreres víctimes van ser nens. Ambdós van morir a les darreries del mes 
d'abril: l'albat Silvestre Prats va morir en una barraca i va ser enterrat al fossar pel seu 
pare i l'albat Teresa Majol, que "morí de espelma" en una barraca, va ser enterrada, 
probablement, per un oncle seu, de nom Joan Majol.  

Hi va haver encara vuit empestats més, que es van poder salvar. Tot i que la malura 
va durar un mes, la vila va tardar encara dos mesos més abans de recobrar la 
normalitat.34  

 
8. LA CULTURA I LA SALUT AL SEGLE XVIII 

 
La societat de 1'època va conèixer algunes millores que fa 1'aspecte cultural com el 

sanitari.  
Referent al primer punt, cal dir que la vila va disposar d’escola, almenys, des del 

1619, ja que ens consta que el dia 30 de juny de l'esmentat any, i per decisió del  
 
34. Sobre aquests fets, PEDEMONTE (Id., ps.546-547) també publica una breu síntesi basada en 

aquest mateix document.  
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Consell general, la vila va conduir un "mestre de minyons". Aquest primer mestre que 
tenim documentat a Sant Andreu, era Vidal Cluset.35  

El municipi era també l'encarregat de proporcionar una casa on viure el mestre, 
cosa que ens consta documentada per l'any 1668 quan, el 10 de maig, el clavari 
pagava el lloguer de la casa del mestre.36  

En aquesta mateixa data el mestre també va cobrar el seu salari, i així, sabem que 
per mitja anyada d'ensenyament el mestre va cobrar set lliures. Assenyalem de pas que 
el "mestre de ensenyansa de minyons" que hi havia aleshores a la vila, es deia Joan 
Amat.37  

Pel que fa l'aspecte sanitari, la vila va intentar de disposar d'un metge propi i, així, 
el 1664, i reunits els veïns en Consell general "convocat y congregat lo Concell 
general de la vila y terme de Sant Andreu de la Barca enlloch acostumat del sementiri 
de Sant Andreu de la Barca a so de campana a instància y requesta dels honorables 
jurats" i comptant amb la presència del batlle, els jurats proposaren que per 
"conveniència i profit de tots els particulars", "fos conduït y conduatat per metge", el 
doctor Pau Fuster, que aleshores habitava a la vila de Martorell.  

A canvi dels seus serveis en medicina, la vila li donaria −pagat anticipadament pel 
conjunt del veïnat− vint-i-sis quarteres de blat bo.  

Al seu torn, el metge s'obligava "a visitar tots los amos y mestressas ab los de llur 
família tant quant serà menester, durant alguna malaltia de algú de casa".38 

Però aquest metge no devia restar gaire temps al servei dels veïns de Sant Andreu 
de la Barca, ja que el 1672 la vila tornava a estar sense metge.  

El 24 de juny del referit any, el Consell general tornava a insistir en aquesta 
qüestió, tot proposant que "per conveniència y profit del bé comú a utilitat y 
conservació de la salud de tots els particulars, y en falta de dita salud, de la 
recuperació d.ella, fos conduit y conduitat per metge lo doctor Anton Margarit, 
ciutadà de Barcelona".39  

En aquesta ocasió, les condicions del contracte canviaren respecte les que hem vist 
més amunt. Ara, el metge s'obligava a visitar dues vegades cada dia a cada casa on hi 
haguessin malalts, ja fossin els amos, les mestresses o bé llurs fills. 1, pel que fa als 
honoraris, ja no cobraria una quantitat total de blat, a pagar per tota la vila, sinó que 
seria l'amo de la casa on hi hagués algun malalt qui li pagaria "conducta de blat des de 
que sien malalts fins que sien sans".  

Els altres veïns de la vila "que no seran conduatats", en lloc de blat, haurien de 
pagar tres sous per cada visita del metge.  

Si més no, aquest canvi de condicions ens ve a dir que el primer sistema de 
contracta no devia funcionar, probablement perquè alguns dels veïns que s'hi van  

 
35. AMSAB, Llibre d'Actes i negocis. Acta de 30 de juny de 1619.  
36. Id., Comptes 1668.  
37. lb.  
38. Id.  
39. Id.  
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comprometre no devien complir a l'hora de pagar la seva part del blat. També és 
possible, per altra banda, que el metge entengués aquella condició de visitar "tant 
quant serà menester" d'una manera massa relaxada i, d'aquí, la nova obligació de les 
dues visites diàries.  

A més del metge, també era convenient que la població disposés d'un cirurgià. 
Així, ens consta que en un Consell particular celebrat el 28 de maig del 1688, es va 
tractar sobre el manteniment d'un cirurgià a la vila a base de pagar una mesura de blat 
tots els veïns40. I la vila devia gaudir, efectivament, dels serveis d’un cirurgià, car ens 
consta que el Consell, el 24 d'agost del 1696, li va concedir que fos franc de talls i 
taxes.41  

 
9. LA SOCIETAT A LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XVII 

 
De manera més o menys periòdica, les parròquies anaven rebent la visita pastoral. 

Aquestes visites, fetes pel bisbe o, més normalment, per un delegat seu, tenien per 
missió el vetllar pel bon govern eclesiàstic. La documentació produïda per aquestes 
visites és sovint monòtona i centrada a aspectes concrets de l’església que avui −pel 
present estudi− ens són d’un interès força relatiu. però de tant en tant, aquests textos 
contenen notícies de força interès per tal de conèixer els comportaments, els costums i 
fins i tot les creences i les supersticions dels feligresos.  

Les referides notícies les trobem en forma d'ordinacions i, d'entre les quals, 
n'aportem ara cinc42:  

El 1640 es va fer una ordinació en la que es manava "que ninguna persona de  aquí 
al devant, estenga roba en las parets del fossar en pena de sinch sous per quiscuna 
vegada, aplicadors a la obra de la dita iglésia".  

Si més no, doncs, aquesta ordinació ens permet d'assabentar-nos d'un curiós 
costum de l’època. Cal dir, de tota manera, que la utilització del cementiri corn a 
estenedor de la roba de la bugada, no és cap fet estrany −ans el contrari− en aquells 
temps.  

Del 1656, tenim registrada una mesura de sanitat: "se mana a qualsevol personas 
tant eclesiàsticas com seculars, que d.esta hora en avant no prengan tabaco ni de fum 
ni de pols dins las iglésias, en pena de tres lliures applicadores... ". .  

Sembla clar, doncs, que el tabac no solament ja es coneixia i s'utilitzava al poble, 
sinó que a més hom fumava a l'església...  

Un any més tard, el 1657, es va dictar una ordinació ben lligada a aquella 
mentalitat que creia que les tempestes eren portades pels bruixots, entre d'altres 
coses: "Item mana que ninguna persona se atrevesca a traurer la figura de algun  

 
40. Id 
41. Id 
42. APSAB, Llibre de Visites, 1622 
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sant, axí de bulto com de pinzell, fora la iglésia, tant en temps de tempestat com 
altrement, sens llicència del reverent rector, en pena de deu Iliures y subsidi de 
excomunió major"  

Un altre costum que hi havia −amb escàndol de l’església− era l’actitud observada 
per moltes parelles, que s'ajuntaven abans d'hora, és a dir "comensant a estar primer 
amancebats que casats".  

Una ordinació del 1657 preveia que, aquelles parelles que fossin trobades en 
aquesta situació serien multades i, a més, el rector no les podria casar, sinó que abans 
haurien de comptar amb l'autorització del bisbe.  

De tota manera, és força probable que no s'observés l’ordinació, o bé que amb el 
pas del temps es tornés a relaxar el costum, ja que en la visita que va fer el bisbe el 15 
d'abril del 1722, va dir, textualment que "per quant en nostra visita general havem 
trobat haver-i molt desordres sobre la familiaritat y tracte dels promesos ab las 
promesas, per tant, manam que de aquest hora al debant no entren los uns a les cases 
dels altres".  

Una altra obligació que l'Església ha assenyalat sempre, és la de no treballar el 
diumenge. Una norma que no sempre s'ha observat o, si més no, no s'observava massa 
a Sant Andreu el 1682 ja que, el visitador delegat del bisbe ens va deixar aquest 
testimoniatge en forma d'ordinació: "Per quant havem tingut notícia que alguns 
particulars de la present parròchia, poch temerosos de Déu Nostre Senyor, no dubtan 
en trebaIlar alguns dias de festa, senyaladament los guixers, lo que és contra los 
manaments de la Lley de Déu, per ço desitjant provehir lo remey, manam a totas y 
qualsevols personas de la present parròchia, que de ninguna manera se atrevescan en 
trebaIlar en dias de festa de precepte, sots pena de tres lliures de béns propis 
exhigidoras, y a la obra de dita Iglésia aplicadoras y en subsidi de excomunió major".  

 
10 LES OBRES DE L’ESGLÉSIA A LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XVII 

 
Els llibres de visites pastorals també ens forneixen altres tipus de notícies d'interès, 

com per exemple les referides a l'estat de l'edifici del temple i les obres que calia fer. 
Un altre aspecte també interessant i en certa manera relacionat amb l'anterior, és el 
que fa referència a l'adquisició dels ornaments litúrgics, així com la creació de nous 
altars, i encara d'altres qüestions com, posem per cas, les referides als aspectes 
econòmics...  

Pel que fa les obres, cal recordar que a finals del segle anterior l'església havia estat 
reformada, tot ampliant la vella esglésiola medieval i bastint un alterós campanar.  

Les obres que trobem ara registrades són, en general, de manteniment. Amb tot, 
passarem a comentar-ne algunes, si més no, per allò de novetat que poden aportar al 
nostre coneixement de l'antic, i avui desaparegut, temple.  
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El 1647 calia fer obres a la rectoria i, d'entre d'altres de no especificades calia que 

es "fassa fer lo sostre sobre lo celler".   
A la visita del 23 de setembre del 1653, ens consta que "els obrers de la present 

Iglesia, que fassen un cobertor enserat y altre de godamasil, perquè la pols no entre 
dins l.aygua de las fonts baptismals, en pena de tres lliuras pagadoras de béns propis”.  

En aquella ocasió, hom va observar que també calia reparar el campanar “al endret 
de la sacrestia", així com "se fasse un enser().t a la reixa del altar maior".  

Encara que els visitadors disposessin les obres, els obrers −potser per manca de 
cabals− no sempre corrien a portar-les a terme i, així, veiem com el 1656, tres anys 
més tard, la coberta de la font baptismal encara restava per fer, i encara la situació era 
la mateixa el 1657.  

El 1659 van aparèixer goteres a la coberta del temple i, en dies de pluja, l'aigua 
queia sobre el presbiteri i l'altar major. Unes obres prioritàries a les darreries d'aquest 
any, doncs, van ser les d'adobament de la coberta de l'absis.  

A finals del 1661, es va manar "adobar lo caragol del campanar perquè no.i aja de 
haver major dan y més gasto". L'escala de cargol del campanar, doncs, es trobava; en 
males condicions.  

A l’any següent va caldre adobar la paret del cementiri, que es trobava en un estat 
ruïnós.  

I pel que fa a l'ornamentació i els altars, aportem primerament la notícia de 
l'encàrrec d'una Vera Creu, el 1624 i el d'uns canelobres el 1625.43  

El 1656 el visitador parla de les capelles dels Sants Nazari i Isidre i de Sant Llop; 
el 1670, mana de fer un Sant Crist nou, ja que el que hi havia "esta molt corcada".  

Tanquem aquest apartat amb una notícia ja força divulgada. L'església de Sant 
Andreu va tenir a finals d'aquest segle un altar major nou.  

En concret, segons aporta Clopas, va ser fet pel-mestre de Martorell, Francesc 
Espill, qui va realitzar aquesta obra entre els anys 1684 i 1691.44  

Aquest retaule va ser el que va presidir l'altar major fins el nostre segle.  
 
43. APSAB, Llibreta de censos segle XVII i altres àpoques. El text que tenim és el següent: "Jo sobre 

dit [Gabriel Masip] argenter, tinch rebut del mateix demunt dit [el jurat Jaume Preses] catarse lliures 
dinou sous i sinch, dich 14 ll. 19 s. y és a compliment de tota la plata y mans e posat en la Vera Creu que 
e fet y resto a daurar la creu per dit compte rellevat que me an de donar l.or per daurar dita creu, que de 
les mans ja estich pagat y per ser axí fas lo present de mà mia, vui al primer de setembre de 1624", "Jo, 
Domingo Baró, argenter, confés aver rebut de Jaume Presas y de Pau Déu y de Juan Puig, jurat y hobrés 
de Sant Andreu de la Barca, quaranta y vuit lliures. Dich 48 ll.", "Per 2 candeleros de plata me an fet fer 
per la iglésia de dal dita, y pesats per lo contrast de la ciutat comforma consta ab son albarà de 28 de 
maig de 1625".  

44. CLOPAS, Historia de Martorell. p.135.  
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11. ELS ARRENDAMENTS DE LES BOTIGUES 
 
La vila disposava aleshores d'una sèrie de botigues públiques, que el municipi 

arrendava a particulars perquè tinguessin cura d'elles i asseguressin el proveïment dels 
diversos productes al veïnat.  

Aquests arrendaments es feien anualment, tot convocant el poble a la plaça de la 
vila i, allí, en presència del batlle, els jurats, els prohoms "y lo poble de dit Sant 
Andreu com és de costum y pràctica", els jurats posaven l’arrendament de les botigues 
a l'encant, és a dir, a subhasta, i així l'arrendament es feia al millor postor. Al seu torn, 
el nou arrendatari havia d'acceptar de regir la botiga segons les condicions que 
l'imposava el municipi i no podia vendre els productes a cap altra preu que els que li 
eren assenyalats.  

Els establiments que s'arrendaven eren, en concret, els següents: la fleca, la 
taverna, la tenda de la vila, la botiga del blat i la carnisseria.  

Aquests arrendaments no es feien pas tots el mateix dia i així el període anual en 
cada cas començava i finia en dates diferents. Així, posem per cas, l’any 1572 
l'arrendament de la flequeria començava el primer de setembre, per finir el darrer dia 
d'agost de l’any següent; el de la taverna, el 1665, anava des del dia de Sant Andreu 
fins la vigília de la festivitat de l'any següent, o bé la carnisseria, que el termini d'un 
any resultava ser més curt, ja que per la quaresma hom no podia menjar carn i així 
−com és el cas que tenim documentat pels anys 1569 i 1570− el termini anava des del 
dia de Pasqua fins Carnestoltes.  

Encara que sigui d'una manera breu, cal que vegem quin era el funcionament 
d'aquests establiments i llur servei, car constituïen un aspecte bàsic d'aquella societat. 
Per mitjà d'ells podrem tenir una notícia concreta sobre què era allò que hom menjava 
cada dia, a quin preu i de quina mena de productes disposava:  

L'arrendatari de la fleca havia de tenir pa de fleca blanc "bo e rebador", havia de 
pastar al preu assenyalat pels jurats i tenia un guany estipulat de deu sous per quartera 
(quantitat que ell havia de sumar sobre el preu de la quartera) "e deran los dits .x. sous 
axí per lo port y moldre y trebals de pastar com per lo guany que haurà de haver". 
Finalment, pel que fa al pes de les diverses peces de pa, aquest s'havia de fer segons es 
feia a Martorell.45  

L'arrendatari de la taverna havia de proporcionar el vi, i també la neu a la vila 46. 
Les condicions de l'arrendament ens consten així: "ajustat que tinga de venedures deu 
reals per cada carrega de vi y que sols sia obligat tanir neu los tres mesos de 
juliol, agost y setembre y que las penas dels hostalers y de qui vendrà vi, sien 
de tres lliures sens llicencia del arrendador"47. De tota manera, es podien donar  

 
45. APSAB, Llibre Confraria Sant Sebastià.  
46. Aleshores la neu era arreplegada a l'hivern i guardada en pous preparats a l’efecte i després era 

utilitzada a l'estiu, bàsicament per a refrescar begudes i aliments.  
47. AMSAB, Llibre d'Actes i negocis, 29/XI/l665.  
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anys sense nevar, cosa que impossibilitava el taverner de complir les condicions 
previstes al contracte, així, en algunes ocasions, com és el cas del 1666, els jurats 
concreten: "acceptat que no serà obligat a tenir neu" 48. El 1668 la neu es venia a 
lliures i mitja lliura, al preu de dos diners la lliura.49  

L’arrendatari de "la tenda de la vila" "haurà de tanir provisió dins la vila de pesca 
salada com és bacallà, tunyina, arengadas y sardinas saladas", també "vendrà lo 
abadejo tant sech com remullat". Pel que fa la tonyina, l’havia de tenir "al barril ab 
salmorra".  

A més havia de disposar de sal, sabó, oli i aiguardent. Aquests dos darrers 
productes els podia vendre a quartans i a menut.  

Finalment, l’arrendatari de la tenda tenia una altra obligació que en principi ens 
sembla ben curiosa, car havia de tenir cura de que hi hagués tot l’any el "rest al pou de 
la plassa"50. Volem interpretar aquí que aquesta tenda era situada a la plaça de la vila, 
a prop d'on hi havia el pou, car d'altre manera no sembla normal que se li encarregués 
de tenir cura de la corda del pou.  

La botiga del blat venia a ser com un magatzem de reserva on guardar el gra pel 
conreu. El 1667, deia el botiguer del blat que "me obligo donar dit blat sempre que 
rebré bolleta en la qual serà nombrat nom y cognom de algun particular de la present 
vila y parròchia, y donar compte y rahó de dit blat sempre y quant me serà requerit per 
los honorables jurats y proms, havent-lo de donar bo y rebedor a coneguda de jurats y 
promes, prenent treball de mesurar-lo y posar y tràurer lo blat dels graners, al que me 
obligo ab tots mos béns".51  

Aquest blat, que el botiguer acostumava a donar a raó de dues quarteres, havia de 
ser restituït a la botiga. A causa que no tothom sembla que tomava el blat, el 19 de 
desembre del 1666 es va fer un Consell general només per tractar d'aquest tema, i 
"fonchs resolt en dit Concell que de aquí al devant tots los particulars y quiscú sia 
obligat tomar lo blat a casa del botiguer per lo dia de Nostra Senyora de Agost, en 
pena que no li sia donat de aquí al davant blat, y que cada any se aja de donar y 
recompartir lo blat a tothom per lo dia de Sant...52, lo que lloaren y aprobaren tots".53  

Però allà on es detallaven millor les condicions de l’arrendament era a la 
carnisseria. Així, el 1569 les condicions eren les següents:  

− Ha de tenir la vila proveïda de carn de moltó i de crestat. 
− La carn que tindrà tres dies no la podrà vendre.  
− Podrà tenir "en lo pla" cent cinquanta bèsties de llana, compreses les seixanta del 

poble, i no pas més.  
 
48. Id. 19/XII/1666.  
49. Id. 25/II/1668.  
50. Id. 21 /XIII 1661. 
51. Id.3INIl/1667.  
52. A l'original el nom del sant està borrat.  
53. AMSAB, Llibre d'Actes i negocis. 31/VII/1667.  
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−Si a més vol tenir crestats no els pot tenir al pla sinó a la muntanya dels 
terratinents. 

−Pel que fa als preus, eren els següents:  
−Tallarà el moltó al preu de Barcelona, i el cabrit al preu del moltó.  
−Anyells i anyelles fins a Sant Joan de juny tallarà a preu de moltó, i de Sant Joan 

endavant tallarà l'anyell a preu de moltó i l'anyella a preu de crestat.  
−Tallarà el crestat a disset diners la lliura.  
−Tallarà les cabres a dotze diners la lliura "y açò que sien bones a coneguda dels 

jurats de dita vila y parròchia",  
−Tallarà les ovelles a preu de crestat.  
−Donarà un cap de moltó per quatre diners, una freixura per quatre diners, quatre 

peus per un diner, un budell gran per un diner.  
 −El porc l'ha de tallar des de Sant Miquel fins Nadal a preu de crestat. 
Com a contrapartida favorable al carnisser, també s'estipulava que ningú de la vila 

podia entrar i matar bestiar. 54  
A més de l’arrendament de les botigues, la vila també acostumava a arrendar les 

imposicions, tal com és el cas que tenim documentat pel 1656 quan, per subhasta 
pública van arrendar "tot aquell dret y imposició o quaranté del blat, ordi, civada, 
espelta, mill y rahims que lo present y corrent any de 1656 se culliran en lo terme de 
Andreu de la Barca".55  
 
12. LA COMPTABILITAT DEL MUNICIPI 

 
Més amunt hem tingut ocasió de definir l'ofici municipal de clavari i hem dit que 

era l'encarregat d'administrar els fons comunals. Passarem ara a donar una breu ullada 
als comptes de portava aquest funcionari de la vila. A tall d'exemple, hem utilitzat els 
comptes dels anys 1657 i 167356:  

El clavari registrava les diverses partides en dos relacions diferents; una era per 
apuntar les entrades i l'altra les sortides. Després, al final del termini de la seva gestió 
com a clavari, havia de donar comptes de la seva activitat davant els jurats i els 
prohoms, responent dels seus propis cabals si, per una mala gestió, mancaven els 
diners que assenyalava el saldo final.57  

 
54 APSAB, Llibre de la Confraria de Sant Sebastià.  
55 AMSAB, Llibre d’Actes i negocis.  
56.Se'n conserven força més d'actes de comptabilitat, però aquí només en donem una 

mostra per evitar de fer-nos massa reiteratius en una qüestió tan feixuga com és la lectura i la 
interpretació de les xifres.  

57. Precisament pels problemes que de vegades hi havia d’haver, en alguna ocasió es va 
arribar a eliminar el càrrec de clavari, fent passar la seva funció als jurats "per llevar los danys 
y absurdos que en la vila resultava per lo ofici de clavari" (AMSAB, Llibre d'Actes i 
negocis, 20/VIII/1692), de tota manera aquesta mena de situacions sembla que havien de  
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Les partides corresponents a les entrades acostumaven a ser les mateixes cada any i 
gairebé només canviaven els noms dels arrendataris i poca cosa més. Fins i tot, quan 
un clavarí prenia possessió del seu càrrec, sembla ser que ja rebia una relació 
assenyalant les partides corresponents a les entrades.  

Així, en Jaume Torrelles en prendre possessió de clavari el 1657, ja enumerava les 
entrades que havia de rebre. Eren les següents:  

 
− Arrendament del quarantè de Pere Margarit, 
adroguer  

54 ll. 

− La fleca, de Miquel Llopart 37 ll. 
− La carnisseria, de Joan Llopart 36 ll. 
− "Una tersa" de la tenda d'Esteve Roca   8 ll. 6s. 8 d. 
− El censal de Mateu Soler   3 ll. 
− El censal de Na Selva   15 s. 
− Els censos d'en Ramoneda          13s. 6 d. 
− El censal de micer Oller 10 ll. 
− El censal d'en Olivella 10 ll. 17 s. 
− Per deutes del vi, de Mateu Soler 11 ll. 15 s. 
− Per deutes del vi, d'Antoni Soler 13 ll. 10 s. 
− La taverna, de Domènec Bassons  
− La tenda, de Jaume Preses 16 ll. 
− La carnisseria, de Pere Joan Puig 36 ll. 
− Del clavari vell, Antoni Soler          10s. 7 d. 
− Dels jurats passats Jaume Preses i  
Joan Gensana 

12 ll. 

 
En acabar la relació encara afegia Jaume Torrelles: "y axí me obligo jo, lo sobredit 

clavari, en altros partits si entraran en mon temps y en mon any de clavari, la qual 
quantitat axí rebuda fins lo dia present com per havant rebedora atorch y confes ab lo 
present acte en dit nom de clavari per dita vila haver rebuda y ben comptada".  

És curiós d’observar que la partida que proporcionava un major ingrés a la vila − si 
més no, aquest any concret−  era l'arrendament de la taverna, cosa que ens ve a dir que 
en aquella època es consumia força vi i l'arrendatari de la taverna n'havia de treure'n 
un bon profit, car sinó no hagués pagat una quantitat tan alta.  

Davant d'aquesta relativa repetició anual de les entrades, les partides corresponents 
a les sortides són força més variades i, en permetre'ns de saber que era allò que pagava 
el municipi, també ens aporta la notícia de molts fets, esdevinguts directament o 
indirecta, a la vila.  

 
durar poc temps, car per aquest cas concret que hem esmentat, ens cal afegir que a l'any següent, el 1693, 
ja tomaven a nomenar un nou clavari.  
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El 1673, algunes de les sortides van ser les següents: 
 
− Es van pagar un total d'onze pòlisses, sense especificar.  
− Dues pensions pel benefici de Santa Magdalena de Gurb, bisbat de Vic.  
− Dues pensions més a la confraria del Cordó de Sant Francesc.  
− Pel pont de Martorell.  
− Al procurador o ecònom de la capella del palau de la comtessa, a Barcelona.  
− El sou del clavari, que eren sis lliures.  
− Per la contribució a la cavalleria de Barcelona (van pagar vint lliures per la  

compra de palla).  
− i altres.  
 
En total, les sortides van ascendir aquell any a cent-vuitanta lliures, quinze sous i 

set diners. Però com fos que aquell any el total de les entrades va ser de dues-centes 
lliures nou sous i tres diners, doncs la diferència encara va donar un saldo favorable a 
la vila de dinou lliures, tretze sous i vuit diners, la qual quantitat, en acabar l’any, el 
clavari sortint va haver de lliurar al clavari entrant.  

Un altre aspecte força important de la vida financera de la localitat era la qüestió 
dels censals. Ja hem vist que la vila en cobrava alguns; però també en pagava d'altres.  

En concret, hem trobat que a mitjan segle XVII la vila pagava, almenys, set 
censals: Al senyor marquès, a Sant Antoni de Barcelona, a Santa Magdalena de Gurb, 
a la capella del palau de la comtessa a Barcelona, a la confraria de la Corda de Sant 
Francesc, pel passatge del pont de Martorell i a Agnès Casademunt.  

Clourem aquest apartat amb una anècdota, tot i que potser aleshores era un fet 
normal: ens consta que, almenys, el 1655, es va pagar un censal amb un sac de blat.  

 
13. ELS ALLOTJAMENTS 1 LA GUERRA, A LA SEGONA MEITAT DEL 
SEGLE XVII.  

 
La guerra de Separació havia acabat el 1652 amb la caiguda de Barcelona, però els 

francesos encara retenien Roses i bona part de la zona del Pirineu, des d’on feien 
algunes incursions pel país. Fins i tot en una ocasió, el 1657, van arribar fins molt a 
prop de Barcelona.  

Les guerres d’Espanya amb França en territori català es van allargar per tota la 
segona meitat d’aquest segle, fins i tot després de l’amputació del país soferta pel 
Tractat dels Pirineus: Així, recordem els anys 1667-68, 1672-79, 1684, 1688... Els 
allotjaments de tropes que havien enutjat Catalunya −fins ser una de les causes que 
menaren a la guerra de Separació− es van seguir repetint al llarg de la segona meitat 
del segle. I a Sant Andreu de la Barca també tenim proves d'aquest pas i allotjament 
de tropes al llarg d'aquests anys.58  

 
58. Totes aquestes notícies són extretes de l’AMSAB, Llibre d'Actes i negocis, corresponents a les 

dates citades al text.  
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Així, ens consta que el dia 20 de gener del 1657, es va allotjar a la vila la 
"cavalleria de Borgonya", el 17 de juny hi havia tropes que eren en "trànsit en la 
present vila", i un mes després, el 29 de juliol, el clavari registrava més despeses a 
causa dels soldats.  

Pel novembre del 1658 els soldats es quedaven a pernoctar a 1'hostal, pagant 
naturalment, la vila. Pitjor devia ser pel febrer del 1661, que els soldats es van allotjar 
per les cases particulars del poble.  

D'altres anys que tenim notícia de les despeses produïdes pel pas dels soldats són el 
1659, 1663, 1688 i 1669.59 Amb aquestes tropes en trànsit fins i tot va passar per la 
vila el senyor de la baronia −el marquès de Los Vélez− el 16 d’agost del 1683, tot 
portant una companyia de soldats.  

En aquesta ocasió, el batlle i els jurats de la vila van sortir a rebre'l i el van 
acompanyar fins la població. El pas del marquès va costar a la nostra vila un total de 
set lliures i deu sous "per los gastos féu lo Senyor marquès quant passà".60  

La situació va portar novament els pagesos a la revolta, que va esclatar els anys 
1688 i 1689: és l'anomenada guerra dels "gorretes" o "barretinetes".61  

D'aquesta nova revolta no hem localitzat cap notícia referent a Sant Andreu de la 
Barca. Malgrat això, pensem que la vila havia de viure amb intensitat els fets, car si 
més no, si que sabem que a Martorell hi va haver avalots.62  

I a més de la vivència quotidiana de la vila amb les tropes en trànsit i el 
descontentament generalitzat del país pel caire dels fets, Sant Andreu de la Barca 
−com tantes d'altres− va passar per les dificultats que suposava el pagament 
d'impostos de guerra, com és el cas del 1663, que la vila va haver de fer un "donatiu 
voluntari" "a effecte de ajuda de costa per les fortificacions".63  

El donatiu "voluntari" consistia en el lliurament de noranta-set lliures, pagadores 
en tres anys, i així aquell primer any havien de pagar trenta-dues lliures i vuit sous, 
cosa que van fer partint aquesta quantitat en dos terminis de setze lliures i quatre sous 
cadascuna.  

Aquest donatiu "voluntari" havia de representar un gran esforç per les malmeses 
finances de la nostra vila.  

Però encara no va ser aquest l'únic donatiu "voluntari" que la vila hagué d'afrontar. 
Així, ens consta que el 1686 el governador de la baronia els demanava 
"graciosament" vuit dobles d'or64, i encara ens consta un altre donatiu d'aquesta  

 
59. Cal fer observar, però, que la documentació que posseïm de l’època és fragmentària, car ens 

manquen les notícies corresponents a molts anys i, per aquesta causa, la relació del pas dels soldats no la 
podem oferir completa. 

60. AMSAB, Llibre d'Actes i negocis. comptes 1683.  
61. MOLAS, Neoforalisme i represa econòmica: el regnat de Caries II, dins "Història de Catalunya" 

v 4 p. 110.  
62. lb.  
63. AMSAB, Llibre d’Actes i negocis, comptes 1663.  
64. Id. II/XIl/l686.  
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mena pel 1690.65  
Fins i tot la vila va haver de fer algun soldat per anar al servei del rei. I aquest cas 

el tenim documentat pel dia 13 de juny del 1694.  
Per a aquesta missió va ser elegit en Francesc Matosa, al qui la vila li havia de 

pagar quatre dobles d'entrada i després tres rals "de socorro" cada dia mentres durés la 
campanya militar.  

A canvi d'aquesta paga, en Matoses "se obliga a servir per dita vila a sa magestat 
esta campanya".  

El soldat de la vila en marxar només va agafar una de les quatre dobles. Les altres 
tres les cobraria en tornar de la campanya. El que ja no sabem, és clar, és si va poder 
tornar mai a casa seva.  

 
14. LA GUERRA DE SUCCESSIÓ 

 
A principis del segle XVIII novament la guerra havia d'enfrontar Catalunya i 

Espanya; en aquesta ocasió dins el marc d'una conflagració europea a causa de la 
successió a la corona espanyola.  

I, com sempre, Sant Andreu de la Barca va haver de patir els desventatges de la 
seva priviligiada situació com a poble de camí. I probablement per 1'abril del 1706 
−que Barcelona va restar assetjada per Felip V− la nostra vila ja havia de passar per 
les primeres dificultats importants.  

Amb tot, cal dir que no hem pogut arreplegar cap notícia dels efectes de la guerra 
sobre la nostra vila al llarg dels primers anys de guerra.  

El llibre d'òbits de l’església parroquial en aquesta ocasió tampoc no ens dóna 
gaires dades relacionades amb la guerra. De tota manera si que ens informa 
mínimament del pas dels soldats i de la resistència del país.  

Així, ens consta que el 1710 va morir un soldat del "tercio" de Napolitans66, el 
1712 hi van morir dos soldats, un de portuguès i un altre d'alemany. En aquest darrer 
cas, ens consta que "morí ferit d'una escopetada en lo camí real".  

La darrera notícia que tenim correspon al 1714, quan el dia 2 de juliol, un soldat 
castellà fou mort "ferit de una escopetada y tres cops de sabre al cap".  

Pel juliol del 1713, l'exèrcit enemic era acampat des del Congost a la Roca de 
Droc67 , per marxar després des d’allí a formalitzar el setge sobre Barcelona. Durant 
uns dies, doncs, la vida diària de Sant Andreu de la Barca devia restar trasbalsada 
i fins i tot  volem pensar que devia fugir tot  el veïnat davant l'allau d'homes i  

 
65. Id. 7/III/1690. En aquesta ocasió es van nomenar dos representants per tal de defensar la vila 

d'aquest impost.  
66. APSAB, Llibre d'òbits, 1701-1744.  
67. PEDEMONTE, Id., p. 555.  
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màquines de guerra que movia aquell formidable exèrcit, i la més que provada 
hostilitat que tenien els soldats contra els naturals del principal...  

Mentre la ciutat de Barcelona restava assetjada per l'exèrcit franco-espanyol, la 
resistència −els guerrillers− lluitaven per tot el país, cosa que va motivar la sortida de 
diverses expedicions borbòniques de repressió i, una de les quals va protagonitzar un 
combat amb els insurgents a les rodalies de la vila.  

Els filipistes, a primers de gener del 1714, es presentaren −amb no res menys que 
dos mil tres-cents peons i tres-cents dragons a cavall− davant del vell castell del 
Castellvell de Rosanes, que era defensat per encara no una trentena d'homes 
acompanyats per les seves famílies.  

Els defensors −homes, dones i nens de totes les edats− aguantaren dos assalts 
filipistes, als qui ocasionaren tres-centes seixanta baixes, però veient que la resistència 
era impossible, a la nit del dia 23 de gener els seixanta-quatre que podien caminar es 
despenjaren pel cingle que tancava el castell. Un home, dues dones i un nen s'hi 
estimbaren però tots els altres van aconseguir de fugir68. Una vegada va ser ocupat el 
vell castell, va ser ordenada immediatament la seva demolició, que hagueren de portar 
a terme els veïns de Sant Sadurní69. No ens consta que en la demolició hi participés la 
gent de la baronia i, si van anar a cercar els peons a Sant Sadurdí potser va ser −només 
és una suposició− per evitar que els naturals de la baronia no aprofitessin novament el 
castell per fer-s'hi forts.  

Diu Pedemonte que "mentre dura el setge de Barcelona [1713-1714], les 
parròquies de la baronia es veieren constantment molestades per l'exèrcit de Felip V, 
que, apoderant-se de tots els punts que considera estratègics, no dona un moment de 
pau a sos moradors" 70... 

 
15. LA RESISTÈNCIA I LA REPRESSIÓ 

 
La guerra va acabar amb la caiguda de Barcelona en mans filipistes, després de 

l'assalt de l’11 de setembre de 1714. Catalunya va perdre allí totes les seves llibertats, 
totes les seves institucions −des de la Generalitat i les Corts fins al darrer dels seus 
municipis− i totes les seves estructures, fins i tot les de caire gremial, que també es 
van veure reformades.  

Aviat s'imposarien normatives noves al país, com el Decret de Nova Planta, el 
1716, i els successius decrets que l’ampliaven i el completaven. Fins i tot s'imposa al 
país una contribució nova, anomenada Cadastre... 

Sant Andreu de la Barca, doncs, com tot el país, va veure com canviava la seva 
estructura municipal, car ara va desaparèixer el vell Consell format per dos jurats  

 
68. ALBERTI, L'onze de setembre. p.202.  
69. PEDEMONTE, Id., p.555.  
70. lb.  
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i quatre prohoms, repartit a parts iguals entre la vila i el Palau. A partir d'ara el 
municipi seria regit pel batlle −que seguiria essent elegit pel senyor de la baronia− i 
per tres regidors, que serien elegits no pas pel poble sinó per la Reial Audiencia. 
Finalment hi hauria un síndic de la vila.71  

Sembla ser que als pobles hi havia una certa resistència a lliurar l'import del 
cadastre, i així per tal de fer efectiu el pagament, l’autoritat militar destacava tropa als 
pobles, cosa que encara feia més onerosa la càrrega, car els veïns també havien de 
pagar, a més, l'estada de la tropa.72  

La contribució del cadastre sembla que, almenys al Baix Llobregat, va ser una 
causa més del descontentament del país que va portar a la lluita armada contra els 
filipistes.73  

La lluita armada −el maquis contemporani, segons la definició de Codina74− era 
formada bàsicament de la gent que fugia de la repressió filipista. Un testimoniatge de 
l’època explica que "Una nit [de 1719] vingué [a Sant Boi] un jutge y aguasil de 
Barcelona y junt ab lo batlle anaren per las casas agafan los que habien sigut 
voluntaris, los portaren en Barcelona y los feren ser soldats. Los que no pogueren 
agafar fugiren per las montañas i sentaban plasa de miquelets, dits fosallers de Fransa 
o 'carrasquets'; se’n rehuniren de tots los pobles, que junts formaban dos o tres 
regiments...” 75  

Les autoritats borbòniques obligaren aleshores els pobles a defensar-se contra els 
carrasclets a base de formar sometents armats, però els pobles de la comarca −com 
tots els del país− estaven més aviat poc disposats a marxar contra la seva pròpia gent i 
així, segons el testimoniatge que hem citat, "1719, agost 18, Los fusallers de Fransa 
baxaren en Sant Bicens, Molins de Rey, etc., prengueren las armas dels destecaments 
[dels sometents]. Y veyén los insuls se determinà recullir totas las armas, portar-las en 
Barcelona, y foren colocadas en las Atrasanas".76  

Comenta Codina que si els carrasclets podien arribar a baixar als pobles a prendre 
les armes dels sometens, "una de dues: o era molt potent o hi havia connivència. O tot 
plegat"77. El fet era que la mateixa repressió, massa sovint indiscriminada dels 
borbònics, no feia altre cosa que engrossir les files insurgents i, a la vegada, les feia 
més potents.  

De l'acció dels uns i dels altres en tenim una bona mostra a Sant Andreu de la  
 

71. APSAB, Enquesta f.5v. Sobre els canvis en l'estructura municipal catalana, vegi's MERCADER, 
Les transformacions dels Municipis catalans en temps de Felip V, així com TORRAS, Els municipis 
catalans de l’antic règim 1453-1808.  

72. CODINA, Guerrilles i guerrillers a Sant Boi, dins "Guerrilles al Baix Llobregat", p. 133.  
73. Segons CODINA (Id.).  
74. CODINA, Id. p. 134.  
75. Testimoniatge escrit per Magí Castells, qui ho va rebre d'una font original. Versió transcrita per 

CODINA, Id., p. 134.  
76. Id. p. 135.  
77. lb.  
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Barca: El 3 d'agost del 1719 els carrasclets van matar un tinent a la riera de Rubí el 
cos del qual va ser sebollit a l’endemà al fossar de Sant Andreu.78  

Uns dies més tard, i dins el terme de la nostra vila, els carrasclets van donar  mort a 
un pagès natural de Torroja i veí de Martorell: "fou pres per los fosallés de Fransa lo 
dia dinou de agost del any mil set-sents y dinou y a las duas ores de la tarda fou pasat 
per las armas per los dits fosallés". Probablement es devia tractar d'alguna persona 
acusada de col·laborar amb els filipistes.  

Per l'altra banda, la repressió va ser ben dura i indiscriminada. D'això en tenim 
coneguts alguns exemples: El pagès Miquel Dufau "fou mort ferit de escopetadas y 
cotxilladas per los soldats de Felip quint, lo qual venia de missa de Martorell als vint 
de agost de mil set-sents y dinou, y fou ferit per dits soldats a las portas de casa Joseph 
Pelagrí, del terme de Castellbisbal". La narració que ens va deixar el rector Jaume 
Sala, doncs, no ens va estalviar de conèixer els detalls d'aquests crims.79  

Encara tenim coneguts un parell de casos més mercès les notes d'aquest rector: 
"òbit de un pobre que acaptant molt vell, lo qual fou mort per los sobredits soldats en 
las planas del Palau lo dia vint de agost de mil set-sents y dinou, y no pogué confesar, 
ferit d'una escopetada fou portat ab llisènsia del comandant de Martorell (que 
altrament no volian fos tocat de lloch, ahont morí) lo dia vint-y-hu de dit mes y any en 
lo fosà de dit Sant Andreu"; i tenim finalment “l’òbit de un home que mataren al areny 
de la casa de la Barca las tropas de Don Ramon Junyen als trenta de agost de mil set-
sents y dinou, y fou enterrat lo mateix dia de trenta de agost', en lo fosa de Sant 
Andreu de la Barca. No se ha conegut qui era ni menos saber com se deya, y fou 
despullat per los enemichs".  

L’acció guerrillera dels carrasclets fou força important en tota la comarca aquell 
any de 1719 i també als primers mesos del 1720, però sembla ser que pel mes de març 
d'aquest darrer any ja es batien en retirada. Si més no això és el que se’n desprèn del 
testimoniatge santboià que tenim conegut: "10 de març, que era dijous. En la platje de 
Vilanoba se habian embarcat molta part dels fosallers... Pasaren a Maó, que era en 
poder dels ynglesos"80. De tota manera els carrasclets seguien actuant, ja que el mateix 
testimoniatge ens diu que el dia 30 de març, passaren per Sant Boi més de cinc-cents 
soldats borbònics que perseguien "los fusallers dits voluntaris o carrasquets"81 i encara 
ho van fer per tot el mes d'abril... Els carrasclets van ser durament perseguits i 
castigats.  

 
78. APSAB. Llibre d’òbits. 1701-1744.  
79. Conservada al mateix llibre d'òbits citat.  
80. CODlNA, Id., p. 138.  
81. Id,  
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ELS ALVAREZ DE TOLEDO 
 

1 ELS DARRERS SENYORS  
 
Caterina de Montcada, duquessa de Femandina i de Montalto, marquesa de Los 

Vélez, i baronessa de Castellvell, va casar amb Josep Fadric Alvarez de Toledo 
Osorio, marquès de Vilafranca.  

El seu fill Fadric Vicenç (baró entre els anys 1727-1753) va encetar una nova 
nissaga de senyors de la baronia de Castellvell.  

Aquest primer baró −que a més dels títols esmentats també era cavaller del Toisó 
d'or, Gentil home de Cambra del rei i Majordom major del palau reial− sembla ser que 
només va tenir contacte amb els seus dominis catalans per mitjà dels procuradors, 
però el seu fill, Antoni Alvarez de Toledo Pérez de Guzmán "el Bueno" (que va tenir 
la baronia entre els anys 1753 i 1773) si que va conèixer els pobles de la baronia, si 
més no, anant de pas a Barcelona, el 1759. Eren personatges, doncs −com els 
Fajardo− del tot estranys a la terra, de la que només en devien saber que eren els 
senyors jurisdiccionals d'uns quants pobles molt llunyans d'on treien algunes rendes.  

A Antoni el va succeir el seu fill gran, Josep, que va ser senyor de la baronia entre 
els anys 1773 i 1796 i que, en morir sense descendència, el va heretar el seu germà 
Francesc de Borja, que va ser senyor jurisdiccional de la baronia fins el 1821 i que a la 
seva mort va desmembrar el seu títol, car va donar el marquesat de Martorell al seu fill 
Pere d’Alcàntara i la baronia de Castellvell a una de les filles, Maria Teresa.1  

I Maria Teresa Alvarez de Toledo va ser la darrera senyora jurisdiccional de la 
nostra vila, ja que el 1837 van ser abolits definitivament tots els dominis de caràcter 
senyorial a l'Estat espanyol.  

Tal com també hem fet amb els llinatges que van precedir l'actual, passem a  
 
1. PEDEMONTE, Notes...p. 562 
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Pallejà, Castellví de Rosanes i Sant Andreu de la Barca, n 'havien de fer un entre els 
quatre llocs2.  

Per aquest motiu, el 19 de desembre es van reunir a la casa del batlle de Sant 
Andreu de la Barca, els batlles dels quatre llocs aportant cadascú una llista amb els 
fadrins útils que hi havia a cada població, que en total sumaven vuitanta-quatre i eren 
repartits de la següent manera: vint-i-tres per Sant Andreu de la Barca, vint-i-set per 
Sant Esteve Sesrovires, setze per Pallejà i divuit per Castellví de Rosanes; les quals 
xifres ens proporcionen, indirectament, una certa notícia sobre la relació demogràfica 
que hi havia aleshores entre aquells llocs citats.  

L'esmentat dia, doncs, es va fer "la extracció y sorteitg del soldat que devian 
tràurer y sortejar los quatre sobredits llochs" i va sortir elegit per soldat un fadrí 
cirurgià de nom Josep "lo cognom del qual se ignora".  

Va donar-se la circumstància, certament curiosa, que aquest noi feia un mes que 
havia entrat a treballar amb el batlle de Sant Andreu de la Barca −que era cirurgià− i 
resulta que "se ausetà vuit dies ha, que fou lo dia antes de portar la llista lo dit batlle y 
regidors de Sant Andreu" ¿va ser per casualitat aquesta providencial desaparició?  

El fet és que l’endemà dia 20, "per faltar y no topar-se en ninguna part Josep T, 
fadrí sirurgià que estava en casa del senyor Ramon Martí, batlle de dit Sant Andreu de 
la Barca", va caldre de procedir a una nova elecció i ara va sortir un noi anomenat 
Joan Bugunyà, pagès de Cervelló, que aleshores habitava a la casa de Pere Joan Arcs, 
pagès de Sant Andreu de la Barca. En aquesta ocasió no ens consta si aquest fadrí va 
ser trobat o no. En tot cas, no tenim cap altre notícia coneguda de tot aquest afer.  

 
3. UN SEGLE D’EXPANSIÓ DEMOGRÀFICA 

 
El segle XVIII va confirmar plenament la tendència que ja vam observar pels 

darrers anys del segle XVII: El segle XVIII registra un creixement continuat de la  
població −que és un fenomen general a tot el país−, tot i que també és en aquest segle 
quan es donen les mortalitats més grans que fins aleshores mai no havia conegut la 
nostra vila, malgrat el fet que el segle XVIII ja no registri a Catalunya cap més pesta 
generalitzada.  

Tot això es pot seguir perfectament reflectit a la gràfica adjunta, bastida a partir de 
les dades proporcionades pels llibres de baptismes i d’òbits conservats a l'arxiu 
parroquial de Sant Andreu de la Barca.3  

Tot i el continuat moviment alcista que s'observa a la gràfica, podem veure  
 
2. APSAB, Actes i àpoques 1706-1727  
3. APSAB, Llibres de baptismes, 1623-1704, 1705-1763 i 1764-1814, Llibres d’òbits, 1648-

1701,1702-1723 i 1724-1808.  
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també com al llarg del primer terç del segle el creixement sembla estacionari, amb 
devallades durant la guerra de Successió i, sobretot, els anys 1724 a 1726, que són uns 
anys amb una mortalitat important.  

Durant el segon terç del segle és observable un creixement vegetatiu lent, però 
continuat −també amb dues davallades notables−, per arribar al darrer terç del segle, 
on veiem que el nombre de naixements augmenta de manera ben ostensible i 
continuada. però també augmenta força el nombre d’òbits en aquest darrer terç del 
segle, seguint gairebé la mateixa tònica que els naixements. Cal destacar, però, dos 
anys de mortalitat molt elevades: el 1763 amb cinquanta-nou òbits, i el 1781 amb 
noranta.  

El més probable és que aquestes mortalitats tan altes fossin degudes a epidèmies. 
de tipus més o menys locals i, almenys per la darrera, la de l'any 1781, sabem que va 
ser així, tal com tindrem ocasió de veure més endavant.  

Però per aquest segle ja tenim alguna cosa més que les simples referències al 
creixement vegetatiu, car si més no, tenim coneguts els censos del 1718 i el del 1787.4  

Així sabem que el 1718 la vila constava de cent-seixanta veïns, per passar, el 1787 
a sis-cents seixanta-dos habitants, amb un augment percentual del quatre-cents tretze 
per cent en un període de seixanta-nou anys.  

Encara podem afinar una mica més aquestes dades: Segons publica Pedemonte, 
l’11 de març del 1752, el senyor de la baronia va manar de fer un cens del seu domini 
que, en el cas de Sant Andreu de la Barca ens informa que aquell any la vila disposava 
de quaranta cases, amb un total de cent seixanta habitants.5 La xifra, doncs, és idèntica 
a la del 1718.  

Si és cert que el 1752 la vila encara només tenia un cens de cent seixanta habitants, 
ens indicaria que al llarg de la primera meitat del segle la població hauria estat més o 
menys estacionaria i que no seria fins el període comprès entre els anys 1752 i el 
1787, quan la vila va créixer de manera molt ràpida: Al llarg dels trenta-cinc 
anys que van entre les dues dates, la vila hauria de veure com es doblava el 
nombre de cases, passant de quaranta, el 1752, a seixanta-quatre el 1760 i 
finalment a vuitanta el 1787,6 essent el lloc de la baronia que durant aquests anys  

 
4. Ambdós censos són publicats per VILAR, Catalunya dins l’Espanya moderna, v.III. 141 i ss. Pel 

que fa al Cens del 1787, és íntegrament publicat, en la part catalana, per IGLESIES, El cens del comte de 
Floridablanca 1787, 2 v.  

Cal fer notar que IGLÉSIES atribueix el cens del 1718 a l'any 1719, així com el fet que el cens del 
1787 no ha conservat els fulls corresponents al Corregiment de Barcelona i, per aquesta causa IGLESIES 
els substitueix en un apèndix per una relació coetània conservada a l’Institut d'Història de Barcelona, i, 
VILAR també extreu les dades d'aquest any d'una altra font coetània, obra de Francesc Zamora. Una i 
altra font indirecta, però, proporcionen algunes xifres diverses, tot i referir-se al mateix any de 1787. 
Aquí hem utilitzat les xifres aportades per VILAR.  

5. PEDEMONTE, Id. p. 559.  
6. La primera xifra correspon al cens de 1752 (PEDEMONTE, Id. p. 559), la segona al Cadastre de la 

vila del 1760 (AMSAB, Cadastre, i la tercera a la relació publicada per IGLESIES (Id., v.II p. 492).  
 
 

211 



 
va assolir un creixement més notable, tal com queda exposat el següent quadre:7 
 
Vila 1718 1752 1787 %hab.   
     
Martorell 808 1000 2417 299.1   
S. Andreu    160 160 662 413.7   
Castellví 93 48 188 202.1   
S. Esteve S.    210 112 317 150.9   
Abrera 136 84 225 165.4   
Castellbisbal 180 54 715 397.2   
                     

Ja hem assenyalat que l'augment del nombre d'habitants al llarg del seg1e XVIII és 
un fenomen general, asociat a la manca de pestes, a una situació econòmica positiva, a 
un retrocés de la mortalitat −o bé, el que és el mateix, una esperança de vida més 
gran−, als casaments, celebrats de cada vegada entre parelles més joves... i encara cal 
tenir present que a mitjan segle s'obre la via de lliure comerç amb Amèrica. No volem 
dir, és clar, que Sant Andreu de la Barca se n'hagués beneficiat directament d'aquest 
tràfic comercial, però indirectament és molt probable que si i, si més no, en pot ser tot 
un símptoma el fet que el creixement. sembla produir-se justament a partir de la 
segona meitat del segle.  

Un creixement tan notable, a més, sembla que no pot tenir un origen estrictament 
vegetatiu i aleshores hom pensa que la vila havia d'acollir també força immigrants en 
aquesta època. Va ser però, així? 

Per tal de treure'n si més no una mostra que ens permeti de comprovar la 
procedència dels veïns de Sant Andreu de la Barca a la segona meitat del seg1e XVIII 
hem elegit una mica a l'atzar la relació dels naixements d'un any concret i hem 
analitzat la procedència dels pares.   

L'any elegit ha estat el 1789, que va ser un any que va registrar força naixements, 
car van ser en total no res menys que trenta-set, i, una vegada n'hem suprimit un, que 
era de pares "incògnits", dels trenta-sis restants n'hem extret les, següents dades:8  

 
7, Les dades de 1718 i 1787 corresponen a VILAR, Id. v.III ps, 141-143; i les del 1752 a 

PEDEMONTE, Id., p. 559.  
A la vista d'aquest quadre però, cal fer observar que les dades del 1752 no semblen. massa fiables i 

més aviat fa l’efecte que en la seva confecció s'hi van amagar molts veïns, car no sembla normal que llocs 
com Castellví, Sant Esteve Sesrovires, Abrera i Castellbisbal davallessin d'una manera tan notòria a 
mitjan segle per tornar a recuperar-se després amb un fort creixement respecte el 1718. I ni tan solament 
la xifra atribuïda a Sant Andreu de la Barca sembla ser real, car no sembla possible que des del 1718 al 
1752 la vila no hagués crescut gens.  

8. APSAB, Llibre de baptismes, 1764-1814.  
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De les trenta-sis parelles, en divuit casos l’home era natural de Sant Andreu de la 
Barca i en vint ho era la dona.  

Pel que fa al conjunt de parelles, segons si ambdós eren naturals de Sant Andreu de 
la Barca [A], o ho era un dels dos [B], o bé cap dels dos no era de la vila [C], hem fet 
el següent quadre en percentatges:  

 
 Total parelles % 
   
[A] 9 25,0 
[B] 20 55,6 
[C] 7 19,4  

 
Podem observar, doncs, com la majoria de les parelles sembla que eren formades 

amb persones forasteres casades al poble i, les menys, tot i representant un percentatge 
força elevat, eren formades per gent forana establerta a la nostra vila.  

Pel que fa la procedència dels forasters establerts a la vila, pel que fa els homes, 
nou procedien de la mateixa comarca del Baix Llobregat (d'entre els quals, els pobles 
d’origen més representats eren Corbera i Pallejà) i nou de fora de la comarca (d'entre 
els quals només hi havia un estranger).  

Pel que fa les dones, només en quatre casos no eren naturals del Baix Llobregat i 
en aquest cas, el poble d'origen més representat és Castellbisbal.  

Aquestes dades que hem analitzat, tot i que poden ser reputades de poc fiables −per 
la mostra excessivament petita de parelles− pensem que sí que pot tenir, almenys, un 
valor estimatiu prou acceptable.  

A partir d'aquestes dades doncs, no sembla que es pugui parlar d'una veritable 
immigració −si més no a l'entorn de l’any estudiat−, malgrat que en una petita mesura 
si que havia d'existir encara un cert moviment migratori de signe positiu.  

 
4. LA BARCA DE SANT ANDREU, FINS A MITJAN SEGLE XVIII 

 
La barca sobre el Llobregat va esdevenir el tret més característic de Sant Andreu, 

que fins i tot, al seu favor, va sacrificar el seu nom original d’Aigüestoses. D'aquesta 
barca, però, tot i els seus innegables nexes amb l’evolució de la nostra vila, el fet és 
que sabem ben poques coses de la seva història.  

Al segle XVI, sembla ser que la barca havia passat a ser propietat dels barons de 
Corbera, o si més no, així ens ho documenta Clopas, referint-se a l’any 1566,9 
any que tenien la barca arrendada a favor de Ramon Mallol, i transcriu: "El mas  

 
9. CLOPAS. Notes històriques de Corbera de Llobregat, p.33 
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Mallol està aprop de la casa de la barca cerca lo riu Llobregat a hon descarrega la riera 
de Corbera cerca la Roca de Droch en terreno també del Senyor Baró de Corbera".  

Per un any més tard, el 1567, sabem que el barquer es deia Pere Soler, i era veí de 
Sant Andreu.10  

A finals d'aquest segle −el 1599− es va construir un pont a un lloc molt proper a la 
barca, segons ja hem pogut veure al seu moment. Aquest pont, però, devia 
desaparèixer aviat o, si més no, no ens ha deixat cap més rastre ni va significar −que 
sapiguem− cap impediment per a la continuïtat de la utilització de la barca.  

El 1641 funcionaven dues barques força properes entre si, eren "la barca del 
Senyor de Papiol y la barca vulgarment anomenada de Sant Andreu".11 Ambdues 
tenien aleshores uns mateixos propietaris: el noble Josep Clariana, Maria de Guimerà 
i, com a usufructuari per dret dotal, el seu marit Pere Desbosc i de Sant Vicenç.12  

A l’esmentat any de 1641, el 23 de desembre, els seus propietaris −per mitjà d’un 
procurador, el prevere Jaume Forcada, i per subhasta pública− van arrendar les dues 
barques a Gabriel Favet, sastre de Sant Vicenç dels Horts, per un espai de temps de 
dos anys.  

Tenim ben conegudes quines eren les condicions per les que Gabriel Favet accedia 
a l'arrendament: 13  

− Els arrendadors deixaven la barca a l'arrendatari per l'espai de temps convingut 
"ab la sirga, un pont en cada part y dos ganxos de ferro, conforme lo die de vuy se 
troba". Totes les despeses produïdes a la barca −per desperfectes, o per altra motiu− 
serien a càrrec de l’arrendatari, a excepció però de tres casos concrets que anirien a 
càrrec dels arrendadors: en cas de revinguda del riu, en cas de guerra i en cas de pesta.  

L'arrendatari a més, s'obligava a deixar la barca, en finir el temps del seu 
arrendament, en les mateixes condicions que ell l’havia trobada.  

− L'arrendatari havia de cobrar el passatge "conforme las Constitucions Generals 
de Cathalunya y privilegis per Sa Magestat concedits, que tractan sobre dit cas de 
pagar passatges". Però també havia d'observar el costum, tant el referent als qui per 
privilegi eren exemps de pagament com a aquells altres que per concòrdies 
acostumaven de pagar d’una altra manera.  

− Durant el temps de l’arrendament, entre el pont de Martorell i el terme del Papiol 
no hi passaria cap més barca que l'ara arrendada.  

− L'arrendatari havia de fer front a totes les despeses per la barca per tal de  
 
10. APSAB, Llibre de la Contraria de Sant Sebastià.  
11. MADURELL, El dret de pescar. el transport fluvial de llenya i fusta i les barques del pas del riu 

Llobregat. dins "XXV Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos", p. 488.  
12. Id.  
13. MADURELL (Id.) publica de manera íntegra aquest document.  
 

214 



poder navegar sense que els arrendadors haguessin de contribuir en res, ara bé 
l'arrendatari quedava autoritzat per treure la llenya per fer estaques i altres coses 
necessàries del bosc que tenia en Josep de Clariana.  

Gabriel Favet va pagar, per gaudir d'aquest arrendament, la suma de nou-centes 
lliures, a raó de quatre-centes cinquanta per any, pagadores en quatre terminis. a raó 
de cent dotze lliures i deu sous cadascun.  

Segons aquestes xifres, doncs, el benefici que havia de proporcionar l'arrendament 
a Gabriel Favet també s'esperava que fos molt notable o almenys, en qualsevol cas, 
ben per sobre de la quantitat lliurada que, per si mateixa ja era molt important.  

L'ús quotidià de la barca, a més d'uns quantiosos beneficis, també devia comportar 
força problemes al barquer. ja fossin per pillatge o d'altre manera, com posem per cas, 
les bregues, de vegades ben violentes, que li havien d'ocasionar alguns viatgers, i per 
prevenir en el possible aquests casos, el barquer disposava d’un corn per tal de 
demanar ajuda a la vila.  

El 14 de març del 1733 el barquer −aleshores Magí Miquel− va tenir ocasió d'usar 
el corn per defensar-se d'un individu −que era carboner a Molins de Rei− que el volia 
apallissar.14  

Dels fets d'aquell dia a la barca se'ns ha conservat un testimoniatge directe. Val la 
pena de transcriure les seves paraules perquè, per la seva vivacitat no ens cal afegir 
cap mena de comentari, i perquè ens permeten de conèixer els fets amb força riquesa 
de detalls, fins i tot pel que fa les reaccions de les persones i llur llenguatge groller:  

Els fets esdevingueren entre les sis i les set del vespre del dia 14 "que és quan 
tingueren rahons" entre el barquer i els carboners de Molins de Rei. El nostre 
testimoni va veure el següent: "Primo que un dels carboners sense aver dit res lo 
barquer lo tracta de malas paraules, com foren dir 'brut de merda' y avent respost lo 
barquer compartàs, y que no.ls volia deixar passar sens que primerament paguessen lo 
barcatge. Un altre dels carboners li pagà una puntada de peu y avent-se retirat dit 
barquer, no obstant, lo dit carboner lo envestí y vehent no podia evitar semblant agravi 
y defensar-sa per quant pretenia lo carboner ab sas accions y empentas tirar-lo al riu, 
se determinà lo barquer de sonar lo corn, y avent arribat gent, sentiren estas paraulas 
com un dels carboners deya 'ay que so mort’, però no veren qui li pagà. ni qui li feu 
dany al dit nafrat. Y juran com no ohiren que Magí Miquel digués al nafrat 'ja fosses 
mort’... ".  

 
5.LA FLUCTUACIÓ DE LES COLLITES A MITJAN SEGLE XVIII 

 
A la vegada que es produïa un notable augment de la població, també hi va 
 
14. APSAB. Manual notarial, 1727 
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haver un notable creixement agrícola, No en debades hom ha parlat del segle XVIII 
com els temps de les transformacions agràries.  

Certament, al llarg d'aquest segle, es van desbrossar els límits dels boscos, es va 
sembrar a les garrigues, van augmentar les terres de regadiu, es van dessecar i conrear 
els aiguamolls, es van aprofitar els antics dipòsits fluvials, i fins i tot les "illes" enmig 
dels rius...  

A aquest augment quantitatiu en el nombre de terres conreades, hi cal sumar la 
millora en les tècniques de conreu, substituïnt sovint el guaret tradicional per un 
sistema de conreus rotatius, amb una millora notable dels estris de treball i amb la 
utilització de fertilitzants, com posem per cas els "formiguers" i d'altres mètodes.  

I d'entre els conreus, n'hi ha un que en aquesta època destaca principalment:  
 
 

 
  



la vinya, i un sistema de producció, la rabassa morta, ben documentada a la nostra vila 
des de mitjan segle XVIII.  

Hom va eliminar d'altres conreus menys productius, canviant-los per la vinya i, 
fins i tot, la vinya va arribar a ocupar el lloc que fins aleshores havien ocupat molts 
boscos, i també les vessants del muntanyam... fent produir unes terres que mai fins 
aleshores no havien estat conreades.  

Aquesta panoràmica de la realitat del camp setcentista català és també 
perfectament aplicable al nostre cas concret de Sant Andreu de la Barca.  

Hem pogut arreplegar una sèrie de dades corresponents a les collites produïdes al 
nostre terme entre els anys 1716 i 1766, mercès una llibreta de censos de 1'església 
parroquial.15 De fet, es tracta d'una informació parcial, car la llibreta només recull "la 
collita del blat y altres grans de est parroquial iglésia de Sant Andreu de la Barca". 
L'elevat nombre de trossos de terra en la que la parròquia cobrava censos, però, fa que 
les xifres aportades aquí siguin totalment representatives de l’evolució agrícola de la 
vila entre els anys esmentats.  

Així, amb aquestes dades hem preparat les dues gràfiques adjuntes, en les que, a la 
primera podem veure l’evolució de la producció de mestall i, a la segona, la de la 
producció de vi. 

De tota manera, abans d'entrar en la seva anàlisi ens cal fer algunes consideracions 
prèvies respecte l'elaboració d'aquestes gràfiques:  

Una primera dificultat que hem tingut en la seva confecció ha derivat de la manca 
de criteris uniformes en la redacció de les dades aportades pels diversos rectors, car 
sovint sumen en una sola xifra la totalitat de la col·lecta parroquial, i en canvi d'altres 
ocasions la trobem partida en dues parts, la corresponent a la "vila" i la corresponent a 
la "Torre Bovera" i fins i tot en algunes ocasions no se'ns indica si les xifres 
assenyalades comprenen o no les dues parts.  

Una altra manca de criteris uniformes la trobem en la relació dels productes, car no 
pas cada any ens venen citats els mateixos i encara cal observar com de vegades ens 
indiquen una sèrie de productes per separat i en altres ocasions els uneixen i només 
ens donen la xifra global, ja sigui sota la denominació, posem per cas, de "gra grosser" 
o bé sumant diversos productes, com, posem per cas, l’ordi i la civada, el blat i el 
mestall... Al nostre cas, davant d'aquestes dificultats, hem optat per unir en tots els 
casos el blat (anomenat "bo") i el mestall, sumant els de la vila amb els de la Torre 
Bovera en els casos que els hem trobat separats, i considerant, també, que quan la 
documentació no ens diu el contrari, cal entendre que les quantitats citades 
representen la totalitat de la producció i no pas tan solament una de les dues parts.  

Només hem fet les dues gràfiques esmentades, malgrat la relació documental 
d'altres productes perquè a causa de les limitacions que hem esmentat en els 
criteris de redacció dels documents, només ens permeten de fer unes sèries 
mínimament completes en el cas del vi. entre els anys 1724 i 1766, i la més genèrica  

 
15. APSAB, Llevador de censos y censals 1752, ff. 60 i ss.  
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dels cereals agrupats sota la denominació comuna de "mestall",16 entre els anys 1716 i 
1766, amb una llacuna relativa als anys 1722 al 1724.  

Fetes aquestes observacions, passarem a comentar l'evolució dels conreus al llarg 
dels anys esmentats:  

El primer tret que salta a la vista a la gràfica del mestall és 1'absoluta irregularitat 
de les collites, cosa que era una característica ben pròpia dels temps de l'Antic Règim i 
que, en general, encara va continuar per tot el segle XVIII, és a dir, les collites eren 
força insegures, ja per causes climàtiques o bé pels baixos rendiments de les llavors. 
També el recurs del guaret −que a Sant Andreu encara el trobem documentat, 
almenys, fins el 176017− podia ser un motiu d'aquestes fluctuacions gairebé cícliques 
de les collites.  

L'any que la vila va registrar una millor collita va ser el 1727 (any que la parròquia 
va arreplegar més de vuitanta-tres quarteres); després, van seguir una sèrie d'anys amb 
collites fluixes, fins el 1741 que hi ha una recuperació notable (la parròquia en va 
col·lectar setanta-una quarteres) per caure tot seguit en uns anys de forta devallada, 
recuperant-se després la producció a partir del 1748, per caure novament a partir del 
1756 i arribar a la collita mínima que tenim registrada al 1763.  

El conreu dels cereals era el més tradicional i, en principi, també el més 
generalitzat entre els pagesos, però malgrat això, i tot i l’augment de la demanda que 
s'havia de produir al llarg del segle, podem observar perfectament com la producció 
no augmenta, sinó que més bé sembla estar més o menys estabilitzada −malgrat l’alta 
fluctuació d'un any a l'altre− i, en qualsevol cas, a finals del segle XVIII la vila ja era 
deficitària fins i tot per al seu propi autoconsum.  

Enfront la relativa estabilització del conreu dels cereals, hi tenim la de la producció 
de vi, on podem veure, com a primer tret característic, una actitud dinàmica i en 
expansió.  

I és justament per aquí on Sant Andreu de la Barca va progressar −com ben bé tot 
el camp català− al llarg d’aquest segle, augmentant considerablement el nombre de 
terres dedicades a la vinya.  

A la gràfica podem observar dos períodes ben definits. Un primer, que va fins el 
1740, on la producció es manté baixa, tot seguint, probablement, la mateixa tònica que 
els segles anteriors, però aquesta situació canvia tot d'una i, malgrat les lògiques 
fluctuacions de l’època, la tendència alcista és ja un fet innegable, arribant fins i tot 
−dins el període estudiat− a passar de les trenta-dues carregues de vi recol·lectades per 
la parròquia el 1730 (i que significa la xifra més alta del primer període), a les setanta-
tres carregues recol·lectades el 1760 (i que també significa la xifra més alta del segon 
període).  

Pel que fa a la resta de productes que ens consten documentats durant aquests  
 
16. El "mestall" és una mescla de diferents cereals, com per exemple blat i sègol, blat i ordi...  
17. Al volum del Cadastre. conservat a AMSAB.  
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anys, són els següents: Blat bo, ordi, civada, faves, favolins, pèsols, llenties, vesses, 
espelta, guixes, moreus, vi, cànem, er, ciurons, mill, sègol i alls.  

 
6.ELS ANYS DE LA SECADA 

 
Sovint, aquestes oscil·lacions que hem pogut observar en la producció de les 

collites, eren degudes a la manca d'aigua a causa d'uns temps massa prolongats sense 
pluja. En aquests casos, el poble feia rogatives, per tal d'implorar l'ajut diví.  

I aquest cas el tenim ben documentat en un parell d’ocasions al llarg del segle 
XVIII: el 1750 i 1775.18  

A causa de que "en lo any 1750 hi agué gran sequedat" es va resoldre d'implorar 
Déu i, així primerament i durant una setmana, després de la missa es feien les lletanies 
i, el diumenge, es va baixar la imatge del Sant Crist a l'altar major i es va fer el Rosari. 
Uns dies més tard, es va organitzar una processó amb la imatge de Santa Madrona, 
que anaren a cercar a la seva capella del Palau.  

Així ens consta la solemne processó: "en la professó después dels ganfarons 
anaven las miñonas vestidas de peregrinas, descalsas, y después los homens en dos 
filas, y al últim lo Sant Christo que portavan los fadrins, so és lo més vell y los 
Administradors ab sinch vestas, dos per las atxas y tres per lo Sant Christo, y los 
cordons que se manllevaren a Martorell donant 15 sous de charitat. Lo tabernacle de la 
Santa lo portaren dos miñonas del Palau y dos del Poble. La professó anà per la font y 
torna per lo camí Real".  

La imatge en aquesta ocasió va restar a l'església parroquial per espai de trenta-un 
dies, durant els quals "plogué differents vegadas, poch". A la tornada, es va fer una 
altra solemne processó "ab banderas y peregrinas".  

El segon cas, el del 1775, encara és més detallat pel que fa la descripció de la 
processó i de tots els altres actes litúrgics. No repetirem ara la descripció d'aquesta 
processó, però si que afegirem que en aquesta ocasió els santandreuïns si que sembla 
que van aconseguir allò que demanaven, car durant el mes que la imatge de la Santa 
Madrona va romandre a l'església i el poble estava "suplicant a Santa Madrona nos 
alcanssas de Déu nostre Señor una pluja saludable" sembla que va ploure força, o si 
més no, ens diuen que "la que nos concedí [la pluja] ab tota liberalitat".  

Tot i que probablement n'hi va haver força més al llarg del segle, no tornarem a 
trobar documentades unes altres rogatives d’aquest tipus fins l’any 1817.  

 
7. L’ESGLÉSIA PARROQUIAL A MITJAN SEGLE XVIII 

 
El 7 de desembre del 1744 es va convocar a una reunió a tots els caps de casa de la 

vila a la rectoria −en aquesta època ja no podem parlar de "Consells generals"−  
 
18. APSAB, Consueta ff. 9-10.  
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amb l’assistència del batlle, Ramon Martí, i dels tres regidors i, és clar, del rector, 
Agustí Fagès. 19  

En aquesta ocasió s'havia de tractar dues qüestions referides a la parròquia. La 
primera, representava una millora força important per la població, car sembla que ja 
s'hi havia instal·lat un rellotge.  

A l'esmentada reunió es va resoldre que es destinés un home per tal que tingués 
cura d'aquest rellotge, "donant-li quiscun any per son treball sinquanta rals y un corta 
de oli". El nomenament de rellotger de la vila va recaure a la persona del sastre de la 
vila, Miquel Vendrell.  

Fins aleshores, i per temor a robatoris, l'església disposava d'un guarda nocturn, 
però el manteniment d'aquest guarda resultava car i a més ara se suposava que ja no hi 
havia els perills que provocaren l'adopció d’aquesta mesura: "per major resguart de la 
iglésia y que per evitar gastos i incomoditats se llevàs lo fer dormir un home en dita 
iglésia, pues no reconeixien lo menor perill de poder ser fàcilment robada, y en cas de 
succehir qualsevol desgràcia, se obligaren tots en comú per sí y sos succesors lo 
remediar-ho com millor se podria, sens voler que en llevar dit guarda-iglésia fossen 
mai culpats lo batlle ni regidors, de que me demanaren ne fes un paper a mi, rector 
predit".20  

De tota manera no es va prendre aquesta decissió sense abans millorar la defensa 
passiva del temple parroquial, i així també es va aprovar de fer una porta "rexat o 
porta" al cementiri −que era tocant les parets del temple−, així com una "contraarexa" 
a la finestra de la sagristia.  

El pas de l'esmentat rector −Agustí Fagès− per la nostra parròquia, tot i que va ser 
curt −va ser rector entre els anys 1744 i 1756, que va passar a la rectoria de 
Castellbisbal− va fer uns canvis notables a la parròquia.  

En principi, i encara que no ens consti expressament, volem creure que els canvis 
que hem esmentat més amunt el rellotge i el guarda− havien de ser a petició seva o, si 
més no, pot ser simptomàtic el fet que coincideixen amb l’any de la seva entrada a la 
parròquia.  

Entre els anys 1747 i 1752, el rector va fer daurar el retaule major de l'església i 
també la imatge de Nostra Senyora del Roser, i encara "se feren differents adornos en 
la iglésia".21  

Totes aquestes millores, però, havien de comportar unes despeses molt elevades, 
prou elevades com perquè no estessin a l’abast de la vila, car van costar no res menys 
que vuit-centes onze lliures i dos sous.  

El rector, per subvenir a les despeses, va organitzar dos acaptes generals per la 
població que, juntament amb un llegat, va arribar a arreplegar la suma total de cent 
setanta-dues lliures. Mancaven però encara no res menys que sis-centes trenta-nou  

 
19. APSAB, Manual Notarial 1727. s/f.  
20. lb.  
21. Id.  
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lliures que van ser aportades directament pel mateix rector ¿D'on havia sortit aquesta 
elevada suma?  

Doncs bé, resulta que Agustí Fagès, abans de ser rector de Sant Andreu de la 
Barca, havia estat capella a l'hospital reial de Tarragona, on va assistir un malalt, Joan 
Chevalier, "soldat que fou del Regiment de Dragons de Frísia" que, en morir va testar 
a favor seu "y deixa part de sos béns a la mia disposissió".  

I amb aquest llegat, el nostre rector va fundar una missa mensual, a benefici de la 
seva anima, a l'església de Sant Andreu de la Barca i, els restants béns d'aquest soldat 
foren invertits en les millores esmentades de la nostra església.  

Unes altres millores que es portaren a terme durant aquests anys fan referència a 
les campanes, car se'n col·locaren no res menys que en quatre ocasions, el 1737, 1744 
i 1771.22  

A la segona meitat d'aquest segle XVIII, amb el notable creixement del veïnat que 
s'estava produïnt, l'antiga església de la vila, tot i que en alguna mesura ja havia estat 
ampliada en temps passats, ara es devia veure incapaç per atendre al creixent nombre 
de fidels. Així, hom va proposar de bastir un nou temple, amb capacitat suficient.  

L'obra va començar, però sense que en sapiguem ben bé les causes, el 1781 les 
obres van restar paralitzades. El més probable és que la dificultat irresoluble que 
aleshores va obligar a fer parar les obres, va sorgir a causa del cementiri, que era al 
costat de la vella església i ara, en fer la nova, aquest recinte sagrat quedava al bell 
mig de la nova fàbrica.  

 
22. El 25 d'agost del 1737, el rector Bernat Caresmar, va beneir la "campana més grossa y la més 

petita, cituadas en lo campanar de la dita parroquial iglésia, en los finestrals que miran a la rectoria i la 
grossa fou benehida a honra de Sant Andreu Aposthol y la petita a honra y gloria de Sant LIop" (APSAB, 
Llibre de baptismes 1705-1763, f. 101). L'11 de febrer del 1744 es va beneir "la campana més grossa" 
situada al campanar al finestral que mira la rectoria. Es curiós que en ambdós casos hom parla de la 
campana "més grossa" i, en ambdós casos, també, és situada al mateix finestral del campanar. Volem 
creure −és una suposició − que la primera campana es devia esberlar i en refondre-la i tomar-la a 
col·locar al seu lIoc se la devia beneir de nou. De ser així, però, resulta estrany que fos batejada amb un 
altre nom, car va ser "benehida a honra y gloria dels sants Josep, Ramon y Isidro". ¿Es tractava d'una 
altra campana, encara més gran que la de sant Andreu? (APSAB, Id. f. 119).  

El 14 o 15 de novembre del 1768, mentre tocaven a morts per dos funerals, es va trencar la campana 
"col·locada en lo ventanal que mira a la barca" i que pesava set quintars i mig i deu lliures.  

Al mes de març del 1771 la van fer fondre a Granollers, pel mestre courer Jaume Palles i encara s'hi 
van afegir cinc quintars i mig i trenta-cinc lliures de coure, que havien comprat a Barcelona a raó de 
quaranta-una lliures per quintar (APSAB, Llibre de Comptes 1765. s/f). Finalment, l' 11 d'abril següent, 
va ser beneïda al cementiri i pujada al campanar. Va rebre els noms de Maria Santíssima, Santa Antonia i 
Manuela, "los quals noms li posa lo senyor Joan Collell, apotecari de dit 1Ioc de Sant Andreu de la Barca, 
y jo, rector de la sobredita parròquia li posí Manuela" La campana, després, va ser col·locada al mateix 
lloc on havia estat abans.  
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En aquell moment, l’estat de la nova fàbrica era el següent: "essent las parets de la 
mitat de la iglésia, igual del ninxo del Portal major, a saber de la part de la Rectoria, 
dos archs de las dos capellas, fet, y de la part del campanà, una sola capella, fet també 
lo arch".23 Uns temps després es tomaren a portar endavant, però es van paralitzar 
novament el 1808, a causa de la guerra del francès ... 24  
 
8 LA VILA I EL TERM DE SANT ANDREU DE LA BARCA, EL 1760 

 
Corresponent a l'any 1760 se'ns ha conservat un volum del cadastre,25 la qual cosa 

ens permet de conèixer el veïnat de l’època i de saber força detalls de la seva 
economia.  

A l'esmentat any de 1760, la vila disposava d'un total de seixanta-quatre cases on 
hi vivien noranta-sis famílies, a més la vila disposava d'alguns veïns qualificats com a 
"venturers i movibles" que portaven el nombre total de contribuents a cent vint-i-
quatre persones.  

Així, i tret dels venturers, podem establir, percentualment, aquest primer quadre:  
 

Veïns amb casa pròpia 64 66,6 % 
Veïns sense casa pròpia  32 33,3 %  

 
Pel que fa a aquestes cases, avui en tenim poques notícies. Sabem, això si, segons 

una relació de finals de segle, que "son la mayor parte de las casas, de tapia, y estan 
adornadas a lo payés",26 que és una característica que ha arribat fins el nostre segle i 
que, actualment, al nucli vell de la població encara són observables força cases 
bastides en tàpia.  

 
23. APSAB, Llibre de la fàbrica de la Iglésia, s/f.  
24. Fins el segle XVIII, els rectors que va tenir la parròquia, segons el Rectorologi del rector Miàs 

(APSAB, Llibre de notes 1725), van ser els següents:  
1612-1631 Pere Peradalter  
1631-1635 Jeroni Gili  
1635-1648 Jaume Barneda  
1648-1685 Francesc Aloi  
1648-1725 Jaume Sala  
1725-1739 Bernat Caresmar  
1739-1744 Josep Tramulles  
1744-1756 Agustí Fagès  
1756-1765 Antoni Bruners  
1765-1781 Manuel Cortada  
1782-1830 Felix Pla.  

25. Conservat a l’AMSAB. Sobre el cadastre a Catalunya, vegi's MERCADER, L'establiment del 
Reial Cadastre a Catalunya i la seva fonamentació econòmica, dins "Miscel·lània Fontserè", Barcelona, 
1961.  

26. APSAB, Enquesta.  
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El cadastre distingia el tipus de casa segons la seva "qualitat" −segons el seu valor 
estimat− en quatre categories, detall que ens permet de classificar les seixanta-quatre 
cases de la vila segons el seu valor:  

 
Cases de 1ª qualitat 10 cases 14,7% 
Cases de 2ª qualitat 9 cases 13,2 % 
Cases de 3ª qualitat 21 cases 30,9 % 
Cases de 4ª qualitat 28 cases 41,2% 

 
Cal convenir, doncs, que la vila disposava d'un nombre relativament elevat de 

cases de força valor i una majoria de cases −de segons i tercera qualitat− d'un valor 
intermedi. Tot això ens ve a dir alguna cosa en ordre a un nivell de vida −en l’ordre 
material− força acceptable. El grup de cases que entès sol era el majoritari, és clar, era 
el de més baixa qualitat, que agrupava més del quaranta-u per cent del total.  

La vila disposava el 1760 de gent d'ofici que, en concret, aleshores eren en total set 
persones: un teixidor, un espardenyer, dos ferrers, un fuster, un apotecari i un cirurgià. 
La majoria del veïnat, però, es dedicava a 1'agricultura i així no ens ha d'estranyar 
gens que gairebé tothom disposés de terra pròpia. De tota manera hi havia també 
alguns masovers.27 

Pel que fa a aquest aspecte concret referit a la propietat de les terres, tenim el 
següent quadre:  

 
Veïns amb terres 84 87,5 % 
Veïns sense terres 12 12,5  

 
Queda ben clar, doncs, que la gran majoria dels veïns disposaven de terres pròpies. 

Aquestes propietats però, no eren pas repartides de manera més o menys uniforme 
sinó que el nombre de propietats −que, en total el terme era repartit en dues-centes 
vint-i-una peces de terra− així com llur dimensió, podia variar molt d'un a un altre 
pagès. Vegem-ho al següent quadre:  

 
Sense propietats 12 veïns 12,5 % 
1 propietat 48 veïns 50.0 
2 propietats 13 veïns 13,5 
3 a 5 propietats 11 veïns 11,5 
6 a 10 propietats 8 veïns 8,3 
+ de 10 propietats 4 veïns 4,2 

 
27. Els masovers que tenim documentats i els masos corresponents, eren els: següents: Joan Prats, del 

Milans; Joan Amigó, del Graells; Albert Prats, del Marimon; Macià Juncosa, de l’Albareda; Josep Duran, 
del Margant; Pau Deu. de can Preses; i Bartomeu Sabat, de can Vilalba.  
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Segons això, doncs, la meitat exacta de la població només disposava d’una sola 
pessa de terra, la qual cosa ens ve a dir que la majoria de la població només podia 
exercir un treball al camp que amb prou feines els arribaria per al seu propi 
autoconsum.  

El present quadre també ens ve a indicar que la terra era molt repartida, però que 
ben pocs pagesos disposaven d'un nombre relativament elevat de terres i encara 
menys, en ser la terra tan repartida, podien gaudir de trossos de grans proporcions.  

Respecte a les dimensions d'aquests trossos de terra, hem pogut confeccionar els 
següent quadre, expressat en mujades:28  

 trossos  
Fins a 5 mujades 197 88,8 % 
de 6 a 10 mujades 16 7,2 
+ d'11 mujades 9 4,0  

 
La gran majoria de les propietats, doncs, eren solars de molt petites dimensions, 

mentre que els propietaris que disposaven de grans propietats eren ben bé pocs.  
Però el quadre precedent, tot i la seva eloqüència, no ens dóna prou notícia del 

repartiment real del terme de Sant Andreu, perquè no ens diu quina era la superfície 
de terme ocupada per uns −els petits propietaris− i altres −els grans propietaris−. Per 
aquesta causa afegim encara un segon quadre, indicatiu de la superfície del terme 
ocupada pels petits i grans propietaris (expressada també en mujades):  

 
Propietaris fins a 10 mujades 64,7 %  
Propietaris de més de 10 mujades 35,3  

 
Més d'una tercera part del terme, doncs, restava en mans dels grans propietaris, de 

tots els quals el més important era el senyor de la Torre Bovera, el marquès de 
Marimon, que ell sol disposava d'un total de setanta-set mujades de terra.  

I pel que fa als diversos tipus de conreus que es donaven al terme, podem establir 
el següent quadre, expressat no en mujades sinó en nombre de propietats:  

 
Sembradura 129 propietats 27,9% 
errn 111  24,2    
vinya 111  24,0   
olivera 81  17,6   
hort 17  3,7   
fruiters 7  1,5    
bosc 5  1,1 

 
Aquesta relació ens ve a confirmar, primerament, que de manera bàsica es 
 
28. La mujada és una mesura de superfície que correspon a la terra que podia llaurar un parell de bous 

en un dia, i que aproximadament venen a ser unes quaranta-nou àrees.  
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tractava d'una agricultura abocada a l'autoconsum, car gairebé tots els pagesos 
disposaven de la seva terra amb blat o altres cereals.  

Hi ha també un nombre força elevat de terres ermes, el que ens pot dir dues coses: 
que encara s'aplicava de manera intensiva la tècnica del guaret o bé, senzillament, que 
l'agricultura en expansió de l'època encara no li calia, en el nostre cas concret, la 
utilització de totes les terres disponibles al terme. El més probable és la primera opció, 
perquè quasi sempre ens consten aquests erms de manera combinada amb bocins de 
terra de conreu.  

Pel que fa la vinya, observem com aleshores el seu conreu ja era molt estès i que 
era encara en una clara expansió, cosa que ens ve demostrada per la presència d'un 
7,2% de mallol.  

L'olivera era un conreu que sovint es donava de manera conjunta amb d'altres tipus 
de conreus i és també ben possible que en aquesta època també es trobés en expansió.  

Pel que fa els horts i els fruiters, cal fer notar que sovint es tractava de molt petites 
propietats.  

Finalment, cal fer observar que, per regla general, hom tenia un sol conreu a les 
seves peces de terra, però que també ben sovint en cada tros hom hi tenia conreus 
combinats o, almenys, l'erm s'acostuma a trobar documentat conjuntament amb 
d'altres terres en explotació.  

En percentatges, tenim el següent quadre (en nombre de propietats):  
 

Propietats amb conreu únic  154 67,7 % 
Propietats amb dos conreus combinats 58 26,2 
Propietats amb tres conreus combinats  9 4,1  

 
 

Amb tot, cal fer observar que aquí hem inclòs els erms com un tipus de conreu i en 
el cas dels horts i dels fruiters no podem fer distincions i així els hem d'incloure també 
com un conreu únic, malgrat la petita gran varietat de productes que s'hi devien 
conrear.  

Però la finalitat bàsica del cadastre era la de determinar quina renda havia de pagar 
cadascú, en proporció als seus béns i a la seva activitat.  

Pel que fa a les rendes per patrimoni i en percentatges, tenim el següent quadre: 
 

− 1 lliura 21  veïns 21,9% 
d'l a 5 ll. 53  55,3  
de 6 a 10 ll. 8  8,3 
d'11 a 20 ll. 6  6,2 
+ de 20 ll. 8  8,3  

  
La gran majoria de la població, doncs, pagava unes rendes baixes, encara que 

només era una minoria −tot i ser relativament important− els que pagaven unes 
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quantitats molt baixes. Fins i tot els que les pagaven altes que, naturalment, eren pocs, 
venien a lliurar unes quantitats que, en general eren força discretes. La vila, doncs, no 
disposava −amb poques excepcions− de persones que puguem qualificar com a 
"riques".  

A tall d'anècdota, afegim que el contribuent més important de la població era el 
marquès de Marimon, senyor de la Torre Bovera, que aquell any va pagar seixanta-
cinc lliures deu sous i sis diners; mentre que la persona que va pagar menys va ser el 
teixidor de la vila, que només va pagar per aquest concepte, un sou i un diner.  

Hi havia encara un segon tipus d'impost dins el cadastre, era l'anomenat "personal" 
que gravava no pas el patrimoni sinó el treball de cada u.  

En aquest grup ens consten com a contribuents un total de cent vint-i-quatre 
persones, dividides en tres grups segons l'import que havien de lliurar. Eren els 
següents:  

 
228 

  



Grup Núm. persones % Quantitat lliurada 
    
majors 24 19,35 4 ll. 10 s. 
menors 65 52,42  2 ll. ,10 s. 
venturers 35 28.23  2 ll. 10 s. 
i movibles     

 
No res menys que tres quartes parts de la població, doncs, eren compresos entre els 

menors i els movibles −que pagaven el mateix−.  
Tampoc ara, pel que fa al treball personal, podem considerar que existissin grans 

fortunes al poble...  
 

9 ELS NOMS DE LLOC A MITJAN SEGLE XVIII 
 
Hem tingut l’oportunitat de recollir alguns dels topònims que hom utilitzava a 

mitjan segle XVIII i hem cregut que seria interessant d'incloure'ls aquí, ja que la 
majoria d'ells avui són del tot oblidats i, a més, cal tenir present que la toponímia 
també forma part de la cultura dels pobles.  

Com a fonts ens hem valgut d'una llibreta de capbreus29 i, de manera especial, del 
cadastre del 1760.  

De tota manera, i abans de seguir, cal fer observar que amb aquesta relació de 
noms de llocs pretèrits, no hem volgut bastir cap estudi exhaustiu de la toponímia de 
l’època −que resta per fer−, ni tampoc cap mena d’anàlisi lingüística, sinó que hem 
pretès, senzillament, de deixar constància de la seva existència llunyana.  

Els topònims recollits aquí han estat agrupats per diverses entrades, que tampoc no 
s'han d'entendre com a definitives, perquè cal fer notar que alguns dels noms que hem 
trobat, de vegades poden referir-se primer a trossos de terra concrets i després els 
trobem novament referint-se a "camps", posem per cas. En aquests casos els hem 
assenyalat amb les dues entrades. Una anàlisi més acurada ens haurà de dir, al seu 
moment, quines han de ser les entrades definitives per la que caldrà agrupar els 
diversos topònims.  

La relació que hem confeccionat és la següent:  
 
− Boscos: "lo bosch de la vila", "lo bosch del llob".  
− Camins: "camí Real", de la "Font", del "Palau", de la "Guixera".  
− Camps: "lo camp de la Era", "lo camp de la Parera", "lo camp de las 

Roquetas", "lo camp de las Forcas", "del pou", "lo camp de la Casa", "la plana 
del Pujol", "camp de la Pallissa", "lo camp de la Creu", "lo camp de Sant 
Pere", "lo camp detràs Casa", "lo camp xich", "del camp Turrent" (o bé "lo 
camp del Torrent"), "la plana de la Torra", "lo camp del Palau", "lo camp franch",' "lo  

 
29. APSAB, Notes per la capbrevació 1752.  
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campet dels Rourets", "la plana del camí real", "lo camp de Madius", "lo camp dels 
Rouras", "lo camp rudó", "lo camp dels Llubins", "lo camp de las Freixas", "lo camp 
de la Barraqueta", "camp dit de la Riera de Corbera", "camp dit de la Roca", "camp de 
la Cumella", "lo camp dit d.en Jonch", "lo camp de la Hera", "la plana del Selva", '''10 
campet de las Nogueras", "lo campet de las dos oliveras", "la plana que va a 
Martorell", "la plana de la Capella", "lo camp de las Feixas".  

− Fonts: "la font de Madius".  
− Erms: "lo herm de la Vila", "lo herm del Matheu".  
− Horts: "los horts de la Font", "lo hort de Dos", "lo hort de Sinch".  
− Illes: "la illa de Casa Fuster", "la Illa".  
− Partides: "a la partida de la Creu de Fossalba", "partida de las Rocas", "partida de 

la Clota", "partida de la Casa Fuster".  
− Terres: "la Feixeta" (prop del camí del Palau), "los Vives", "la hera", "lo Areny", 

"lo Arenyet" (sota "las forcas"),"lo areny de las Pareras", "las Tiras", "la Gallinada", 
"la Pallissa", "lo Collet", "lo Oliva del Noy","la Faixa del Hort", "la illa" , "d.en 
Jonch", "la costa de la Bultera", "las Figueras", "la Granja", "lo Pontet", "las 
Passadas", "Can Sarbi", "la cua dels Clapes", "los Clapes", "del Canya", "la Matosa", 
"lo Mallol", "la feixa del hort", "la Selva", "la heretat", "la heretat del Palau", "la 
Murgosa".  

− Rieres: "lo torrent de Santa Eulalia", "lo Rieral", "de Corbera".  
− Vinyes: "dita los Albrequoperes" (també "dels Abarcoqués"), "lo camp dels 

Agons"(sobre el camí reial), "la vinya del Padró", "la vinya de Corbera", "la vinya del 
Canti", "la vinya de la Orquera", "la vinya del bosch de la vila", "la vinya de Casa 
Estrada", "la Vinyeta", "la vinya de Amadius", "dita del Sabat", "la vinya vella", "del 
Soler", de "casa Verga", "la vinya de Martorell", "la Murgosa", "la costa de la Mina", 
"la vinya de la Obra", "casa Canals", "lo mas Farrés", "las Garonas", "Casa Presas", 
"la vinya de Casa Saubi", "la vinya del Pla".  

 
10. ELS DARRERS TEMPS DE LA BARCA 

 
La barca arribaria encara en plena vitalitat a la segona meitat del segle XVIII, però 

en aquesta època havia de sofrir un sobtat cop de mort.  
El rei Carles III es va proposar la modernització de la xarxa viària hispànica i, així, 

el 1761 es van dictar unes ordenances per a la construcció de les noves carreteres.  
En el nostre cas, la nova carretera venia a seguir l'antic camí reial, però aquest 

camí travessava el riu en barca i ara, en canvi, en fer la carretera, es va bastir un pont 
per travessar el Llobregat a l'alçada de Molins de Rei.  

Aquest pont va ser bastit entre el mes d'octubre del 1763 i el del 176730 i, una  
 
30. CABESTANY, La red viaria catalana en 1779, dins "Cuadernos de Historia Económica de 

Cataluña", XIX p. 202.  
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vegada bastit, tot l'antic tràfic de la barca va passar a utilitzar el pont, perquè aquest 
era més ràpid i més segur.  

Al respecte, deia un viatger de l’any 1779 que la gent es desviava pel pont, perquè 
encara que el camí per Pallejà i la Roca de Droc estava en molt males condicions, hom 
"se ahorra el paso de la barca y el de la riera de Rubí, aun que sus avenidas no son 
durables, las gruesas que acontecen en el rio Llobregat, que ynpiden el paso de la 
barca, han precisado a los viajeros a elegir el camino de la Roca de Daroch, para no 
estar detenidos días enteros" .. 31  

Certament, les avingudes del riu eren molt perilloses i algun dels barquers, com va 
ser el cas de Josep Vinyes el 1765, hi va deixar la vida. 32  

Amb tot, la vella barca encara va seguir funcionant uns anys més, fins que −fos per 
accident o per inviabilitat econòmica− va restar inútil i, aleshores, va ser retirada del 
riu, cosa que va tenir lloc el dia 30 de maig de l’any 1783.  

D'aquell dia, certament trist per Sant Andreu de la Barca, se'ns ha conservat un 
testimoniatge de primera mà, el del rector Felix Pla: "Nota com lo dia 30 de Maig de 
1783, tragueren la Barca del riu y la colgaren de pedras a la carretera de roca de 
Droch, lo que causà gran tristor al poble, per apartar la comunicació ab los pobles 
vehins y lo principal, per la faba, que fa per anar a treballar las terras de la altre part 
del riu, que poseheixen alguns particulars de esta Parròquia".33  

I si aquell va ser un dia trist per la vila, també ho havia de ser pel rector, car 
afegeix el nostre testimoni que "los barquers totas las semanas donaban la limosna per 
una missa, que los viatjans carruers donaban la caritat quan passaban, y al diumenge 
se publicaba al peu de altar, com se publican las demés fundadas en esta Parròquia".  

D'aquesta manera va desaparèixer per sempre la barca de Sant Andreu, tot i que en 
altres temps, sembla que se'n va utilitzar una altra de manera més circumstancial, com 
és el cas que ens documenta Clopas referit a la guerra del Francès: "Els invasors 
permeteren (sota rigurós control) que els viatgers poguessin fer ús de l'antiga barca de 
Roca de Droc per a passar d'una banda a l'altra del Llobregat".34  

Certament, no es podia tractar en aquesta ocasió de "l'antiga barca" com suposa 
Clopas, però si que aquesta notícia ens ve a dir que amb posterioritat a la barca 
històrica, n'hi va haver alguna d’altra que, si més no, havia de servir als pagesos de 
Sant Andreu per acudir a les terres que tenien a l'altra banda del riu.  

A mitjan segle XIX, en temps del rector Miàs, va ser descobertes les restes de  
 
31. Id. p. 206.  
32. Segons diu el rector Miàs (APSAB, Llibre de notes 1725), el 30 del mes de juny de 1765, va ser 

sebollit al fossar de Sant Andreu de la Barca, Josep Vinyes "barquer de la barca de Sant Andreu. Morí 
sens sagraments per habert mort ofegat, y caygué de la barca al riu lo dia de sant Pera y son cadàver en 
forsa de las aiguas fou portat en la parròquia de Comellà y lo trobaren devant lo ostal al arenal del riu. 
Morí de edat 60 anys, poch més o menos".  

33. APSAB, Consueta, f. 11 v.  
34. CLOPAS, Id. p. 33.  
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l’antiga barca, enterrades davant la resclosa. Aleshores es va utilitzar la seva fusta per 
tallar una "imatge i barqueta de Sant Andreu",35 que després va ser guardada a 
l’església parroquial. I aquest va ser el darrer servei que va prestar la històrica barca al 
seu poble, un servei certament ben diferent, però molt emotiu pels santandreuïns, que 
havien de rebre la "relíquia" amb alegria, però a la vegada també, amb la veneració 
que comporta el record als seus avantpassats, a tots aquells que havien utilitzat la 
barca, que havien fet el poble, dia a dia, amb el seu modest i silenciós treball 
quotidià.36  

 
11 L’EPIDEMIA DEL 1781 

 
Pel mes de juliol de l'any 1781 es van estendre per la vila "tals malalties de febres 

malignes" que van esdevenir una veritable epidèmia, de la que en va resultar una 
mortaldat com mai fins aleshores havia conegut la vila.  

Aquesta notícia la tenim coneguda mercès el testimoniatge del rector Felix Pla.37  
Les febres malignes −les febres "tercianas", que eren més o menys endèmiques a la 

vila− s'escamparen ràpidament per tota la població, afectant la pràctica totalitat del 
veïnat, amb l’excepció de la rectoria i d'una casa −la casa Mas−, cosa que feia que els 
veïns, en ser tots afectats no es podien ajudar els uns als altres.  

El rector −el nou rector, car Felix Pla havia arribat a la vila aquell mateix any− es 
va veure impotent per a atendre a tanta necessitat, i així va demanar ajut, i només va 
comparèixer un frare caputxí de la Seu d'UrgelI.38 Entre els dos i l’escola de la 
parròquia, van assistir el millor que van poder als malalts; assistència que malgrat llur 
bona voluntat, gairebé només es concretava en l'administració dels sagraments als 
moribunds ("y los dos asistírem la Parròquia, sens que se morís ningun que no agués 
rebut los sagraments, exepto un, que sabèrem que era mort sens saber estaba malalt").  

L'únic remei que sembla ser que hom tenia, era la quina: "eran tant malignes  
 
35. PEDEMONTE, Id. ps. 575-576.  
36. Modernament, en fer l’actual autopista, hom va trobar enterrada a Molins de Rei, a uns cinc 

metres de profunditat, les restes d'una barca de notables proporcions (4 x 12) i es va especular si podria 
ser la cèlebre barca de Sant Andreu de la Barca (MIRALLES, ¿La barca de San Andrés? a "La Palanca", 
núm. 48 (Abril 1970) p. 23). Si és correcta la notícia aportada per PEDEMONTE i, a més, sabem que va 
ser enterrada prop de la roca de Droc, caldrà convenir que les restes trobades a Molins de Rei han de 
pertànyer, necessàriament a una altra de les barques que va tenir el Llobregat, però no pas la històrica de 
Sant Andreu.  

37. APSAB, Consueta. ff. 12v-14r. Totes les notícies referents a aquest apartat són extretes d'aquesta 
font.  

38. No era pas aquesta la primera vegada que el frare Felix venia a la vila, car en altres ocasions ja 
havia ajudat el rector en qüestions litúrgiques. El rector Pla el descriu així: "home laboriós y aplicat ab tot 
y expert y pràctich en lo ofici de pàrroco, robusto, que res ly feia res y home de amich".  
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ditas febres que al no ésser prompte la quina ab dos cessions eran morts".  
Es va anar a cercar l’ajut dels metges, que en van venir des de Martorell i des de 

Molins de Rei "un dia per altre" i "quant los deian 'quant tomarem veurem que serà', 
quant tornaban los trobaban morts". Finalment, també des de la Capitania General es 
van enviar a la vila els metges del servei de sanitat...  

Els rumors sobre la malaltia aviat es van estendre per arreu i els viatgers evitaven 
de passar per la vila que, a més a més, ja havia estat envaïda per una gran fetor que 
udolava la mort: "Era tant lo crit avia fet, que los viatjans no volian passar per lo 
carrer, sinó per fora, per lo fetor se percebia, y ab veritat tenian rahó, per aparèxer 
fator de Hospital".  

Davant la necessitat que patien moltes famílies, els dos religiosos es van dedicar 
també a acaptar, i amb els diners compraven carn que després repartien entre els més 
necessitats, "per fer caldo".  

Ambdós, finalment, també esmerçaven bona part del seu temps en la pregària, a 
l'església, per aconseguir la fi de la calamitat que els aclaparava fins que, a les 
darreries del mes d'octubre "cessa lo tropell de ditas malaltias".  

Havien estat quasi quatre mesos d'horror, amb la mort de no gens menys que de 
noranta-tres veïns, dels quals trenta-quatre eren adults i els cinquanta-nou restants 
serien nens.  

I no van ser aquestes, encara, les úniques víctimes de la tragèdia, car a l'any 
següent encara morien vint-i-sis persones més "que foren los que quedaren inficionats 
de ditas malaltias, sens haver-ho pogut retraurer en tot lo any". 

Mentre va durar el flagell, el rector no va rebre l'ajut de cap altre religiós −tret del 
caputxí que hem esmentat− i el nostre rector se'n va lamentar: "Los reverents senyors 
rectors vehins me escrivian alguna vegada, que si me faltava alguna cosa que los 
donàs avís, que luego mo enviarian, però que venir-me a veurer, de ninguna manera, 
al no ésser (me escribian) que jo estigués malalt, per lo temor que tenian".  

Tot i el seu contacte permanent amb els malalts, ni el nostre sacerdot ni el religiós 
van contreure les febres (l'escola, però, si que va emmalaltir, però es va salvar). 
Ambdós tenien molta cura en preservar-se de la malaltia per mitjà d'algunes mesures 
profilàctiques que tenim molt ben detallades: "Los nostres preservatius eran un poch 
de carlina a la butxaca, no exíem de casa que no nos rentàsem cara y mans ab vinagre, 
antes de menjar lo religiós se menjaba una cabesa de alls sens pa y seguit un trago 
fort, y jo que no me agradaban los alls, ne menjaba sinó dos grans sens pa y trago fort, 
y de est modo nos aportarem".  

La vila encara havia de viure més endavant d'altres epidèmies però, de ben segur, 
mai més cap altre arribaria a fer patir tant la vila com en aquesta malaurada ocasió.  
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12 LA REVINGUDA DEL LLOBREGAT DEL 1787 
 
Les revingudes del Llobregat han estat sempre el fenomen natural més característic 

de la comarca i el fenomen que, en el nostre cas, havia de reportar sempre més 
problemes a la vila, sobretot als pagesos que tenien les terres properes al riu.  

Aquestes terres, mercès la proximitat del riu, eren les millors que tenia el nostre 
terme, però també eren les més exposades i les que més sovint patien els efectes dels 
aiguats.  

Per tal de defensar-se de les revingudes del Llobregat, els pagesos bastien murs a 
base d'estacades encavallades que, normalment, evitaven la penetració de les aigües 
per la terra de comeu. Però aquesta defensa resultava ser massa dèbil quan el riu 
baixava massa ample i aleshores les aigües ho negaven tot.  

I aquest va ser el cas del 1787, quan el riu va desfer bona part de les estacades i, en 
no poder-les refer el riu va anar avançant pel terme, partint-se en dos braços i 
ocasionant danys molt quantiosos a la vila, que veia com el riu avançava dia a dia per 
les terres de conreu sense poder fer res per a evitar-ho.  

En aquella ocasió el riu va penetrar al terme fins arribar a pocs metres del camí 
reial.  

Per cert que hom va acusar la nova carretera de ser en bona part la responsable de 
la desgràcia: "Se ha experimentado que des de que se ha hecho el pedazo de carretera 
nueva de Roca de Droch donde batia el rio, se ha observado el sobre dicho perjuicio; 
y según opinión de peritos se experimentarán de maiores, a causa de haberse 
estrechado el alveo del rio, y embutídose en aquel parage las arenas; ayudandolo la 
presa del Molino". 39  

I encara aquesta forta revinguda −que va fer variar el paisatge santandreuï− va 
tenir d'altres conseqüències, com va ser el manteniment d'un plet entre diversos dels 
afectats pel negament, que havien signat entre ells una societat i concòrdia per a 
treballar en la formació de les estacades encavallades. El que ja no sabem és quin va 
ser el resultat del plet.  

 
13 LA VILA, A LES DARRERIES DEL SEGLE XVIII 

 
A les darreries del segle XVIII Sant Andreu de la Barca era una població oberta, 

que disposava d'unes noranta o cent cases agrupades a la vila −on, a més, hi havia tres 
placetes− i, més o menys disseminats pel terme hi havia alguns masos i l'anomenada 
quadra del Palau, situada a un quart i mig de distància del nucli de la població.  

 
39. APSAB, Enquesta. Totes les notícies d'aquest apartat són extretes d'aquest document.  
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Aleshores feia encara pocs anys que s'havia bastit la nova carretera que unia 
Barcelona i Madrid, seguint de prop −pel que fa al nostre terme− l’antic camí reial. 
Aquesta carretera que inicialment, com hem vist, va portar problemes a la població, 
passava pel mig del nucli de la vila, seguint els actuals carrers del Rector Juanico i el 
Major.  

Com a edificis públics −o de servei públic− la vila comptava amb la casa de 
l’Ajuntament (construïda en temps −i per ordre− del rector Agustí Fages), amb la 
presó (que era annexa a l'ajuntament i construïda al mateix temps que aquest), que era 
segura i poc còmoda, i comptava també amb les antigues botigues de comú, com eren 
la fleca, la carnisseria,... que seguien éssent arrendades per l’Ajuntament. Finalment, 
no cal oblidar l’existència d'escoles, una per a nens i una altra per a nenes.  

Pel que fa al veïnat, sabem que el 1787 la vila disposava de cent vint-i-sis solters i 
cent quaranta-dues solteres, de cent-quinze casats i cent vint-i-set casades, de deu 
vidus i trenta-dues vídues.40  

Era un veïnat que, pel que fa la vida diària, era totalment abocat a la feina del 
camp, car gairebé tothom tenia almenys el seu tros de terra i, fins i tot aquells que es 
dedicaven a un altre ofici, també bona part de l'any el passaven treballant la terra.  

En concret, aquests darrers el 1788 eren quatre paletes, tres teixidors, tres fusters i 
un carreter.  

Pel que fa la feina de les dones, ultra la del camp, aleshores gairebé totes es 
dedicaven a la confecció de punta negra que després portaven a vendre als 
comerciants de Martorell  

Referent al que podríem nomenar maquinaria industrial, la vila disposava de sis 
telers −dos per cada un dels teixidors de lli−, de moltes premses −no ens consten 
quantes− de vi, i dos torns de filar seda, dos de fil i dos martinets.  

Tot i que tothom tenia feina, per regla general la gent era pobre, però no hi havia 
miserables, tret de tres dones que, segons diu el rector,41 eren vídues i vivien del que 
podien treure filant, a més de les almoines que podien rebre els dies de festa −que  

 
40. IGLÉSIES, Id. v.II p. 492. Cal fer notar que és ben curiós d'observar com les xifres de casats-

casades no coincideixen, és a dir, que segons això, la vila tindria dotze casades més. És més, la suma total 
del veïnat tampoc no coincideix amb la xifra aportada a l’apartat tercer d'aquest mateix capítol (vegi's 
també la nota 4). Sembla clar, doncs, que les xifres han de contenir algun error.  

41. APSAB, Enquesta. Totes les notícies d’aquest apartat, si no es diu el contrari, pertanyen a aquest 
document.  

El 1779 en Francesc de Zamora va començar una enquesta que, en paraules de VILAR (Id. v.III p. 
39) era "l'enquesta més àmplia de geografia econòmica, històrica i humana que hagi estat concebuda al 
Principat". Es tractava d'un interrogatori imprès que contenia cent quaranta-sis preguntes i que va ser 
adreçat a tots els llocs de Catalunya. En el nostre cas va ser el rector Felix Pla qui el va contestar i, les 
seves respostes, constitueixen un admirable retrat de la vida santandreuïna del finals del segle XVIII.  
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eren els únics que hom donava almoina a l’església−. Als més pobres quan estaven en 
necessitat i eren malalts, se'ls assistia amb carn per a fer caldo i, així, podia dir el 
rector, que ben pocs de la vila havien d'anar a raure a l'hospital.42  

La gent era força neta, i vestia bé. Els homes acostumaven a vestir de llana i roba 
de cotó a l'hivern, i amb teles, vions i altres teixits lleugers a l'estiu. Les dones 
acostumaven a vestir de manera senzilla, tret dels dies de festa en els que, les més 
benestants −així com llurs marits− portaven robes bones. Amb tot hom constatava a 
les darreries de segle que des de feia uns trenta-cinc o quaranta anys la gent vestia 
millor.  

També en el menjar estava bé aquella població, car hom consumia anualment set-
cents caps de bestiar. S'acostumava a menjar cam cada dia, amb excepció dels més 
pobres, que havien de passar la majoria dels dies amb fesols, verdures, bacallà o 
sardines salades.  

Pel que fa al pa, hom el menjava de blat, però hi havia qui també el barrejava amb 
faves.  

Per regla general hom es casava ben jove i les dones tenien fama de posseir molta 
llet i així algunes es dedicaven a alletar nens de fora vila i fins i tot de Barcelona.  

Es tractava, en definitiva, de gent força treballadora i, si hem de creure al peu de la 
lletra les paraules del rector, era una gent que no feia concessions a l'oci, car els 
homes es passaven el dia treballant al camp, ja fos per si mateixos o bé per altri, i així 
des dels dotze anys d'edat, ja que els més petits havien d'anar a l’escola del poble i, pel 
que fa les dones, ja hem assenyalat el seu treball en la confecció de puntes negres, al 
que també s'hi dedicaven les nenes, des de l'escola.  

La vila disposava aleshores de dues escoles, una per nens −que era a càrrec del 
municipi− i on el mestre els ensenyava de llegir, d'escriure, de comptar i la doctrina 
cristiana. Les nenes, en canvi, havien de pagar la mesada a la mestra que, a més, 
únicament les ensenyava de fer punta.  

L'ociositat sembla que no existia ni tan sols quan el mal temps no permetia de 
treballar la terra, car aleshores hom es dedicava a tallar llenya o bé a remoure els 
fems.  

Però aquella gent també feia festa, i també es divertia tot fent danses, balls43 i jocs 
de pilota.  

Pel que fa les terres de conreu, hom constata la tendència que apuntàvem en parlar 
dels conreus a mitjan segle. A les darreries del segle XVIII, el nostre terme no posseïa 
terres hermes i totes eren conreades, tant les de seca com les de regadiu.  

Aquestes darreres, les de regadiu, eren més bé poques i la majoria, encara, en  
 
42. La vila no disposava d'hospital i així, quan calia portar-hi algú, el traslladaven a Molins de Rei.  
43. Sembla ser, segons l’enquesta, que els balls només es feien pel carnaval i per festa major: "Solo 

hay bailes en la plaza y en casas particulares los dios de Fiesta Maior y por el carnaval" .  
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ser properes al riu, el 1787 s'havien anorreat. La anomenada horta de la vila era l'única 
que rebia aigua directament de la font, mentre que les altres hortes del terme totes eren 
a les fèrtils i humides terres properes al riu, però sense més reg que el de la pluja.  

Però el gran conreu de l'època era la vinya. També més amunt hem vist com aquest 
conreu s'afermava a la vila. A les darreries de segle, hom estava tallant els boscos i 
substituint-los per vinya. Ara, a les darreries del segle, hom notava l’escassetat de 
llenya.  

I no seria perquè dels boscos, abans abundosos, no se'n tragués profit. Als boscos 
hi havia pins, roures, àlbers, pollancres... dels quals s'extreia fusta per tallar, 
s'utilitzaven pels formiguers, pels forns de calç... a més també se'n treien glans i 
pinyons que consumien a la vila i encara n'hi havia prou per portar a vendre a 
Barcelona.  

També era aquí on hom venia a caçar −amb gossos i escopeta− llebres i conills,44 i 
també hi havia algunes aus, com són les garses, milans i esparvers, que es podien 
caçar gratuïtament. Però a part, el bosc també amagava alguns animals perillosos, com 
les serps verinoses i els escorpins.45  

Finalment els boscos servien també per sobreviure els més pobres, aprofitant els 
productes que d’allí en podien treure.  

Pel que fa els conreus més tradicionals de la terra de secà, els cereals, el més 
abundós era el blat. També hi havia civada, mill, faves, i d'altres productes, però de tot 
se'n collia en poca quantitat i, fins i tot pel que fa al blat i la civada la collita era 
insuficient per l’abastament de la vila, així que d’aquests productes hom n'havia de 
comprar a Barcelona.  

Finalment, pel que fa als arbres fruiters, hom apuntava la presència dels tarongers, 
presseguers, pomeres, figueres i d'altres...  

En un altre ordre de l’economia local, podem afegir que la vila també disposava de 
bestiar; així, hi havia, útils pel conreu, onze parells de bous i quatre de mules, les 
quals a més a més, es feien servir també per transportar el vi a Barcelona.  

Hi havia dos ramats d'ovelles, cadascuna amb un total de cent caps: un ramat 
pertanyia al carnisser i el segon era de particulars. La pell i la llana que se'n treia era 
portada i venuda a Barcelona.  

A més, cada veí acostumava a tenir algun porc, així com gallines −que abastien 
d'ous la vila− i pollastres −que després també eren venuts a Barcelona−. Finalment 
també cal assenyalar l’existència d'algunes arnes −en paratges allunyats de la vila− 
d'on hom treia la mel i la cera.  
 
44. La caça s'acostumava a vendre a Barcelona: "Se vende la caza en los mesones y en Barcelona" .  
45. Hom però, coneixia el remei contra la picadura d'aquests animals: "con la advertencia que si estos 
pican a los vezinos, usan la raiz de panica, que hay mucha, e imediatamente se ven libres".  
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14 LA GUERRA GRAN 
 
Als temps de la revolució francesa, la Convenció va declarar la guerra al rei 

d'Espanya, el 7 de març del 1793. Els catalans van veure en aquesta guerra 
l’oportunitat de deslliurar el Rosselló de les mans franceses i, en general, tothom va 
col·laborar en aquesta empresa,46 postura que contrastava amb la del govern espanyol 
que, tenint a les mans l'ocasió de retenir la Catalunya Nord, la va deixar perdre i, fins i 
tot, va arribar a abandonar la guerra en mans dels catalans.  

El país es va organitzar militarment, i cada Corregiment es va dividir per Cantons. 
El Baix Llobregat, pel que fa al sector del Corregiment de Barcelona era repartit entre 
els cantons de Sant Boi de Llobregat i Martorell. Sant Andreu de la Barca, és clar, va 
quedar integrat al Cantó de Martorell.  

A mitjan 1794 es va donar l’ordre a tots els pobles de Catalunya per a treure els 
sometents. Els homes que s'hi havien d'incorporar havien de ser elegits per sorteig i, a 
cada poble, aquest acte havia de ser presidit pel rector.47  

Sant Andreu de la Barca havia d'aportar setze homes al sometent que serien 
rellevats cada mes amb igual nombre, cosa que es va fer per espai de set mesos.  

En principi calia fer el sorteig, però al final no va caldre. Els francesos no solament 
ja havien tornat a ocupar el Rosselló, sinó que fins i tot ja havien penetrat més enllà 
del Pirineu, comportant-se amb una remarcable ferotgia. Els catalans van respondre 
amb el mateix llenguatge, i hom era força motivat pel rebuig de l’invasor. Els 
santandreuïns, com arreu del país, van respondre i així sortiren tots voluntaris, sense 
caldre el sorteig ni que ningú fos forçat a marxar a la guerra. Primerament van sortir 
voluntaris suficients per a cobrir les quatre primeres tandes i, al llarg d’aquests 
primers mesos, es van anar apuntant més voluntaris.48  

Però la vila, si bé no va tenir dificultats en aconseguir la gent, si que en va tenir a 
l'hora de soldejar-los. Finalment es va resoldre que cada home rebria diàriament una 
pesseta, si era solter, o bé una pesseta i mitja si era casat, en aquest cas però, tenien 
l’obligació de deixar la mitja pesseta que rebien de més per al manteniment de llurs 
dones i els fills.  

Quan va arribar el dia de sortida del primer escamot del sometent, aquests van 
demanar "los pagués la carn per esmorsar" cosa que, en ser-los concedida, després es 
va haver de fer en la partida de cada relleu del sometent.  

El sometent de la vila, però, no va marxar sol, sinó que va esperar el del cap de 
Cantó i aleshores en passar els de Martorell, van marxar tots junts vers el camp de 
batalla.  

 
46. Naturalment que també hi va haver d'altres motivacions, com poden ser la reacció davant la 

revolució francesa i fins i tot, segons apunta VILAR, hi va haver un rerafons econòmic...  
47. APSAB, Consueta, fs. 18-20.  
48. Se'ns ha conservat una relació amb el nom de tots els voluntaris, mercès el testimoniatge del 

rector Pla, a la Consueta, fs. 19v i 20r.  
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I aquesta operació es repetia cada principi de mes, des del juliol del 1774 que van 
sortir els primers fins el gener del 1795 que ho van fer els darrers, car els voluntaris 
que hi havia preparats per marxar el mes de febrer ja no els va caldre sortir perquè, 
segons el nostre testimoni −el rector Felix Pla− s'havien "ajustat les paus". De fet, la 
guerra no va acabar fins el 22 de juliol d’aquest mateix any de 1795, amb la signatura 
de la Pau de Basilea.  

 
15. EL CEMENTIRI DE LA VILA 
 

L'antic cementiri de la vila, el que havia servit la parròquia des dels seus mateixos 
orígens, era situat −com de consuetud− tocant les parets del temple.  

Però l’església havia patit modificacions des del segle XVI i al XVIII, en parar les 
obres del nou temple, e1 1781, resultava que l’antic cementiri quedava dins la nau de 
la nova església. Calia, doncs, traslladar el fossar.  

Així, es va comprar part del terreny d'un hort que hi havia tocant el temple nou 
("después de moltas disputas y debats per lograr la dita concessió49") i també es va 
ocupar part de la Casa de la Vila ("y part de la exida de la Casa de la Vila, dita dels 
Closets"). El nou fossar va ser bastit doncs, seguint l'ancestral costum, al costat de la 
nova fàbrica.  

El nou recinte va ser beneït pel rector parroquial, finalment, el 26 de gener del 
1806, amb la presència  de les autoritats locals i de tot, o bona part, del poble.  

Sembla ser que després del trasllat de les despulles del vell fossar al nou50,· van 
poder prosseguir les obres, que no s'havien de tornar a veure interrompudes fins un 
parell d’anys més tard, a causa de la guerra del Francès.51  

 
16. LA GUERRA DEL FRANCÈS 

 
Uns anys més tard de la guerra Gran, Catalunya −tot l'Estat espanyol− va haver 

de tornar a passar per moments molt tràgics guerrejant contra els francesos i 
ara amb l’agravant, encara, que havien entrat a l'Estat amb el consentiment del  

 
49. APSAB. Consueta. f. 20v. Totes les notícies sobre el cementiri són extretes d'aquesta font.  
50. En traslladar les despulles hi van col·laborar la major part de la població, en una excavació feta de 

nit. Les restes extretes van ser dipositades a una ossera "que era lo pou que hi havia dins los mateixos 
closets".  

51. Ens consta el detall de la quantitat de diners satisfeta per les obres fins que foren paralitzades per 
la guerra: "Per satisfer als mestres de casas y manobras, mil setanta y set lliuras de tots los jornals tenian 
fets des de el dia que comensaren la obra de la fàbrica de la iglésia, fins que deixaren de trevallar per 
causa de la guerra ab los francesas, com consta de diferents recibos" (APSAB, Llibre de la fàbrica de 
l’església).  
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govern espanyol, com una força amiga. Els francesos doncs, i a nivell oficial, eren ben 
rebuts arreu, no pas així pel poble que se'ls mirava amb recel, i més encara a 
Catalunya, on el gavatxo era l’odiós enemic secular, que havia estat rebutjat per les 
armes per darrera vegada només una dotzena d'anys abans.  

Les primeres forces franceses van entrar a Catalunya el 9 de febrer del 1808, i van 
entrar a Barcelona el dia 13 ocupant la ciutat sense resistència de ningú, i encara de la 
mateixa manera ocuparen les fortaleses de Montjuïc i de la Ciutadella.  

El 2 de maig esdevingué l’alçament de Madrid, el 28 es va sublevar Lleida i a 
primers de juny la van seguir Manresa, Igualada, Girona... Barcelona en canvi, estava 
ben acollada per l’exèrcit francès. Amb tot molta gent va fugir de la ciutat, cercant els 
uns la protecció de la muntanya, cercant els altres d'unir-se amb els revoltats contra 
els francesos.  

Davant la insurrecció del país, el general Duhesme −cap d'ocupació a Catalunya− 
va enviar algunes columnes per a desfer la revolta. El fracàs francès d'aquesta primera 
sortida, però, va ser total.  

La columna que es dirigia vers Manresa va ser tallada al Bruc el 6 de juny del 
1806. Els francesos, vençuts, van recular com van poder vers Barcelona, essent 
perseguits arreu i a més encara eren contestats per totes les poblacions que es trobaren 
pel camí. I Sant Andreu de la Barca no va ser pas menys.  

Emprant un to del tot sarcàstic, el rector de Molins de Rei ens va deixar el seu 
testimoniatge:52 I així, després que al Bruc el poble català "féu les més fines 
expressions de l’amistat que els professava ... saludant-los amb pólvora i bales 
infundint-los tal terror i esporuguiment, que els obligà a suspendre la marxa ... 
Satisfets com estigueren els francesos de tanta cortesia, decidiren regressar a 
Barcelona en la matinada del set, acompanyats sempre dels sometents catalans ... 
Martorell i Sant Andreu de la Barca, poblacions no menys atentes, coronaren els 
turons dels termes respectius immediats al camí ral, per fer-los salves d’escopetades i 
donar-los així testimoni de son afecte".  

D'aquest pas en retirada dels francesos per la vila, però, encara tenim un 
testimoniatge millor, el del mateix rector de la vila, Felix Pla, que va viure els fets 
amagat a la seva rectoria: "La primera exida que feren fou al Bruch, haont los anà tant 
mal, que retrocediren de la empresa, y rabiosos que anaban, tiraban tot lo camí per las 
finestras de las casas. Jo me estaba en mon aposento que venia de dir missa y sens 
poder exir del quarto, baix sufrir 40 tirs dins del meu aposento sens tenir acció de 
mourer-me; me romperen las percianas y vidreras del balcó, y las parets y bigas del 
aposento quedaren trapadas de las balas, com en el dia se veuen los vestigis".53  

A causa "del temor que tenian" els francesos, en aquesta ocasió només entraren a 
robar a una casa, d'on van prendre algunes peces de roba, i a l'església, d'on van 
prendre una bassina i una imatge de plata de "Nostra Senyora de Gràcia".  

 
52. Publicat per PEDEMONTE (Id., p.567).  
53. APSAB, Consueta. f. 21.  
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Aquest robatori en part va tenir un mal fi pels francesos, ja que els sometents 

recuperaren la imatge prop la roca de Droc, no pas així, però, la bassina.54 Els 
francesos es referen i, el dia 8, entraren a Molins de Rei a mata-degolla.55 Amb tot 
però, la nostra vila encara no havia patit cap víctima.  

La primera víctima mortal, de Sant Andreu de la Barca, va arribar el dia 11 quan 
els sometents van matar d'una escopetada a Manuel Amigó "essent lo temps revoltós, 
cerca Casa Alegre, de Castellví de Rosanes".56  

A les darreries del mateix mes de juny els francesos assaltaren i cremaren 
Martorell. I aquesta vegada si que Sant Andreu de la Barca també va patir les 
conseqüències del pas de l'enemic: "La segona exida que feren [els francesos] per anar 
a cremar la vila de Martorell, y tenint experiència que a tants encontraban mataban, 
desempararem lo poble y fugírem a la montanya y ab açò robaren tot quant volgueren, 
engegaren las botas de vi, que al meu arribà fins a las basas que teníam per amarar 
cals per la fàbrica de la nova iglésia. Posaren foch a tres o quatre casas al retirar-se a 
Barcelona; però luego hagueren baixat, baixaren los de la montanya (com jo los havia 
advertit) y pagaren luego lo foch y taparen algunas botas de diferentas casas que 
anaban rejant, y nos ne tornàrem a casa".57  

La gent ja havia fugit del poble el dia abans de la crema de Martorell, car els 
francesos ja havien passat per la vila. Però aquell dia no pas tothom va fugir, sinó que 
hi va haver un veí que no se'n va voler anar i així es va quedar amagat a la seva casa. 
Ho va pagar amb la vida: "Los francesos al dia antes de posar foch en Martorell, se lo 
ne aportaren lligat de sa casa, per no haver volgut fugir del poble, com ferem tots, y 
essent més amunt de casa Albareda del camí que va a Martorell, lo mataren 
escopetejat".58  

Entre els llocs on els francesos calaren foc cal comptar el campanar, car el rector 
va haver de pagar vuit jornals a un mestre de cases i a dos manobres "per fer la escala 
del campanar interinament"... "perquè las tropas tot ho cremavan".59  

Hom ha assenyalat que el Llobregat, des de Martorell fins el mar s'establí una 
veritable línia fronterera, difícil de travessar pels francesos i que Martorell i, 
principalment, Pallejà, van ser el centre de les operacions dels catalans a la zona, on hi 
va destacar de manera especial el general Manso.60  

Certament, les poblacions de la dreta del Llobregat van romandre la major part  
 
54. Id.  
55. PEDEMONTE, Id., ps. 569-570.  
56. APSAB, Llibre d’òbits.  
57. APSAB, Consueta, f.22r.  
58. APSAB, Llibre d’òbits, f. 11.  
59. APSAB, Llibre de la fàbrica de l’església.  
60. Sobre aquest personatge, vegi's CLOPAS, El invicto Conde del Llobregat y los hombres de 

Cataluña en la guerra de la Independencia.  
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de la guerra lliures de l’ocupació francesa, al contrari del que va passar a la banda 
esquerra del riu.61  

De tota manera, Sant Andreu de la Barca ve ser ocupat durant un temps i a més les 
accions militars se succeïen al seu terme. Tornem a cercar el testimoniatge del nostre 
rector: "Perdérem lo nostre exèrcit apostaten Sant Feliu ab la vinguda del general 
francès Santcir [Saint-Cyr]. Tornarem fugir a la montanya, abandonant tothom tant 
quant teníam, y a las horas robaban a medida de són gust, per no encontrar 
contradicció".62  

Sant Andreu de la Barca va restar, almenys, tres mesos ocupat per l'enemic, i amb 
tota la població amagada per la muntanya. Durant aquest temps, el rector era a 
Corbera i va habilitar la capella d'un mas com a església parroquial, i allí feia les 
misses i "allí administrabam los sagraments als malalts expatriats o refugiats per 
aquells encontorns".63  

Tot i ésser per la muntanya, sovint encara havien de córrer a amagar-se bé (teníam 
que fugir y emboscar-nos quant feian corridas los francesos que estaban hospedats en 
esta de Sant Andreu y Martorell".64  

El llibre d’òbits de la parròquia ens parla sovint de les víctimes dels francesos, així 
el llibre està farcit d’òbits on s'indica que "morí fugitiu dels francesos". De vegades, 
però, ens dóna més detall, i així coneixem casos com el de Joan Sabat, de setanta-dos 
anys d’edat, que el 22 de desembre del 1808 "encontraren mort de susto de los 
francesos", o bé el de Maria Saumell, que va morir el 29 de desembre del 1808 "de 
sobrepart, en casa Déu de Corbera, fugitiva dels francesos".65  

En abandonar la zona de Sant Andreu de la Barca i Martorell, els francesos van 
passar a la zona de Tarragona i així, diu el rector "haont después de sa ausència 
respirarem alguns dias, fins que tornaren de Tarragona".  

Els veïns van aprofitar l’absència dels francesos per tornar al poble i salvar el 
possible de les seves cases abans que no tornessin de nou "tothom procurà a escondir 
la poca roba, y alajas nos havia quedat", i el mateix va fer el rector a la parròquia "Jo 
per salvar lo de la Iglésia perdí lo meu, pues ningun parroquià me ajudà a tràurer res 
de la Iglésia. La custòdia, candeleros, incensers, barqueta, salpaser y vera creu, tot de 
plata, la posí dins de una bota de posar farina, la enterrí al estable rodejada de mahons 
y palla al demunt, y tenia uns sinquanta quintars de bascais de roure y tot o vaig salvar 
y res se inutilisa ni si posa robell, havent estat cerca de quatre anys enterrat y res de la 
roba de la sagrestia me robaren, pues no puch atribuir-ho a altre cosa que mai 
romperen la segona porta de la sacristia, pensant-se tal vegada seria la del campanar".  

 
61. BESORA (i a1tres), Aproximació a les guerrilles del segle XIX a El Prat de Llobregat. dins 

"Guerrilles al Baix Llobregat", p. 239.  
62. APSAB, Consueta, f. 22r.  
63. Id.  
64. Id.  
65. APSAB, Llibre d’òbits.  
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Amb tot, no pas sempre el veïnat tenia prou temps per escapolir-se muntanya 
amunt: "retiraren de Tarragona los francesos altre vegada; y construiren una bateria o 
fortalesa al pont de Molins de Rei, y aquí fou de nou lo patir en estos pobles, pues tots 
los dias feren correrias, quant dos, quant tres vegadas al dia. Quant podíam fugíam a 
la montanya y quant no, tencabam las portas y nos feian donar pa y vi y tot quant 
teníam, y gràcias sino nos maltractesen".  

La lluita va continuar durant força temps, amb pèrdues econòmiques considerables 
pel país −que resta anorreat−, però sobretot en pèrdues humanes. I en aquest aspecte 
Sant Andreu de la Barca és un bon exemple d’allò que passa al país.  

El 16 de desembre del 1811, Eulalia Torelló, de vint-i-sis anys, probablement en 
resistir-se, va morir "de una escopetada dels francesos, en sa casa".66 A aquest aspecte 
de la guerra es referia el nostre rector quan escrivia coses com aquestes: "No parlo per 
extens dels demés robos, ni de violentar donzellas, casadas ni viudas, que ni estaban 
seguras las xexagenarias que encontraban al poble, no sols en esta, si també dels 
demés llochs".  

Les víctimes se succeïen, així tenim registrada la mort de Josep Cammany, 
esdevinguda el 7 de juny del 1812 a mans dels francesos "en la Riera del Palau, que 
cullia herbas per sustenir-se",67 la de l'apotecari de Sant Andreu, Joan Collell, el 10 de 
setembre del 181268 o la de Francesc Canals, el 14 de juny del 1813, que "morí 
violentament dels francesos",69 entre tants d'altres que podríem citar.  

A la gràfica adjunta podem comprovar fefaentment fins a quin punt Sant Andreu 
de la Barca va patir la guerra. Des del 1808 fins el 1812 la mortalitat va arribar fins 
extrems mai no vistos a la vila, sobretot pel que fa el 1810, que van morir no res 
menys que cent-una persones (dels quals cinquanta-nou adults i quaranta-dos nens). 
Cal dir també, respecte a aquesta alta mortalitat, que no tots els òbits corresponen a 
veïns de la vila, sinó que també s'hi sumen molts d'altres de gent que fugia dels 
francesos i que van anar a trobar la mort al nostre terme.  

I tornem novament al testimoniatge del nostre rector: "Finalment per abreviar, no 
se pot ponderar las tribulacions passarem, robos, contribucions francesas, a més de las 
nostras tropas [que segons aquest mateix testimoni també eren sovint allotjades a la 
vila], teníam que pagar als francesos blat, vi, diners, y si no eran promptes se'n 
portaban la gent del poble a las presons de Barcelona, y moltas vegadas havent ja 
pagat". I el rector podia parlar aquí com un testimoni de primeríssima mà, car ell 
mateix va ser un d'aquests que van patir l’empresonament a la ciutat...  

Però els santandreuïns no van fer únicament l’acció d'amagar-se, sinó que també 
van combatre al francès, com és el cas de Pau Boada, que va morir a l'hospital de 
Solsona el 18 de gener del 1813, "quinto que era de la 1a. Companyia de fusi-  

 
66. Id. f. 52v.  
67. Id. f. 57v.  
68. Id. f. 57v.  
69. Id. f. 60v  
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llers". 70 I tantíssims d'altres que avui ens són del tot anònims, però que al seu moment 
també van saber combatre l’enemic, fos des de la guerrilla o bé des de les files de 
l'exèrcit regular...  

Diu Massegur que pel mes d'octubre del 1813 l'exèrcit francès ja va abandonar 
definitivament la roca de Dorc i Pallejà, pel gener del 1814 ja deixaven Molins de Rei 
i poc després tot el Baix Llobregat. 71  

 
17. LA PLAGA DE LES ORUGUES 

 
La guerra del Francès finalment es va acabar, no així, però, els mals vinguts des de 

la França, "de haont nos venen tots los mals",72 perquè segons l'opinió del nostre 
testimoni, el rector Pla, va ser també d’allí que va partir un núvol de papallones que 
envaïren el nostre país.  

A Sant Andreu de la Barca, aquest núvol de papallones va arribar el 18 de maig del 
1816, i era un núvol tan espès, "ab tanta abundància, que tapaban lo sol".  

I a causa del pas d'aquest núvol, "se judica que dels excraments llensaren, nasqué 
una plaga de arugas que no sols se menjaban los rahims, si també los pàmpols, de 
manera que a molts paratges no deixaren ni raïms ni altres plantas" i per això "la gent 
estaba molt espantada, fent pregaries y demanant a Déu misericòrdia".  

La vila va recórrer d'immediat a l'únic remei que aleshores tenien al seu abast: les 
rogatives. I així es va fer una processó entorn la zona afectada per les orugues, parant 
la processó en alguns llocs on el rector "féu lo exorcisme aporta lo ritual per 
semblants necessitats".  

Després d'aquesta processó que, segons el rector va ser la que va aplegar més 
feligresos de quantes ell havia fet a la vila, −car hi van assistir no res menys que 
setanta-dos homes i vuitanta-cinc dones− tothom se'n va anar cap a casa i a l’endemà 
ja havien desaparegut totes les orugues, no trobant-se'n cap de viva ni pel camp ni a 
les vinyes.  

Mercès aquest ràpid final de la plaga, el dany causat al nostre terme va ser més 
aviat molt poc. I així ho fou comunicat a la Capitania General, quan des d'allí es va 
demanar informació als pobles sobre els danys causats i sobre els mitjans utilitzats per 
combatre la plaga "y est poble se li respongué los medis se havian practicat, y que fou 
molt poch lo dany havian causat per haver luego recorregut a la providència Divina".  

L'any següent es van haver de fer novament rogatives, en aquesta ocasió per  
 
70. Id. f. 62r.  
71. MAS SEGUR, Activitat guerrillera a Pallejà durant el segle XIX dins "Guerrilles al Baix 

Llobregat, p. 433.  
72. APSAB, Consueta. f. 24v.  
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demanar pluja. Va començar fent-les la ciutat de Barcelona i després es van fer a tots 
els pobles. En el nostre cas, ens consta que la major part del veïnat va assistir a la 
processó celebrada a Martorell el 25 de març; del 1817, a més de fer-la també al poble 
uns dies més tard, treient la imatge de Santa Madrona.73  

 
18. EL TRIENNI LIBERAL 

 
El rei Ferran VII, anomenat "El desitjat", va decebre en les esperances que s'havien 

posat en ell. Va anul·lar la Constitució aprovada a Cadis i va regnar de manera 
absoluta.  

El 1820 es va reinstaurar el sistema constitucional, mercès l’aixecament militar de 
Riego, esdevingut l'1 de gener. Aviat la reacció s'aixecà contra el sistema 
constitucional i, en el nostre cas −i sobretot la zona d'Olesa i Esparraguera− la 
comarca va conèixer una activa actuació dels escamots reialistes.  

Pel que fa en concret Sant Andreu de la Barca, tenim una vegada més el 
testimoniatge del rector Felix Pla, convertit ara ja en un venerable ancià de setanta sis 
anys que, en aquesta ocasió se'ns mostra totalment partidari del bàndol absolutista (tot 
era "mogut dels fracmasons y sos lògias infernals74") i a més, gairebé centra tot el seu 
comentari en les peripècies que va passar ell mateix. Amb tot, ens dóna algun detall 
interessant, així, ens diu que es formaren companyies de milicians i de miquelets, "que 
sols eran sis de est poble dels primers y un dels segons" i segueix dient que "estos 
estaban dotats de tots crims per atormentar la Iglésia y eclesiastichs ... "; que ell mai 
no va voler ensenyar la Constitució a l'església, tal com havia estat manat; que ell va 
ser l'únic eclesiastic que va restar entre Molins de Rei i Igualada, car tots els altres o 
bé havien fugit a França o bé havien estat assassinats. Ell mateix també va ser detingut 
a Barcelona, i si no va fugir va ser pels seus molts anys ("per no tenir camas ni 
ligeresa") i, és clar, per no deixar abandonats els seus feligresos ... 75  

El 1824, restablert novament el poder absolut del rei, ens diu aquest rector que el 
dia 12 de juny va passar per la vila la Verge de Montserrat, que retornava al seu 
Santuari després d’un temps d’haver estat portada a Barcelona "dins una caixa". 76 La  

 
73. Id. f. 26 i ss.  
74. Id. f. 27.  
75. Respecte aquests anys, afegim encara una altra notícia:  
Durant els anys 1821 i 1822 hi va haver una epidèmia a Barcelona. No ens consta si Sant Andreu de 

la Barca va restar també afectat. En tot cas un santandreuí si que en resulta víctima, en Salvador Pasqual, 
que era fabricant de paper i era propietari, a Sant Andreu de la Barca, d'una casa al costat de la rectoria i 
"una hisenda dita casa Presas del Palau".  

76. Sobre el trasllat de la Verge a Barcelona, vegi's BALANZA, Les lluites civils del segle XIX en els 
llibres d’òbits de l’arxiu parroquial de Martorell, dins "Guerrilles al Baix Llobregat", ps. 452 i ss.  
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tornada, però, va ser solemne, i així va ser acompanyada pels santandreuïns durant el 
seu pas pel terme de la vila: "isqueren ab professó ab tota solemnitat possible a rébrer-
la al entrar al poble y acompanyan-le fins passat la riera de las Casas Novas, ab totas 
las banderas, acompanyament dels principals del poble y moltas donas tots vestits de 
festa y posan los coballets per los balcons y finestras".  
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XI 
 

ELS TEMPS DE LES CARLINADES 
 

 
1. LA FI DEL SENYORIU 

 
El 6 d’agost del 1811 i per Decret de les Corts de Cadis, van ser abolits tots els 

senyorius jurisdiccionals del regne d'Espanya. Però en restablir-se la monarquia, 
Ferran VII va derogar aquest Decret per Reial Cèdula, el 15 de setembre de 1814. Uns 
anys després, durant el Trienni Liberal, el 5 de maig de 1823 els constitucionals van 
tornar a posar en vigor aquell Decret de 1811 i, encara pocs mesos més tard −el 15 
d'agost−, en triomfar els absolutistes va tornar a ser derogada.  

Finalment, el 29 de gener de 1837, els liberals tornaren a posar en vigor −i ara ja si 
que definitivament− l'aboliment de tots els drets feudals. I encara el 23 d'agost 
d'aquest mateix any de 1837 es va promulgar una nova llei completant i aclarint 
l'anterior.1 

Al llarg d'aquests anys, doncs, les viles de la baronia es van veure, durant curts 
espais de temps, alliberades del domini senyorial i de fet, sembla ser que des d'abans 
del 1837, els veïns ja no havien satisfet cap de les prestacions que eren obligats amb 
els senyors jurisdiccionals.  

El 1837, en esdevenir la fi dels senyorius jurisdiccionals, era la senyora de la 
baronia de Castellvell, na Maria Teresa Alvarez de Toledo Palafox i Portocarrero, que 
va passar a ser, així, la darrera senyora de la baronia i també, és clar, de Sant Andreu 
de la Barca.  

Amb tot, i malgrat la pèrdua del domini efectiu, els Alvarez de Toledo, repartits en 
dues branques familiars, van seguir conservant els títols de baró de Castellvell i de 
marquès de Martorell, títols que han arribat fins el nostre segle.  

Però els Alvarez de Toledo no van renunciar a recuperar els seus drets i 
especialment de seguir cobrant els censos que abans tenien sobre els llocs de la 
baronia.  

 
1. DURAN, Els drets dels marquesats de Villafranca i dels Vélez ... , p. 13. En aquest apartat seguim 

l’esmentat treball.  
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El 1861, la darrera senyora, Maria Teresa Alvarez de Toledo, va vendre tots els 

seus drets a la província de Barcelona a Jaume Sintes i Olivé. La venda va ser feta per 
mitjà del procurador de la baronessa, Josep Buxeres i Abad.  

Els drets que va adquirir en Sintes, però, feia anys que havien prescrit i així, en 
pretendre de cobrar els censos senyorials i en rebre la contesta negativa dels diversos 
pobles que havien format part de la baronia, aquest va promoure un plet contra tots 
aquests pobles que, en concret, eren els següents: Sant Esteve Sesrovires, Molins de 
Rei, Sant Andreu de la Barca, Castellbisbal, Castellví de Rosanes, Martorell, Santa 
Creu d'Olorde, Vallvidrera i Abrera.  

En Sintes va perdre el plet, que fins i tot va arribar al Tribunal Suprem, el qual 
dictà la sentència, favorable als ajuntaments del pobles afectats, el 25 de maig de 
1870.  

Davant d’aquesta resolució del Tribunal Suprem, Jaume Sintes va traspassar els 
seus drets a Josep Buxeres −que ja havia intervingut en la venda feta per la 
baronessa− i aquest sembla que va seguir reclamant, tot i aquella sentència, els seus 
pretesos drets sobre les rendes del senyoriu.  

Sembla ser que encara ben entrat el segle XX la família de Buxeres seguia 
reclamant, sense èxit, aquells drets.2  

 
2. LA DEMOGRAFIA AL SEGLE XIX 

 
Durant la segona meitat del segle XVIII, Sant Andreu de la Barca va créixer de 

manera ben notable, però a les darreries del segle aquest creixement s'havia alentit 
força i potser fins i tot s'havia aturat3, car si més no, la primera dada que tenim pel 
segle XIX, i corresponent a l'any 1830, ens assenyala una població més baixa que no 
pas la del cens de 1787.  

Les xifres que tenim conegudes per tot el segle són les següents:  
1830 630 habitants 
1842 813   
1857 898  
1860 945  
1877  864  

 
2. Si mes no, DURAN, que va publicar l'esmentat opuscle sobre aquest tema el 1922, ens parla dels 

"actuals reclamants". Cal suposar, doncs, que el plet es devia haver revifat en aquelles dates i d'aquí, 
també, que DURAN hagués escrit l'esmentat text.  

3, VILAR (Catalunya dins l’Espanya moderna. v.III p.79), en estudiar la demografia de la zona, ens 
diu que hom queda parat de l'estabilitat sorprenent del nombre de naixements entre la mitjana dels anys 
1784-1788 i els primers anys del segle XIX. I encara afegeix que "llevat de Badalona, que acusa un 
augment sensible confirmat per una alça anàloga a la mortalitat, la impressió és d'una estagnació".  
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1887 849 
1897 804 
1900 814 

 
Amb la Guerra del Francès sembla ser que la vila havia de patir una davallada 

demogràfica molt important, de la que s'havia de recuperar poc a poc. Amb tot, la 
tendència general és la del creixement, i així veiem com el 1842 1'augment que havia 
experimentat la vila era ja força notable i que encara va seguir així fins el 1860, que 
marca, pel que avui sabem, el punt més alt d'inflexió de la corba demogràfica al llarg 
de tot el segle XIX.  

Sembla clar que a partir del 1860 la vila va perdre veïnat. Les xifres són 
descendents fins el 1897, any que la corba demogràfica es troba en el punt d’inflexió 
més baix: Són els temps de la crisi provocada per la fil·loxera.  

Després, la població es tornarà a recuperar molt a poc a poc, a partir del 1900...  
 

3. LA PRIMERA CARLINADA 
 
Després de la mort del rei Ferran VII, va cenyir la Corona la seva filla Isabel, cosa 

que portà al país a una nova guerra. De tota manera, com apunta Risques4 "no s'ha 
d'entendre el carlisme com una simple resposta al problema dinàstic plantejat arran de 
la mort de Ferran VII, ni tan sols es pot considerar que sorgís aleshores, sinó que cal 
entendre'l com un fenomen que era conseqüència d'una societat que canviava. El 
carlisme presentava una alternativa social i política a aquest canvi distinta de la 
perspectiva burgesa, que tendia a impulsar un model liberal de la societat".  

Era doncs un enfrontament entre dues maneres d'entendre el món les que topaven 
entre si, i que va trobar com a causa formal per la guerra, la successió de la reina 
Isabel en detriment dels pretesos drets que podia tenir el seu oncle Carles.  

Inicialment, la guerra es va desenvolupar lluny de la comarca, a les zones on va 
arrelar el carlisme que, en el nostre cas, eren, bàsicament, el nord de Catalunya i el 
Maestrat, cosa que no vol dir, és clar, que la nostra comarca no comptés també amb 
partidaris d'un i d'altre bàndol, així com, tot i no haver viscut accions militars 
importants, no per això va deixar de viure tot el neguit de la guerra.  

Tot i que els escamots carlins també es movien sovint pel Baix Llobregat, de fet no 
hem trobat per ara cap referència als fets bèl·lics entorn Sant Andreu de la Barca, fins 
ben entrat el 1837.  

En concret, la primera notícia que tenim correspon al 15 de juny 18375, quan  
 
4. RISQUES, La revolució burgesa (1833-1843), dins "Història de Catalunya”, v.5 p. 155.  
5. Amb anterioritat a aquesta data, segons aporta CLOPAS (Notes històriques de Corbera de 

Llobregat. p. 80), el 1836 ja hi havia gent de Corbera detinguda a la Ciutadella de  Barcelona, acusats de 
ser carlins. Tot ells van ser assassinats a la presó.  
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al vespre de l'esmentat dia "en la carretera real des de Martorell a Sant Andreu de la 
Barca, fou pres per una partida de gent armada, Llorens Oller, calderer, ... fou mort 
per dita partida de gent armada en lo mateix vespre".6  

Un mes més tard ens torna a constar "una partida de gent armada". En aquesta 
ocasió els carlins actuaven prop de Martorell, a la serra de l’Ataix. 7  

Pel 1838 hom registra alguns combats a la nostra zona. Com és el cas del 18 de 
març, que van morir en acció de guerra a Can Serra del Pla, un coronel i un civil; o bé 
el succeït a la matinada del 22 de maig, que els carlins van intentar de prendre la vila 
de Martorell, produint-se un violentíssim combat prop del riu Anoia.8  

Martorell encara va ser assetjat en una altra ocasió, el 8 i 9 de juliol del 1839.9 La 
comarca, i en especial la zona del Congost, va patir ben bé aquesta guerra.  

Sembla clar, doncs, que Sant Andreu tampoc no se'n podia lliurar de l'acció 
d'isabelins i carlins. De tota manera, sembla ser que Sant Andreu no va proporcionar 
als carlins cap sergent ni menys cap oficial, o si més no, així ens consta documentat 
per l'any 1839.10  

En canvi, la vila sí que va col·laborar −o es va veure forçada a col·laborar− en el 
manteniment de la Companyia mobilitzada pels pobles del Partit Judicial de Sant 
Feliu, al que pertanyia Sant Andreu de la Barca, amb una aportació de set-cents rals de 
velló11...  

 
4. EL BANDIDATGE ENTORN SANT ANDREU DE LA BARCA 

 
Diu Cortadella que "una guerra com la que es va desenvolupar en aquests anys no 

acaba després d'una batalla o amb la firma d'un armistici. La pau teòrica sempre 
amaga grups incontrolats que solament poc a poc desapareixen" .12  

Certament, el segle XIX és ple de disturbis i de guerrilles, producte de la situació 
econòmica i política del país. Però encara no tot van ser guerrillers, massa sovint 
també apareixien els bandolers, amparant-se en les situacions de descontrol 
provocades per les guerres.  

Sant Andreu de la Barca, durant la primera meitat d’aquest segle XIX, va tenir el 
trist honor de ser el bressol d'alguns dels bandolers més famosos que en aquella  
 

6. Transcripció de BALANZA, a Les lluites civils del segle XIX en els llibres d’òbits de l’arxiu 
parroquial de Martorell. dins "Guerrilles al Baix Llobregat" p. 489.  

7. Id., ps. 445 i 489.  
8. Id., p. 445.  
9. Id., p. 445.  
10. CORTADELLA, Sant Feliu de Llobregat durant la primera guerra carlina (1833-1840). dins 

"Guerrilles al Baix Llobregat" p.675.  
11. Id., p. 668.  
12. Id., p. 678.  
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època va conèixer Catalunya: en concret ens referim a Josep Sàbat i als germans 
Estapé.  

El primer va actuar a partir de la guerra del Francès, els segons, amb la primera 
guerra carlina.  
 
5. EL BANDOLER JOSEP SÀBAT 
 

Segons aporta Clopas13, en Sàbat ja es va veure complicat en un assassinat, abans 
de l’arribada dels francesos a la ciutat de Tarragona, car ens diu que el bandoler 
portava alguns mesos tancat a la presó d'aquesta ciutat quan es va poder escapolir 
aprofitant el desgavell produït per l'ocupació de la ciutat per l'exèrcit enemic.  

El cas més conegut d'aquest personatge, i el que el va fer tan funestament cèlebre, 
va tenir lloc el primer d’abril del 1812, a la masia de Can Moriscot, al terme de 
Corbera, lloc a on molts dels veïns de Sant Andreu de la Barca anaven a guardar les 
seves coses de valor, per tal d'evitar que les robessin els soldats francesos.  

En Sàbat, veí de Sant Andreu de la Barca i persona coneguda en aquella casa, no 
va tenir problemes per franquejar l’entrada del mas i, una vegada dins, va assassinar 
tots els seus ocupants, que eren dues dones (una de vuitanta anys i l’altra de quaranta) 
i tres nens (de deu a tretze anys d'edat) i després va poder robar tot el que allí hi havia 
amagat.  

D'altres assalts coneguts, foren els de la masia de Can Canals, prop de Sant Andreu 
de la Barca, on, diu Clopas, "lligà a una cadira el propietari (del mas) i la seva esposa i 
els cremaàfins que li confessaren on tenien amagats els diners"; i el de Can Palet, on 
també provoca víctimes.  

Les ferotges accions d'aquest bandoler van acabar quan, perseguit pels guàrdies es 
va refugiar a Can Xandri. Els amos d'aquell mas acolliren al lladre, però a la vegada 
sortiren a cercar ajuda i així es presentaren davant del mas els membres del sometent 
de Corbera i de Sant Andreu de la Barca i el van aconseguir agafar.  

En fer després el judici, a Barcelona, davant d’un tribunal militar, en Sàbat es va 
confessar autor no res menys que de vint-i-nou assassinats. Va ser condemnat a mort.  

La seva fi, es va revestir de tanta impietat com ell mateix havia practicat sempre, 
car va morir esquarterat i encara, per escarment, el seu cap i les seves mans van ser 
posades en una gàbia, i aquesta va ser col·locada dalt un llarg pal de fusta en un turó 
proper a Sant Andreu de la Barca i des d’on es dominaven les masies de Can Canals i 
de Can Palet, ambdues víctimes de les seves accions.  

Aquesta gàbia va restar molts anys penjada a aquell lloc que encara avui es 
recordat amb el nom de "Serral del Cap del Sàbat". Diu Clopas que el seu avi (que va  
 
13. CLOPAS, Id., p. 76. En parlar d'en Sàbat hem seguit CLOPAS. Respecte l'origen d'aquest bandoler hi 
ha qui diu que no era natural de Sant Andreu de la Barca, sinó que havia nascut a Rubí. No hem 
comprovat aquest punt i, per tant i sense inclinar-nos per cap de manera concreta, assenyalem també 
l'existència d'aquesta versió.  
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viure entre 1821 i 1904) "explicava que quan feia vent la testa saltava de banda a 
banda de la gàbia fent un soroll tètric que feia esborronar els veïns que passaven pel 
camí de Sant Andreu a Corbera".  

 
6. ELS GERMANS ESTAPÉ  

 
A diferència de Josep Sàbat, que segons sembla sempre va actuar sol, els germans 

Estapé van formar una banda en la que, a més dels quatre germans hi havia d’altres 
lladres dels pobles de la rodalía14, un del quals, fins í tot, era "sub-cabo" de la Ronda 
de seguretat pública de Martorell.15  

La majoria de les seves accions es van realitzar entorn la roca de Droc i, en 
general, la zona de Sant Andreu de la Barca.  

Els autors de les "Històries dels Mossos d'Esquadra", Folguera16 i Ortega17, van  
 
14. A més dels germans Estapé, a la banda hi havia els tres germans Sunyol −Vicent, Serafí i Josep, 

encara que aquest darrer sembla que no acompanyava directament la banda−, Pere Màrtir Visaus, 
Sebastià Roig, Joan Mercader (a) Ros, i Corbella.  

Hom sempre ha dit que els germans Estapé van ser tres, però com podrem comprovar més avall, van 
ser quatre els germans que van ser passats per les armes: tres a Sant Andreu de la Barca i el quart a 
Barcelona.  

15. Es tracta de Pere Màrtir Visaus.  
16. FOLGUERA, Las Escuadras de Cataluña. ps. 429-442.  
17. ORTEGA, Historia de las Escuadras de Cataluña, cap. LXXVII ps. 607-62.  
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contribuir a la difusió de les aventures d'aquests lladres, tot exaltant les llegendàries 
accions dels mossos d'esquadra, a base de crear versions fullatinesques tant dels fets 
dels lladres com dels fets dels mossos.  

Així, d'aquelles accions ens han arribat diverses versions, amb més o menys 
riquesa de detalls, o bé, potser, amb més o menys imaginació.18  

Aquí, doncs, només aportarem un sol text, potser el més lacònic, però també el que 
amb tota seguretat s'ajusta més als fets succeïts entorn la detenció i la mort dels 
Estapé: "El dia 1 de septiembre [de 1845] fue robada la diligencia que de Barcelona 
iba a Zaragoza, en el sitio llamado "Torrent de Suñol" cercano a Martorell y distante 
de unas, seis horas de Barcelona, el día siguiente fueron presos varios ladrones y el 
dia 7 fueron fusilados en San Andrés de la Barca los tres hermanos Estapé, de cuyo 
pueblo eran naturales, habiendo sido sentenciada a 10 años de galeras una hermana 
de estos, por encubridora y otros crímenes".'19  

Els fets finals, doncs, esdevingueren d'una manera molt ràpida. van ser detinguts a 
l’endemà mateix del robatori i van ser jutjats de manera sumaríssima per un Tribunal 
Militar.  

El dia 10 de setembre del 1845, van ser sebollits al fossar de Sant Andreu de la 
Barca, els cossos de tres dels germans Estapé: Isidre, de trenta-tres anys, Josep, de 
trenta-un anys i Joan, de vint-i-sis anys, "y lo quart fill, dit Sadurní, morí en 
Barcelona, los quals moriren fussillats per sentència del gobern militar”.20  

Poc temps més tard i en aquesta ocasió a Martorell, el 2 d'octubre del 1845, un 
altre santandreuí era passat per les armes: Isidre Coronas, solter i de trenta anys 
d'edat21. Per la proximitat de les dates amb la dels germans Estapé, ens fa pensar si ara 
també es tractava d'un altre membre d'aquella banda. De tota manera, cal dir que per 
ara no tenim cap prova que ens aboni aquesta suposició.  

 
7. LA GUERRA DELS MATINERS 

 
Els anys que van seguir a la primera carlinada no van ser pas fàcils a Catalunya i 

menys encara van ser lliures de tensions i agitacions socials i polítiques.  
Barcelona era aleshores el centre de tota aquesta ebullició política que va arribar 

als seus punts més alts amb el bombardeig de la ciutat per ordre d'Espartero el 1842 i 
l'avalot del 1843, conegut com la Jamància.  

El Baix Llobregat també devia passar per moments ben tensos, ja que el 1843 es  
 
18. Vegi's els autors esmentats, així com el text modern d'OLLÉ, Notícia de bandolers. a "Baix 

Llobregat, Butlletí del Centre d'Estudis Comarcals" núm. 8 (1986) ps.3-4.  
19. Text publicat al Diari de Barcelona del dia 5 d’octubre del 1845. Aquí hem transcrit la versió 

aportada per CLOPAS (Id., p. 78).  
20. APSAB, Llibre d’òbits 1842-1858, f. 10.  
21. BALANZA, Id., p. 494.  
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va decretar una mobilització a la comarca "al objeto −diuen− de sostener el 
alzamiento general de la província contra la tiranía". A aquesta mobilització Sant 
Andreu de la Barca hi va aportar catorze homes.22  

Però a part del desgavell polític, social i militar que regia l'època, Sant Andreu de 
la Barca va tenir durant aquests anys unes altres preocupacions, potser encara més 
serioses: El 1842 i el 1843 el riu Llobregat va registrar unes revingudes força 
importants que s'arribaren a emportar la tercera part de les millors terres de conreu del 
terme de la vila 23, amb el consegüent trasbals econòmic que això havia de comportar 
als pagesos.  

El 1846 havia d'esclatar una nova guerra carlina, que va ser coneguda en aquesta 
ocasió com la "Guerra dels Matiners".  

La guerra ara es va centrar en un àmbit més reduït que no pas l’anterior carlinada, 
car les accions es van desenvolupar, preferentment al nord de Catalunya.  

Però de fet, i com l’altra guerra, cap comarca no es va poder lliurar dels escamots 
carlins i, naturalment, el Baix Llobregat no havia de ser pas l'excepció. Així sabem, 
posem per cas, que ja pel mateix any 1846 un grup carlí es va introduir a Martorell i, 
"després d'estar bevent a la taberna sense que ningú donés l’alarma abandonaren la 
població tan tranquil·lament com hi havien entrat"24. Martorell encara va tornar a ser 
ocupada pels carlins durant una nit del 1848.  

D'entre les víctimes mortals d'aquesta guerra, per ara només en tenim coneguda 
una de Sant Andreu de la Barca, en Pere Martí i Rosell, de quaranta-set anys, d’ofici 
bracer.25  

Un moment especialment delicat d'aquesta guerra per a Sant Andreu de la Barca, 
així com pels pobles propers, s'havia de donar quan ja eren a les darreries d'aquest 
conflicte, perquè el Capità General del Principat sembla que va manar, entre d'altres 
coses, que els masos d'alguns pobles de la comarca fossin abandonats pels seus 
propietaris.  

Els carlins, aleshores, van contestar aquest ban del Capità General fent ells un altre 
ban que manava als veïns dels pobles afectats que fessin tot el contrari, és a dir, que 
no abandonessin els seus masos ni les seves terres, així com també es manava als 
alcaldes d'aquests pobles que no complissin amb cap dels articles d'aquell ban.  

Els carlins definien el ban del Capità General com a "tirànic" a la vegada que el 
seu es feia en nom de la "llibertat" i advertien que els que contradiguessin el seu ban 
serien morts, les seves cases cremades i els seus camps tallats... 26  

 
22. RENOM, Introducció, dins "Guerrilles al Baix Llobregat" p. 86.  
23. MADOZ, Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar, 

v. III p. 402.  
24. BALANZA, Id., p. 446.  
25. Id., p. 492.  
26. BESORA (i altres), Aproximació a les guerrilles del segle XIX a El Prat de Llobregat. dins 

"Guerrilles al Baix Llobregat", p. 264.  
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El veïns de Sant Andreu de la Barca, doncs, van quedar entre l'espasa i la paret, 

davant la disjuntiva d'haver d'obeir l’un o a l’altre bàndol, car en ambdós casos els 
pagesos sembla que havien de sortir-ne molt mal parats. La guerra, però, i per sort per 
a tots, va acabar a principis del següent més de maig.  

Una vegada acabat el conflicte, el 8 de juny es va dictar una àmplia amnistia a la 
que s'hi van acollir molts carlins i, entre els quals també n'hi havia alguns de Sant 
Andreu de la Barca27. Resta palès, doncs, que almenys en aquesta ocasió la vila sí que 
havia de proporcionar partidaris a un i altre bàndol en lluita.  
 
8. SANT ANDREU DE LA BARCA A MITJAN SEGLE XIX 

 
A mitjan segle, Pascual Madoz va publicar un extensíssim Diccionario 

Geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar, en setze 
atapeïts volums, que ha esdevingut una de les fonts bàsiques per al coneixement de la 
societat del segle XIX.28  

Mercès aquesta obra, doncs, ens ha arribat una breu notícia de la nostra vila a 
mitjan segle: Sant Andreu de la Barca era aleshores una vila que disposava de "buena 
ventilación, cielo alegre y clima saludable", amb un total de cent vint cases que, per 
regla general només disposaven d'un sol pis i que, a més, eren disposades en carrers 
torts i sense empedrar.  

Entre els edificis a destacar, cal comptar l'església −que encara tenia el cementiri 
adossat− que era situada al centre del poble; l’edifici de l’Ajuntament, que era al  
costat mateix de l’església, i que era també el lloc on hi havia la presó; l’escola de 
primeres lletres, de la que no sabem la seva antiga ubicació, però si que ens consta  
que aleshores disposava de trenta-dos alumnes. En canvi, Madoz no ens dóna cap 
notícia sobre la probable existència de l’escola de nenes (escola que, segons ja hem 
vist més amunt, reduïa tot el seu ensenyament a les labors de punta).  

La vila encara disposava de l’antiga carnisseria i, pel que fa al subministrament 
d'aigua, la vila disposava d'una font de mitjana qualitat d'on prenia l’aigua la major 
part del veïnat.  

Referent a les comunicacions, la vila disposava d'una sola carretera −el camí reial− 
i de diversos camins veïnals i, referent al correu, la vila el rebia des de Martorell.  

I pel que fa al treball quotidià, la vila seguia essent un nucli gairebé estrictament 
rural, amb una producció que Madoz descriu, textualment, així: "trigo, cebada, poco 
aceite, mucho vino, algo de seda, judías, patatas y hortalizas". Hom també es  

 
27. RETUERTA, Matiners a Sant Feliu de Llobregat (1847-1849), dins "Guerrilles al Baix 

Llobregat", p. 700. De fet però, només coneixem el nom d'un de sol, Pere Alrnirall (Id., p.704).  
28. L'article sobre Sant Andreu de la Barca es troba al volum III p. 402.  
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dedicava a la caça de conills, perdius i llebres. De tots aquests productes, sembla que 
només eren comercialitzats el vi i la seda, que eren transportats a Barcelona. Tota la 
resta dels productes sembla que eren destinats al consum local.  

Finalment, també es esmentable la indústria, que malgrat que fos molt discreta, 
també existia, tot i que en aquesta època sembla ser que es reduïa només a un nombre 
indeterminat de telers i a la fabricació artesana de puntes de seda, treball al qual, com 
hem vist més amunt, es dedicaven la pràctica totalitat −de les dones de la vila.  

Cal esmentar que en aquesta època hom ja pensava en potenciar la indústria a la 
vila per mitjà de la construcció d'un canal que hauria de moure fàbriques i molins. De 
moment aquesta idea no passava de ser un projecte que encara havia de tardar molts 
anys a realitzar-se, segons veurem més endavant.  

 
9. ELS FETS DEL 1855 

 
Acabada l’anomenada segona guerra carlina, sembla que la comarca va conèixer 

uns temps de relativa tranquil·litat, fins el 1855 que hi va haver un nou aixecament 
carlí. Va ser un moviment, però que comptava amb molt poc suport i que per això ja 
era condemnat per endavant a la derrota.29  

Un dels escamots carlins, el del Tòfol de Vallirana, el 5 d'octubre del 1855, s'havia 
refugiat al poble de Masquefa i allí va ser envoltat per dues columnes de la Milícia 
Nacional, provinents de Vilafranca, Sant Sadurní i Esparreguera.  

El cap de l’escamot, en Tòfol, va morir en aquesta acció, però tots els altres es van 
rendir després de rebre la promesa que les seves vides serien respectades.  

Però el Capità General30 no va acceptar la clemència que se'ls havia promès, així 
que va manar l’afusellament de tot l'escamot.  

Els presos van ser portats primerament a Martorell, per seguir després vers Sant 
Andreu de la Barca, lloc on s'havia d'executar la sentència.  

El 6 d'octubre tot aquell escamot carlí va ser passat per les armes; ¿quants van ser 
els executats? Tenim sobre aquest punt algunes notícies contradictòries. Segons 
Columbri31, els carlins eren trenta-dos; segons Zapatero32, eren vint-i-quatre; i final-  

 
29. RENOM, El Tòfol de Vallirana. dins "Guerrilles al Baix Llobregat" p.758.  
30. El Capità General era aleshores el general Juan Zapatero, un personatge que durant el seu mandat 

es va dedicar a reprimir durament el país, tant carlins com republicans. Aquest comportament, sovint 
cruel, li comporta per una part, que se'l conegués com el "tigre de Catalunya" i per l'altra, que fos ascendit 
a Tinent General.  

31. COLUMBRI, Una víctima. Memorias de un presidiario político (1857), ps. 1488155. Aquest text 
ha estat transcrit íntegrament per RENOM (El Tòfol de Vallirana. ps. 763-768.  

Aquesta versió dels fets és la més coneguda i sovint ha estat reproduïa, com és el cas de BENET i 
MARTI, Barcelona a mitjan segle XIX, v.II ps. 523-524.  

32. Hi ha una versió escrita pel mateix general Zapatero, també transcrita a l'esmentat text de 
RENOM (Id., ps. 759-763).  
  



ment, tenim que segons el llibre d’òbits de la parròquia de Sant Andreu, les víctimes 
havien de ser dotze33, entre els quals figura un noi de catorze anys.34  

Volem pensar que la xifra real és la que consta al llibre d’òbits, ja que no sembla 
normal que algú s'emportés els cadàvers per tal de sebollir-los en algun altre indret. 
En qualsevol cas, però, aquell 6 d'octubre de 1855, i sense tenir-ne cap culpa, va ser 
un dia de ben mal record per la vila.  

 
 
10. LA FÀBRICA DE L’ESGLÉSIA 

 
El 1808, segons ja hem vist, i a causa de la guerra del Francès, van ser paralitzades 

les obres de nova rubrica del temple parroquial i així van restar, aturades, per espai de 
cinquanta-cinc anys, a causa de les constants lluites que vivia aleshores el país.  

El 1863, però, les obres van ser novament empreses35, enllestint-se una part de 
l'església que va ser beneïda i oberta al culte el dia 7 d'agost del 1864.36  

L’església aleshores encara no estava acabada ni de bon tros, car encara hi havia 
l’antiga església medieval al seu interior. Però passava que no podien seguir les obres 
sense enderrocar el vell temple i això era una cosa que no podien fer mentre aquest 
seguís obert al culte, és a dir, mentre la nova església no fos habilitada pel culte.37  

Així és que el rector, Jaume Manet, va beneir la nova rubrica, solemnement, el 7 
d’agost del 1864. És curiós d’observar que la part que van habilitar pel culte no va ser 
l’àrea del presbiteri, com acostuma a ser normal, sinó que ho va ser la part oposada: 
l’entrada principal. 38  

Una vegada beneïda la nova església es va poder enderrocar la vella. Mossèn 
Juanico va deixar escrita una petita descripció d'aquell temple antic: "tenia lo 
presbiteri al peu del campanà y lo cor donaba a la sala de la rectoria; constaba, segons  

 
33. Notícia aportada per RENOM, Id., p. 756, qui també publica tota la relació de noms.  
34. COLUMBRI, que fa un relat força sentimental, arribà a utilitzar un to patètic en descriure la mort 

del nen, gairebé al davant mateix de la seva mare.  
35. APSAB, Llibre de la fàbrica de l’església. O potser ja va començar abans, el 1862, car és en 

aquest any quan comencen a anotar-se les despeses de la fàbrica. (APSAB, Llibre Construcció de 
l’església, s/f).  

36. APSAB, Consueta.  
37. El rector Jaume Manent, el 20 de juny del 1864 demanava permís al bisbe per beneir la nova 

fàbrica i ho justificava així: "a fin de que se pueda celebrar el Sto. Sacrificio y demas oficios divinos, en 
el concepto de que el antiguo templo ha de derribarse" (Lletra afegida a la Consueta).  

38. Diu el rector Manent en referir-se al dia que va ser beneït el temple, que era "concluida y 
adornada la parte de la entrada de la Iglesia" (APSAB, Consueta), i el rector Juanico va deixar escrit 
que "la iglésia habilitada pel culto des de l'any 1864 era lo tras de devant, corresponent a dos capellas per 
part" (APSAB, Llibre de la fàbrica de l’església).  
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refereixen els parroquians, de dos clases d’arquitectura, lo tros fet més modern era lo 
presbiteri y alguna capella lateral d'estil bisantí que junt ab lo campanà fou fet en lo 
segle setse, segons algun document que he llegit en est arxiu y are no hu recorda ahon 
se troba. Lo tros més vell era'1 de la part de la rectoria, que la volta era més baixa". 39  

En aquesta ocasió, però, les obres tampoc no s'arribaren a enllestir, ja que el 1867 
es van tornar a suspendre i ja no s'havien de tornar a iniciar fins el 1878, en temps del 
rector Juanico.  
 
11. DE LA REVOLUCIO DE SETEMBRE A LA DARRERA CARLINADA 

 
El segle XIX és ple d'accions armades, d'avalots, de revolucions, de repressions... 

També als temps de la Revolució de Setembre −el 1868− hi hagué enfrontaments 
armats al Llobregat. En concret, Clopas ens documenta l’assalt de les forces del 
govern a Martorell, el 28 de setembre del 1869. La vila era defensada pels guerrillers 
del Xic de la Barraqueta, qui, en veure's en inferioritat, va optar per fugir vers Sant 
Andreu de la Barca40. No ens consta però, que haguessin estat perseguits ni tampoc 
que hi hagués hagut cap mena de topada ni d'aldarull a la nostra vila.  

Uns temps més tard, el país tornava a conèixer una altra guerra carlina, els efectes 
de la qual, com sempre, també es deixaren sentir aviat a Sant Andreu de la Barca.  

El 12 de març del 1874, els regidors de la vila parlaven de les "muchas amenazas y 
vejaciones" que la vila rebia tant dels carlins com dels governamentals, car 
l'ajuntament no podia complir amb tots els pagaments de les contribucions a que era 
obligada.41  

Aquesta qüestió econòmica era la que portava més de bòlit els nostres regidors, car 
es tractava de salvar la vila tot quedant bé amb tothom. És a dir, que eren obligats a 
fer allò que se'n diu nedar i guardar la roba.  

Un bon exemple d'aquesta política el trobem documentat el28 de juny del 1875:  
Al Ple de l’Ajuntament celebrat aquell dia, l'alcalde va informar els regidors d'una 

lletra d’apressament que havia rebut de Barcelona perquè pagués en breu la 
contribució del consum que la vila tenia assenyalada per aquell any.  

Però el problema era que els carlins havien amenaçat els pobles si pagaven aquest 
impost a Barcelona "conminando con la multa del doble de la cantidad y penas 
corporales al Ayuntamiento si se procedía a aquel acto".  

La situació era doncs, ben difícil, però els regidors es van determinar de pagar a 
Barcelona, però això sí, prenent abans unes certes mesures de seguretat.  

Per lliurar els diners van enviar dos veïns a Barcelona i "acordando además que  
 
39. AP5AB. Llibre de la fàbrica de l'església. s/f.  
40. CLOPAS, Els germans Martí, "el noi" i "el ric" de la Barraqueta. guerrillas del Baix Llobregat. 

dins "Guerrilles al Baix Llobregat", p. 722.  
41. AMSAB, Actes municipals, 12/III/1874.  
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esta acta [la que reflecteix el present acord] quedase oculta por no esponerse a ser 
descubierta por las diferentes pesquisas de los carlistas a· los documentos de la 
Secretaría ".42  

També referida a aquesta darrera carlinada, tenim coneguda una altra anècdota. 
Una vegada que els carlins es presentaren a l’Ajuntament per cobrar un impost, 
l’alcalde accidental, Gaspar Duran, es va amagar per tal que aquells soldats no el 
trobessin i, aleshores, en no trobar ningú, en represàlia, els soldats es van emportar la 
filla de l'alcalde accidental, que encara era una nena.  

Aquesta acció devia constituir un escàndol a la vila i els fets es devien esbombar 
immediatament, de manera que un grup de dones van sortir de la vila per seguir 
aquells soldats que, en arribar prop de la roca de Droc la van deixar anar sense més. 
Sortosament, en aquella ocasió tot va acabar amb un simple sobresalt43...  

 
12. LA FÀBRICA DEL CANAL 

 
La idea de bastir un canal que permetés moure algunes indústries a Sant Andreu de 

la Barca ja era força antiga i cal datar-la, almenys, com a anterior al 1845, car Madoz 
al seu Diccionari −que va ser publicat a partir de l'esmentat any− ja, parla d'aquest 
projecte per tal de fer moure fàbriques i molins.  

Ara bé, el permís d'obertura no va ser concedit fins el dia 10 de maig de l'any 1858, 
permís que va ser donat a favor dels senyors Castro i Montanya44. Aleshores hom 
justificava el canal com a element motriu d'un molí fariner i de fàbriques de filats i de 
teixits.  

Però va resultar que els concessionaris van abandonar el projecte o bé almenys el 
van ajornar de manera indefinida. La qüestió és que el 25 de juliol del 1870, 
considerant que aquella concessió ja havia prescrit, l’Ajuntament de Sant Andreu de la 
Barca va demanar una nova concessió, però en aquesta ocasió havia de ser no a uns 
particulars sinó a la mateixa vila.45  

La vila, doncs, estava interessada en portar endavant aquell projecte, però en 
demanar la concessió va aparèixer un dels antics concessionaris, en Castro, 
conjuntament amb un soci nou, de nom Piella, que van tornar a sol·licitar la concessió 
i el permís, al seu favor, per tal d'aprofitar les aigües del Llobregat com a força motriu 
de les dues fàbriques de filats i teixits que intentaven construir, segons deien, en un 
terreny que era de la seva propietat dins del terme de Sant Andreu de la Barca. En 
aquesta ocasió, segons podem observar, hom ja no parlava del possible molí fariner.  

 
42. AMSAB, Actes Municipals. paper solt.  
43. CAMPS, Temps era temps a "Butlletí del Foment"  
44. AMSAB, Actes municipals, 25/VII/l870.  
45. Id.  
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El municipi, en contra dels antics concessionaris, argumentava el 1874 que aquests 

senyors ja havien obtingut aquesta mateixa autorització més de quinze anys enrera 
sense que haguessin complert el seu objecte, i així pensaven que potser ara també 
cercaven la manera de fer passar el temps fins que, arribada l'ocasió oportuna, ho 
poguessin vendre fent així la seva especulació.  

Aquesta opinió del consistori municipal sembla que era plenament compartida pels 
propietaris de les terres per on havia de passar el canal, i així pensaven tots els veïns 
que calia oposar-se al projecte a causa dels perjudicis que els reportaria.  

Però oposar-se al projecte −als suposats ocults projectes, més bé− dels antics 
concessionaris no volia dir de cap manera que s’oposessin a la construcció del canal, 
si aquest es podia fer en benefici de la comunitat, així l’Ajuntament va reiterar de nou 
la seva proposta del 187046.  

 
 

13. LES MILLORES PÚBLIQUES A LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XIX 
 
La construcció del canal havia de ser una millora important per la vila, però també 

cal consignar que al llarg d'aquesta època també n'hi ha d’altres, com posem per cas 
l’enllumenament dels carrers el 187747, la plantació d’arbres a la carretera48 o bé la 
construcció d'uns rentadors públics, tema del que se'n parlava el 188249...  

I en un altre ordre de coses, una altra millora per la vila és la creació del càrrec de 
"sereno" el 187950...  

Una altra millora que aquests anys calia portar a terme, era l'arranjament de la font 
pública, car era justament d'allí d'on hom acostumava a treure l'aigua que consumia la 
població.  

Resultava que la canalització, a causa d'una mala nivellació de les tuberies, no 
portava l'aigua com calia, a la font, i així passava que quan hi havia poca aigua, 
aquesta ja no arribava a brollar a la font.  

Sembla que s'hi van fer algunes obres per arranjar el problema, però −no hem 
trobat la causa− el governador civil va paralitzar les obres, que restaren aturades, 
almenys, durant un parell d'anys, Cosa que va motivar que la majoria del veïnat signés 
una instancia al governador per tal que s'arrangés definitivament el problema.51  

No sabem si les obres ara es van continuar o no, però en qualsevol cas, els veïns  
 
46. Id., 1874.  
47. Id., 25/I/1877.  
48. Id.  
49. Id.,30/III/1882.  
50. Id., 9/X/1879.  
51. Id., 1860  
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van seguir tenint seriosos problemes davant el proveïment de l’aigua, car si més no, 
sabem que el 1878 la font pública seguia sense rajar.  

En aquesta ocasió, sembla que les queixes dels veïns anaven dirigides al fet que hi 
havia un pou proper que els semblava que els prenia l’aigua.  

I encara, per si no fos poc, quan rajava la font, sovint l’aigua sortia bruta, però per 
regla general sembla ser que rajava ben poc i que fins i tot s'estroncava... 52  

 
14. UN INVENTARI DE LA CASA DE LA VILA 

 
Datat pel 26 d'abril del 1877, se'ns ha conservat un inventari de tot allò que el 

referit any hi havia a la Casa de la Vila, i que hem cregut que seria força interessant de 
divulgar, si més no per fer-nos una idea prou clara de quins eren els elements 
necessaris per tal de regir una població de tipus rural a la segona meitat del segle XIX 
53:  

− Dos mesas de madera para el Ayuntamiento y Secretario, en buen estado.  
− Una silla poltrona para la Presidencia y dieciocho sillas ordinarias de trenes,  
todas en buen estado.  
− Un arca de madera, con tres llaves interiores.  
− Una báscula, vulgo balansas de latón con un juego de pesos de hierro.  
− Dos marcas de hierro para marcar las reses.  
− Una lámpara o quinqué de porcelana.  
− Una cajita de caoba y otra de hoja de lata, con dos sellos, uno del Ayuntamiento 

y otro de la Alcaldía.  
−Dos cajitas o urnas de madera para las votaciones.  
− Tres pistolas de bolsillo y ocho escopetas largas.  
− Un tintero y salvadera de porcelana para la Secretaría.  
− Un badajo de la campana nueva.  
− Habiendo desaparecido los capazos de esparto por su uso.  
El mobiliari i els objectes que hi havia aleshores a la casa de la Vila, eren doncs, 

ben senzills. Amb tot perd, també cal dir que hi havia tot l'indispensable per portar 
endavant l’administració de la vila.  

Així veiem com hi havia dues taules, la primera per les reunions dels regidors i la 
segona per despatx del secretari, qui disposava d'un tinter i "salvadera de porcelana" 
per exercir la seva feina. A més, encara hi havia els segells municipals, que aleshores 
eren ovalats i al seu interior hi havia la creu de Sant Andreu54. Cal fer esment aquí  

 
52. Id.,5/IX/l878.  
53. Id., 26/VII/1877.  
54. La descripció més antiga que coneixem del segell, data del 1789, i es feta pel rector Pla: “El sello 

del común es obal, gravada la imagen de San Andrés Apostol i circuido con una inscripción que dize San 
Andrez de la Barca" (APSAB, Enquesta).  

La barca la trobem representada per primera vegada al segell de l’alcaldia, el 1892.  
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que aquest inventari té una mancança molt important, i bàsica, vers el bon govern de 
la població; no ens consten enlloc els llibres d'actes ni cap altre element propi de la 
paperassa generada per una administració i que, sense cap dubte, aquí també hi havia 
de ser.  

Pel que fa els altres mobles, sembla ser que només hi havia cadires, i aquí és si més 
no curiosa la distinció que fan entre la cadira de l'alcalde −una "poltrona"− i les dels 
regidors i de les altres persones que anessin a les reunions, que eren "ordinàries". El 
detall de les cadires, que en total eren dinou, ens pot venir a donar certa informació 
sobre la capacitat de la sala de reunions de què disposava aquell vell edifici.  

Un altre element interessant és l'existència d'una "arca". Aquesta "arca" que tenia 
tres daus, probablement, devia ser la caixa de tresoreria. Encara que el més probable 
és que no es tractés de la mateixa caixa, esmentarem aquí que el 1676 la vila ja 
disposava d'una "caixa de les tres claus" que era utilitzada, segons sembla, per guardar 
els fons parroquials.55  

Un altre element important en el regiment d'una població són les urnes. I aquí n'hi 
havia un parell, que eren de fusta.  

Unes altres eines de l'administració eren les balances i les marques de ferro. La 
presència de les armes, les tres pistoles i les vuit escopetes, ens venen a dir que era a 
la Casa de la Vila on es guardava l'armament del Sometent local.  

Finalment, cal remarcar la presència d’un element força insòlit en un ajuntament: 
un batall. És probable que s'hagués canviat −o bé estés a punt de canviar-se− el batall 
d'alguna de les campanes del campanar i, mentrestant, aquesta peça havia quedat 
dipositada a la casa de la Vila...  

 
14. LA CONSTRUCCIÓ DE LA PALANCA 

 
Des que va desaparèixer la barca, sembla ser que la vila no va comptar amb cap 

altre medi regular per travessar el riu que el pont de Molins de Rei, encara que el més 
probable és que existís alguna barqueta en la que es devien traslladar els pagesos que 
tenien algun tros de terra al marge esquerre del riu, però del que se'n diu un mitjà 
públic de passatge, sembla que no hi va haver res fins la construcció de la palanca, 
entorn el 1880. 

 
L'escut representat a aquest segell es esquarterat, havent primerament la creu de sant Andreu, després la 
barca i finalment els pals d'oriflama.  

Amb anterioritat hem trobat un dibuix fet a la Consueta, on apareix la barca. Tot i que vol representar 
la vila, cal dir que no es tracta, ni molt menys d'un escut de la població.  

Volem assenyalar, finalment, que l'escut de la vila més antic que s'ha conservat és a la coberta de 
pergamí d'un dels llibres d'Actes i negocis de l’AMSAB, en concret correspon al 1594, però avui es troba 
pràcticament esborrat.  

55. APSAB, Llibre de Visites paper solt. 19/XII/1676.  
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A la segona meitat d'aquest segle la comarca va conèixer un nou mitjà de transport 

que en poc temps havia de tenir una incidència decisiva en l'economia del país, era el 
ferrocarril.  

Però el ferrocarril, al contrari del que havia passat amb la carretera, va deixar 
marginat Sant Andreu de la Barca, ja que passava pel marge esquerre del riu, i no pel 
dret, tot fent parada a Molins de Rei, el Papiol i Martorell.  

Aleshores els santandreuïns, s'havien de traslladar fins Molins de Rei per poder 
utilitzar el tren, quan només a un quilòmetre i mig tenien una altra estació, la del 
Papiol, però el riu els impedia d'utilitzar-la, així que hom va pensar en bastir un pont, 
o almenys una palanca, per tal de franquejar el Llobregat.  

El 21 d'agost del 1879 els regidors parlaven de l'estat en que es trobava el projecte 
de "passarel·la" que s'intentava construir sobre el Llobregat. Aquell dia l’Ajuntament 
va nomenar una comissió perquè tingués cura d’exercir les diligencies que calgués per 
tal d'aconseguir realitzar aquest projecte.56  

Com que la construcció de la palanca era justificada per la necessitat d'utilitzar el 
ferrocarril, aquesta comissió va fer algunes gestions prop la companyia del ferrocarril, 
en un intent que aquesta els subvencionés les obres. Però sembla que de moment no 
van tenir massa èxit, perquè els van respondre que, en tot cas, donarien molt poca 
cosa, i això encara després de saber què era el que pensava pagar el poble.  

Tot això va ser explicat a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca el dia 27 de 
novembre d'aquell mateix any. Aleshores, com que la vila necessitava aquesta palanca 
i semblava evident que la companyia del ferrocarril no estava gens interessada amb el 
projecte, van decidir de portar-la a terme amb el seu propi esforç.  

Així, per a poder-la costejar es va resoldre de fer una subscripció entre tot el veïnat 
i, si encara no n'hi havia prou, el que faltés s’afegiria del fons de la carn. De tota 
manera, i per tal de reduir els costos, es va acordar fer-la de fusta.  

Però ells, tot i la decebedora resposta de la companyia del ferrocarril, no havien 
perdut les esperances de que finalment aquella col·laboraria en el projecte, i així 
també es va acordar aquell mateix dia que, una vegada enllestida la palanca, s'invitaria 
al director d'aquella companyia perquè, en veure l'obra, es decidís a ajudar-los.57  

Malgrat l'entusiasme que hi havia en aquest projecte, el fet és que els diners 
arreplegats no devien ser els suficients, perquè encara pel juliol del 1880 el projecte 
restava paralitzat per manca de recursos.  

Aleshores, i a més de seguir insistint a la companyia del ferrocarril, també es va 
demanar una subvenció a la Diputació i ara si que sembla que van obtenir una 
resposta positiva. Però encara hi havia un inconvenient: hom pensava que aquesta  

 
56. AMSAB, Actes municipals. 2/VIII/1879.  
57. Id., 27/XI/1879.  
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subvenció tardaria molt de temps en arribar, i mentrestant el projecte havia de seguir 
paralitzat.  

La solució al problema els va arribar de la mà de tres veïns que disposaven de 
recursos suficients: Joan Falguera, Antoni Jansana i Pelegrí Soler.58  

El dia 22 de juliol del 1880 a l'Ajuntament es va llegir una lletra signada per 
aquells tres veïns, oferint-se a avançar la quantitat que assenyalés l'Ajuntament i que 
després havien d'abonar entre la Diputació i la companyia del ferrocarril.  

I, naturalment, la seva proposta va ser plenament acceptada i aleshores es va 
establir quina era la quantitat necessària: tres mil pessetes.59  

Ara sí que les obres es van poder portar endavant i, en poc temps, la vila ja 
disposava de la seva palanca, i amb ella, també disposava d'un camí d'accés ràpid al 
ferrocarril.  

Però el goig els va durar poc, perquè el Llobregat, a la primera revinguda, se'l va 
emportar. Això devia esdevenir a mitjan mes d’agost del 1882, ja que el dia 17 hom 
parlava de que la palanca havia estat destruïda i de que ara calia fer-ne una altra de 
provisional60...  

 
15. ELS ALCALDES DE SANT ANDREU DE LA BARCA, A LES DARRERIES 
DEL SEGLE XIX  

 
Les actes de l’Ajuntament que es conserven a l'Arxiu municipal de Sant Andreu de 

la Barca, comencen l’any 1869. És doncs a partir d'aquest moment que podem tenir 
una relació completa de totes les persones que des d'aleshores han regit la vila.  

No pretenem aquí d'aportar aquesta relació completa −car seria massa extensa61− 
però si almenys volem incloure la relació d'aquelles persones que aleshores van ser els 
màxims responsables del regiment de la població, els alcaldes 62:  

 
Joan Falguera i Estapé 1869-1871 
Josep Valldaura i Roig 1871-187563 
Pau Cammany  1875-1876  

 
58. Un d'aquests tres personatges, en Joan Falguera i Estapé, era aleshores l’alcalde de la vila.  
59. AMSAB. Actes municipals. 2/VII/1880.  
60. Id., 17/VIII/1882.  
61. Aleshores l'Ajuntament era format per vuit membres: l’alcalde, un tinent d'alcalde, un síndic i 

cinc regidors.  
62. AMSAB, Actes municipals. passim.  
63. Al llarg del 1774 i encara fins el 17 de març del 1875, va ser alcalde accidental en Gaspar Duran.  
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Joan Falguera i Estapé 1876-1877  
Joaquim Canals i Montmany 1877-187964 
Joan Falguera i Estapé 1879-188365 
Agustí Salabert 1883-1885 
Antoni Planas i Jansana 1885-188966  
Josep Aris i Amigó 1890-1891 
Josep Falguera i Estapé 1891-1894 
Antoni Jansana 1894-1900 

 
Cal destacar doncs, que si al llarg del darrer terç del segle XIX hi va haver a la vila 

un personatge capdavanter, aquest no podia ser altre que Joan Falguera, que va ocupar 
el càrrec, de manera alterna, en no res menys que en cinc ocasions, acumulant un total 
d'onze anys davant el consistori.  

 
16. LA SOCIETAT A LES DARRERIES DEL SEGLE XIX 

 
A finals del segle XIX Sant Andreu de la Barca era encara un nucli totalment rural, 

amb una economia que gairebé es basava exclusivament en el conreu de la terra i, 
sobretot, en la producció de la vinya.  

I aquesta dedicació a la terra resta del tot evident si observem el següent quadre en 
percentatges, referit a l’any 189067:  

Agricultura 79,57 % 
Indústria 12,77 
Altres  7,66  

La majoria dels pagesos sobre els altres dos grups resulta, doncs, aclaparant. La 
vila el 1890 tenia no res menys que cent vuitanta-set homes adults68 que es dedicaven 
a l'agricultura, i això sobre un total de dos-cents trenta-cinc homes adults.  

Els oficis que podem considerar industrials −de fet la vila sembla que no 
disposava de cap veritable indústria pròpiament dita− es reduïen a un total de 
trenta homes adults, entre els quals sobresortia la branca de la construcció, repre- 
sentada per quatre paletes, dos rajolers i quatre fusters. D'altres oficis representats  

 
64. Va ser elegit a les urnes.  
65. Va ser reelegit el 1881. Des del 20 d'abril de 1882 fins el 21 de juny del 1883, l’alcalde accidental 

va ser Antoni Planas.  
66. Va ser reelegit el 1887.  
67. Les dades les hem extret del Cens electoral del 1890 (AMSAB, L1igall Eleccions 1892-1910).  
68. Parlem d'homes adults, perquè en ser els únics que tenien dret a vot, són també els únics que 

consten al referit cens.  
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aquí poden ser, posem per cas, els forners −n'hi havia tres−, els cadiraires −també n'hi 
havia tres−, el ferrer, el sabater, el manyer, el constructor de carros...  

Dins el sector de serveis, constatem que hi havia cinc comerciants, dos barbers, un 
metge, vuit traginers, dos mestres...  

 
17. LA FIL·LOXERIA 

 
Però aquesta societat eminentment pagesa de l’entorn del 1890 estava passant 

aleshores per un dels moments més crítics de la seva història. Els camps, 
majoritàriament de vinya, eren arruïnats. Els pagesos havien de contemplar, sense 
poder-hi fer res, com tots llurs ceps emmalaltien i morien: Era la fil·loxera.  

Diu Iglésies que "per bé que tingué un caràcter divers, si no ens remuntàvem a la 
revolta remença del segle XIV, no trobaríem una altra commoció agrícola 
d’importància semblant a la que va produir el flagell de la fil·loxera, a la segona 
meitat del segle passat" i afegeix que "algunes comarques se'n ressenten encara i no 
han aconseguit superar el terrible col·lapse".69  

Aquesta plaga va començar a França el 1863, a causa de la plantació d'uns ceps 
immunes a l’oídium que s'havien portat des dels Estats Units. Aquests ceps, a les 
seves arrels hi havia les fil·loxeres.70  

En entrar en contacte amb els ceps europeus, aquests insectes, que es reprodueixen 
en una proporció esglaiadora, es van convertir en una plaga imparable que va destruir 
tots els ceps i, per tant, tota la producció del vi francès.  

Aquesta situació per la que passava França va ser molt ben aprofitada pels nostres 
viticultors, car van potenciar el conreu i van tenir aquells anys unes grans collites. I els 
productors de vi encara van anar més enllà, tot fabricant més vi del que les vinyes del 
país podien donar... la qüestió era satisfer la demanda i treure'n grans beneficis.  

Hom confiava amb les barreres naturals que impedirien d'arribar la fil·loxera al 
nostre país, però els insectes no coneixien les barreres i, una vegada a Catalunya, tots 
els esforços van esdevenir inútils.  

El 1879 les vinyes del Vallespir, a la Catalunya nord, ja eren infectades i, a finals 
d'aquest mateix any es descobria el primer focus de fil·loxera a l’Empordà.  

A partir d'aquest moment la plaga havia de recórrer el país, avançant de manera 
lenta, però imparable, i destruïnt la totalitat de les plantacions de vinya per tot arreu on 
passava.  

El 1886 els insectes ja havien arribat prop del Llobregat, assaltant el Vallès i el 
Barcelonès. El 1887 hom constatava com la plaga ja havia travessat el Llobregat i  

 
69. IGLÉSIES, La crisi agrària de 1879-1900: La fil·loxera a Catalunya, p. 7.  
70. Id., p. 8.  
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salvat el muntanyam de l'Ordal, caient sobre les plantacions del Penedès71. Tot el 
Llobregat, doncs, ja n'estava infectat.  

Sant Andreu de la Barca, a l'igual que tot el país, va haver de contemplar la mort 
dels ceps i com els queia al damunt, com a conseqüència directa, la desfeta 
econòmica.  

 
18. ELS TEMPS DEL RECTOR JUANICO 

 
El rector Juanico va entrar a regir la parròquia de Sant Andreu el 1877 i s'hi va 

estar fins la seva mort, esdevinguda el 1915.  
Els més vells de la vila el recorden encara avui amb devoció per les seves qualitats 

humanes. La seva activitat pastoral, doncs, havia de ser força notable.  
La seva gran obra vers la vila, però, més enllà dels límits estrictes de la seva diària 

labor eclesial, va ser la fàbrica de l’església.72  
Quan mossèn Juanico va arribar a la vila, el 1877, les obres seguien paralitzades 

des del 1867. Molt aviat però, ell les va reemprendre i així l'1 d'abril del 1878 ja s'hi 
treballava, i les obres, a més, devien anar a un ritme força ràpid, perquè per la vigília 
del patró, el 29 de novembre, l’església ja estava en condicions −encara que de 
manera mínima− per a ser beneïda.  

Les obres s'havien fet amb pocs mitjans econòmics, o si més no això és el que es 
desprèn de les notes del rector73: "Lo tros novament estrenat, per rahó de falta de 
temps y dinés, se enrajola en sech, cual operació fou feta per una gran multitut de 
parroquians, la vigilia de sant Andreu", i encara afegeix que "per rahó de no tenir 
recursos se ha hagut de posar lo altar major de la iglésia vella, que a pesar de ser  

 
71. A Sant Sadurní va ser descoberta entorn el 15 d’octubre de 1887 (lGLÉSIES, Id., p. 156).  
72. En els primers anys d'aquest rector també es va obrar la capella del Palau. Aquesta capella es 

trobava en una situació de ruïna quan, el 1878 es va anar a cercar Santa Madrona per implorar el benefici 
de la pluja. Aleshores la imatge ja no va tornar a la seva capella i va restar a l’església parroquial.  

A partir d'aquest moment, i finançada bàsicament pels veïns del Palau (cosa que va merèixer aquest 
comentari de mossèn Juanico: "los vehins del Palau per aquesta obra hi han posat el coll") i que va costar 
més de sis-cents duros.  

La inauguració de la nova capella va ser el 10 d'abril del 1882.  
Referent a la capella antiga, tenim la descripció que fa el nostre rector: "La capella anterior tenia las 

pareds de tàpia que estaban esquerdadas y habent surtit de nivell la volta també estaba esberlada, de 
modo que feya alguns anys que ya no si celebraba la santa missa. Se tirà tota a terra no aprofitant de la 
vella més que'ls fonaments y un tros de pared de la part de la riera y se féu tota nova y ab molt més gust 
que la vella" (APSAB, Llibre de la fàbrica de l’església).  

73. Al Llibre de la fàbrica de l’església hi ha registrades les notes que va deixar mossèn Juanico 
referents a les obres que ell va portar a terme, des del 1879 fins el 1915.  
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d'arquitectura barroch encara hi fa lo seu papé. Aquell dels meus successors que conti 
ab medis, pot canviar-lo"...  

Després de ser beneïda, la fàbrica va continuar i així ens consta que el 1879 es va 
enrejolar l’església amb "la deguda forma" i es va posar una barana al presbiteri; el 
1880 es va fer l’altar de la Mare de Déu del Remei, la trona, les voltes de darrera 
l’altar major i la capella del Sagrament; el 1881 es va fer l’altar de la Mare de Déu del 
Roser i es va comprar una imatge de la Puríssima; el 1882 es va bastir l'altar de la 
Mare de Déu del Carme i el va col·locar un quadre a l'oli a l'altar de sant Nazarí i 
Celso74; el 1883 es treballava a l'altar de sant Llop i s'adornaven les parets de la 
capella del Sagrament, entre altres millores; el 1884 s'instal·laven unes imatges... El 
rector Juanico va tenir prou cura per deixar constància per escrit de tot allò que anava 
fent a l'església, i així podem seguir gairebé pas a pas tota la seva obra constructora, 
una obra que, de fet, no va acabar fins la seva mort, car les darreres notes que se'ns 
han conservat d'aquest rector, escrites ja amb una lletra tremolosa, corresponen als 
seus darrers mesos de vida.  

Va morir el mateix dia de la festivitat de sant Andreu de l'any 1915, en mig d'un 
profund dolor dels seus feligresos que ja en vida, feia només tres anys, li havien 
demostrat la seva estima en un calorós homenatge.75  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
74. Aquest quadre ja era a la rectoria i sembla ser que pertanyia a l’església antiga.  
75. L'homenatge que li reteren el 1912 va constituir una gran festada. Van guarnir tots els carrers i 

també van enllumenar l’església. Amb la presència del bisbe de Barcelona i de forasters vinguts "de molt 
lIuny" es van celebrar els diversos actes, que foren una missa solemne amb orquestra, un recital del Cor 
del poble, un dinar i finalment a la nit, focs d'artifici.  

Entre aquests actes, també es va donar el seu nom a un carrer de la vila, el que abans se'n deia Dos de 
maig i que des d'aleshores (amb la breu interrupció de la guerra de 1936-1939) se'n diu Rector Juanico.  

Uns anys després de la seva mort, la vila li va retre un nou homenatge, ara pòstum, el 23 de setembre 
del 1923.  

Sobre la biografia del rector, vegi's POU, Perfil biográfico y espiritual de mosen Cayetano Juanico 
Riera, Pbro.  
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XII 
 

ELSEGLE XX 
 
 

1 LA VILA A COMENÇAMENTS DEL SEGLE XX 
 
El nou segle sembla que va arribar amb unes obres que havien estat projectades des 

de feia més de cinquanta anys: finalment va ser construït el canal industrial.1 
Al seu temps, segons hem vist més amunt, aquest canal era projectat per moure un 

molí fariner i un parell de fàbriques tèxtils. Al 1900 però, aquests projectes ja no eren 
viables i aleshores es va fer per portar l’aigua fins una fàbrica de carbur.2  

Aquest canal va plantejar alguns problemes al poble i així, podia dir l'alcalde, Joan 
Archs, entorn el 1923: "La única cosa que actualment té mig disgustada a la població 
és el 'Canal Indústrial' que l'atravessa i que com no està cobert ni té passos, priva 
l'espandiment i aixamplis de la mateixa...”. 3  

I encara a més a més del canal, el nou segle va portar fins Sant Andreu de la Barca 
una millora molt important per la vila, però que també n'havia de condicionar durant 
molts anys el seu creixement per la banda de muntanya: era el ferrocarril.  

El 29 de desembre del 1912 va ser inaugurada la línia Barcelona-Martorell.  
Aquest dia, Sant Andreu de la Barca, com tots els altres pobles del recorregut de la 

nova línia, va celebrar força la efemèrides, car a partir d'ara ja no els caldria travessar 
el riu i anar lluny per gaudir d’aquest mitjà de transport.  

De fet, aquests primers anys del nou segle són curulls de novetats que havien de 
transformar no ja la fesonomia tradicional de la vila, sinó els mateixos hàbits del 
veïnat.  

Una altra novetat de gran transcendència va ser l'arribada del corrent elèctric a la 
vila. Sobre aquesta qüestió ens ha pervingut una petita anècdota4:  

 
l. Segons aporta Viloca el canal es va construir el 1900 (Records i vivències de l’avi Miquel Viloca, a 

"VISA" (desembre 1986) p.11.  
2. Id. Actualment hi ha una planta elèctrica.  
3. Les nostres intervius, a "Pàtria i treball". Reproduït a "VISA" (desembre 1985) p. 9.  
4. AMSAB, Actes, 30 de setembre 1915.  
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Quan van posar l'electricitat al poble, la companyia elèctrica va demanar a 
l'Ajuntament que permetés de posar el transformador al terrat de la Casa de la Vila i, a 
canvi d’això, la companyia va prometre que l’Ajuntament disposaria d’electricitat de 
manera gratuïta.  

Naturalment el Consistori municipal va dir de pressa que sí, però va resultar que la 
companyia elèctrica se'n va oblidar massa aviat de que mai hagués promès una tal 
cosa i així l’Ajuntament va rebre el corresponent rebut per 1'ús de l’electricitat.  

Aquesta manca de paraula de la companyia va sentar molt malament al nostre 
Consistori i així s'aixecaren algunes veus reclamant, en contrapartida, que s'exigís a la 
companyia a pagar el lloguer corresponent per tal de poder seguir tenint el 
transformador al terrat de la Casa de la Vila.  

El 30 de setembre del 1915 es va reunir el Consistori i va tractar d’aquest 
assumpte, però passava que en aquells moments l’Ajuntament també estava en 
negociacions amb aquesta mateixa companyia per tal de portar endavant 
l’enllumenament elèctric del barri del Palau. Així que els regidors van ponderar la 
situació i, per no perjudicar l’enllumenat d'aquell barri, de moment van preferir no 
presentar cap protesta, ni cap factura de lloguer a la companyia elèctrica.  

Aquell mateix any de 1915, també es va instal·lar, per primera vegada, 
l’enllumenat elèctric a l'església i probablement, aquesta devia ser la darrera millora 
que el rector Juanico havia de veure al seu temple parroquial.5  

Però si ja tenien electricitat, no els podia mancar un altre servei bàsic, com és el de 
l'aigua, i així per aquells mateixos anys, es va crear la "Companyia d'Aigües Potables" 
de la localitat. 6  

I encara es van fer obres d'infraestructura, tot bastint el clavegueram que entorn el 
1923 ja era pràcticament enllestit. 7  

Als primers anys del nostre segle, doncs, Sant Andreu de la Barca ja va passar a 
gaudir de la pràctica totalitat dels serveis que aleshores podia aspirar a tenir qualsevol 
població del seu temps. 

 
 
 

2. LA DEMOGRAFIA FINS LA GUERRA CIVIL 
 
Les millores esmentades, però, no es van traduir en absolut en un augment de la 

població. Sant Andreu de la Barca aleshores, com tots els llocs del país que tenien  
 
5. APSAB, Llibre de la fàbrica de l’església.  
6. CAMPS, El Casino i el Foment de Cultura (Vegi's la miscel·lània que clou el present llibre).  
7. Les nostres intervius, a "Pàtria i treball". Reproduït a "VISA" (desembre 1985) p.8.  
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la vinya com a primera font de riquesa, i malgrat les millores, s'havia de trobar en una 
situació econòmica molt precària a causa del gravíssim sotrac ocasionat per la 
fil·loxera. És veritat que aleshores hom ja havia replantat la terra amb nous ceps i 
havia convertit el presseguer en un conreu important, però amb tot, les dificultats 
havien de persistir encara ben profundament.8  

A la següent relació, en les xifres, podem comprovar aquesta aturada demogràfica 
que va afectar la vila, almenys, els primers vint anys del nostre segle, car en tot aquest 
període l'augment va ser tan solament de quatre persones: 

 
Any 1900 814 habitants 
 1910 817  
 1920 818  
 1930 1.008  
 1936 1.031   
 1940 929  

 
En canvi, el creixement registrat pel decenni 1920-1930, resulta ser força notable, 

mentre que pel període republicà l'aturada demogràfica resta també ben palesa.  
La darrera xifra d’aquesta relació ja pertany al 1940, és a dir, és posterior a la 

guerra civil. Comparant les dues darreres xifres doncs, podem comprovar com la vila, 
pels efectes directes de la guerra, va perdre cent dues persones.  

 
3. LA SOCIETAT, FINS LA GUERRA CIVIL  

 
Després del gran desastre de la fil·loxera, hom va repoblar els camps amb nous 

ceps i així el paisatge santandreuí va tornar a la normalitat, car tot eren plantacions de 
vinya partides amb faixes d'oliveres. També es va impulsar el conreu dels presseguers 
i, probablement, dels hortets.  

Aquests darrers eren a tocar les cases del poble: "D’hortets n’estava tot ple, el que 
és avui Plaça de la Font de la Roda; vora la Riera Canals fins al peu de la carretera" 
aquests hortets tots es regaven de les aigües dels safareigs públics, que s'omplien de 
les aigües sobrants de la mina que submergeix la Font de la Roda"9...  

Durant aquests anys, doncs, la vila va seguir essent bàsicament agrícola. Per tal  
 
8. Diu GIRALT (L'agricultura i el món rural entre el 1900 i el 1936, dins "Història de Catalunya", 

v.6 ps,15-16) que "des de la darreria del segle XIX, llevat d’uns breus intervals i d'alguns sectors de la 
producció agrícola, el món rural català va sofrir una greu situació econòmica... la més intensa de les crisis 
agrícoles i la més important pels interessos afectats −terra, capital i homes− va ser la crisi vitivinícola ... "  

9. VILOCA, La nostra pagesia, a "Palanca" núm. 149 (setembre 1978).  
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de ponderar l’evolució d’aquesta població, hem comparat les dades extretes dels 
censos electorals del 1910 i del 1930, amb el seguent resultat10. 

Any 1910 Agricultura 72,98 % 
 Indústria 15,76 
 Altres 11,26 
Any 1930 Agricultura 77,25 % 
 Indústria 6,67 
 Altres 16,08 

Si comparem aquestes xifres amb les de l'any 1890, podrem observar com el 
percentatge corresponent a l'agricultura ha baixat, car passa del 79,57 el 1890 al 72,98 
el 1910. Els efectes de la crisi són doncs palesos, però amb tot, el nombre de pagesos 
−la majoria parcers11− es mantenia encara força alt i, al llarg dels anys vint el nombre 
de pagesos tendia a augmentar, car el percentatge passa del 72,98 el 1910 al 77,25 el 
1930. És tot un clar símptoma que la crisi havia remès i que l'economia tornava a 
rutilar. Recordem ara només de pas que va ser també en aquests anys quan la vila va 
experimentar un notable creixement demogràfic, segons hem pogut veure més amunt.  

Respecte la branca industrial, la fluctuació és inversa a la de l’agricultura. Si el 
1890 la indústria percentualment representava el 12,77, passava a ser el 15,76 el 1910, 
però en millorar l’agricultura els anys vint, aquest sector fa una forta baixada i, el 
1930, els veïns que es dedicaven a activitats industrials només representaven un 6,67 
del total de la població.  

En aquesta branca econòmica, el 1910, el sector que comptava amb més membres 
era el de la construcció, amb sis paletes i cinc rajolers.  

Hi havia encara d'altres oficis que es poden incloure a aquesta branca, com són els 
cinc forners, els dos sabaters, els tres ferrers...  

El 1930, amb la forta davallada que pateix aquesta branca, veiem que desapareixen 
o bé es redueixen els oficis de tipus industrials, amb la salvetat concreta del sector de 
la construcció i pel que fa al nombre de paletes, car aquest any ens en consten vuit. Hi 
ha també un fuster i un rajoler. El bon moment d'aquest sector no és d'estranyar si 
tenim en compte que la vila aleshores estava augmentant notablement el veïnat.  

La tercera branca econòmica, la dels serveis, sembla seguir durant aquests anys 
una dinàmica diversa en referència a les altres dues branques, car aquesta segueix  

 
10. AMSAB, L1igall Eleccions. Cal recordar que les xifres es refereixen exclusivament a la població 

laboral masculina amb dret de vol.  
11, VILOCA, La nostra pagesia. a "Palanca" núm. 148 (setembre 1978).  
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un camí exclusivament ascendent, així veiem com passa des del 7,66 el 1890, al 11,26 
el 1910 i finalment al 16,08 el 1930.  

I dins la branca, el sector que cal destacar principalment és el del comerç, car el 
1910 la vila només comptava amb cinc comerços per passar a vint, el 1930.  

Altrament, els oficis d’aquesta branca també augmenten i així el 1930 constatem 
que la vila té, posem per cas, un pianista, un advocat, un enginyer o un agent de 
banca, és a dir, uns oficis que el 1910 eren impensables a la vila.  

Entorn els anys trenta, la vila va potenciar una nova font de riquesa a partir, segons 
sembla, de la iniciativa d'un estiuejant, de nom Marsal, que va crear una granja per 
porcs12. Diu al respecte Vilocal3: "...ja són moltes les cases que comencen a posar cors 
per engreixar porcs, estables per recriar vedells, quadres per vaques lleteres, granges 
per gallines de pondre i conilleres per recriar. Total, Sant Andreu ja és un poble mig 
ramader". En concret, ens consta al respecte que el 1933 hi havia, almenys, alguns 
"industrials tocinaires" dedicats a la matança de porcs i llur comercialització.14  

 
4. LES SOCIETATS I ELS ATENEUS 

 
Des de les darreries del segle XIX arreu es formaren ateneus i societats de tot tipus 

amb un denominador comú: el foment de l'esbarjo i de la cultura entre els associats.  
Hi havia encara un segon tipus d'associacions que cronològicament eren força més 

antigues que les de tipus cultural. Eren les que tenien per finalitat els principis del 
mutualisme: les Germandats.  

Sant Andreu de la Barca va conèixer ambdós tipus de societats durant els anys que 
ara estudiem.  

La més antiga de totes era la Germandat del Roser, que la tenim ja documentada 
pel 1879, mercès una circular que va enviar el governador el 18 de desembre del 1879, 
on es demanava que la vila li enviés una relació de les associacions polítiques, 
científiques, literàries, artístiques, recreatives, de socors mutus o de qualsevol altra 
classe que hi hagués al poble.  

La resposta que va fer l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca era taxativa:  
l'única associació que el 1879 hi havia a la vila era el "Montepio de N.S. del 

Rosario"15. Amb tot, segons Roviral6 aquest mateix any de 1879 se'n va crear una altra 
d'associació, i aquesta era de caire recreatiu: "El Casino".  

 
12. lb.  
13. lb.  
14. AMSAB, Actes municipals, 5 d'octubre de 1933. f. 14.  
15. Id., 18 desembre 1879.  
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La Germandat, o "Montepio", del Roser era una associació de tipus mutual que 
probablement derivava d'alguna de les antigues confraries que la vila havia tingut i a 
més, és també ben possible que fos força anterior a l'esmentada data del 1879.  

Ja al segle XX, el seu lloc de reunions era als locals del Casino i fins els seus 
darrers temps, va tenir un marcat caire catòlic.  

La seva activitat, a més de l'estrictament mutual (Diu Vilocal7 que "la quota del 
soci era només d'una pesseta al mes; però quan estava malalt en rebia tres a dia"), es 
reduïa a la celebració de les festes del Roser, que cada any celebraven el primer 
diumenge de maig. Bàsicament, els actes consistien en una processó, seguida d'un 
solemne Ofici a la parròquia, acabant amb els actes de la tarda i la nit, que hi havia 
balls.  

Als seus darrers temps la Germandat acollia cent quaranta-tres socis de la vila més 
onze del barri del Palau. Bona part de les famílies de la vila, doncs, n’eren socis.  

Per causes que volem suposar de caire polític, aquesta societat va ser desfeta a 
partir del 1934, quan, el 3 de maig, la nova junta que havia sortit elegida el passat 30 
d’abril no va voler prendre possessió dels seus càrrecs −sense que ens consti el 
perquè, tot i que és ben presumible− i acorden de lliurar tota la documentació de la 
societat a l'alcalde. Finalment, el 2 de maig del 1935 la societat ja va quedar 
definitivament dissolta.  

La vila va disposar encara d'una altra Germandat, també de tipus mutual, com és el 
cas de la de Sant Isidre.  

Aquesta segona Germandat, posada sota una advocació tan pregonament pagesa, 
no podia ser tan antiga com la primera −o almenys el 1879 encara no existia− i d'ella, 
en no conservar-se els llibres d'actes, només en sabem que per l’abril del 1927 es va 
dissoldre i aleshores tots els seus membres van passar a engrossir la nomina dels socis 
de la Germandat del Roser.18  

"El Casino" era la segona entitat de la vila, en ordre cronològic, i també era la 
primera que es va crear amb una finalitat estrictament recreativa.  

Abans hem assenyalat que la seva data fundacional, segons Rovira, era el 1879. 
Pensem que aquesta data no pot ser del tot correcta, ja que la resposta que va donar la 
vila a la informació que havia demanat el governador aquell mateix any, anava 
datada pel 18 de desembre del 1879, és a dir, es tracta d'una data que ja voreja 
les darreries de l'any. En tot cas, a molt estirar, "El Casino" encara podia néixer 
pel Nadal, però en aquest cas sembla que ja havien de disposar dels permisos 
governatius, és a dir, que pel 18 de desembre hom ja ho havia de saber i en aquest  

 
16. ROVIRA, Breve historia del Coro Progreso-Polymnia de San Andrés de la Barca. a "Palanca", 

núm.64 (agost 1971). Reproduït també a "VISA", Murió Pedro Rovira, (novembre 1983) ps.8-9.  
17. VILOCA, Records i vivències... , p. 11.  
18. AMSAB, Actes Germandat del Roser, 7 d'abril 1927, f. 4.  
19. ROVIRA, Id.  
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cas el més lògic és de pensar que l’Ajuntament ja l'hagués inclós en la relació de les 
entitats de la vila.  

Dins del "Casino" i des dels seus primers temps −Rovira ho situa al 188019− es va 
crear un segon grup que va tenir una dinàmica pròpia tot i tenir la seu al "Casino". Va 
ser la coral "El Progreso". Unes altres activitats que aleshores tenia la Societat "El 
Casino" era l'organització de balls i de funcions teatrals.  

La música coral, sota la influència directa dels cors de Clavé, era aleshores un 
moviment que gaudia d'una empenta considerable, no exempta també de matisos 
ideològics.  

Només un any més tard de la creació del Cor "El Progreso", la vila va contemplar 
el naixement d'una segona agrupació coral. Així el 1881 es formava el cor 
"Polymnia", amb seu a la plaça que porta justament el nom del creador d'aquell 
moviment musical: Anselm Clavé. El seu primer director va ser el mestre Carreras, de 
Molins de Rei. Naixia així una tradició coral que s'havia d'estendre al llarg de moltes 
dècades de la història de Sant Andreu de la Barca.  

Probablement, les dues colles corals havien de viure una continuada disputa que 
els havien de portar també a una continuada millora, però dues colles en un poble que 
no arribava al miler d'habitants potser era massa i així, cal suposar-ho, va desaparèixer 
la "Polymnia".  

El 1912 la vila ja només devia disposar d'un sol cor, ja que a l'homenatge al rector 
Juanico celebrat aquest any, només va actuar "El Progreso".  

El 1932 la vila va recuperar l’estandard de "Polymnia" i així, a partir d'aquest any, 
la Coral de la vila es va passar a denominar "Progreso-Polymnia" i a les seves 
actuacions lluïen conjuntament els estandards de les dues antigues formacions corals.  

El Cor del "Progreso" va sobreviure a la mateixa Entitat que inicialment l’havia 
acollit, car el 1929 el "Casino" es va dissoldre formalment, a causa, sembla, d’una 
sèrie de deutes que no podia afrontar.  

Al seu lloc va aparèixer una nova societat, sota el nom de "Sindicat Agrícola de 
Sant Andreu de la Barca", que era hereva directa del "Casino" i, fins i tot, en opinió de 
Camps20 "una entitat va succeir a l'altra d'una manera lineal, provocant només el canvi 
jurídic que representa fer nous estatuts i registrar-los".21  

El Sindicat tenia una funció bàsicament de protecció dels interessos de la pagesia, 
tot i que també va heretar la vida cultural del "Casino", sobretot pel que fa a 
l'organització de les festes majors.  

Cal ara donar entrada a una altra societat dedicada a l'esbarjo de la població, però 
en aquesta ocasió des d'una òptica exclusivament confesional: El Foment de Cultura.  

 
20. CAMPS, Id.  
21. No és aquest, però, el primer Sindical Agrícola que tenia la vila. Ja alguns anys abans del 1929, 

funcionava a la vila un Sindical Agrícola i Caixa Rural.  
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El Foment de Cultura es va constituir l'11 de febrer del 1917 i tenia com a missió 
"el fomentar 1'esperit i la cultura religiosa, moral, intel·lectual i social de la 
feligresia".22  

Les dues associacions, el "Casino" i el Foment van arreplegar un nombre molt 
elevat de socis i es pot dir que la majoria de la població era soci, a la vegada, de les 
dues Entitats. Al respecte ens assenyala Camps que "m'interessa incidir en aquest 
aspecte, per desfer una mica la tradició de competència entre les dues entitats, i la seva 
classificació massa simplista en dretes i esquerres". I aquesta afirmació de Camps ve a 
compte per què durant la Segona República aquestes entitats van tendir a aglutinar al 
seu redós la gent d'un o l'altre bàndol ideològic.  

Pel gener del 1933, el Foment ja tenia problemes seriosos i el rector, mossèn Playà 
−que estatutàriament presidia 1'entitat− lamentava "la fredó d'aquesta entitat" així com 
el fet que els espectacles eren poc concorreguts "i lo més asencial, al veura la joventut 
cada dia separan se més"23. Pel juny d'aquest mateix any, hom reconeixia que 
1'associació portava "una vida languida. siendo de presumir que la situación irá 
empeorando en lo sucesivo"24. Es va decidir, doncs, que calia disoldre la societat.  

Al seu lloc va ser creat el "Foment Agrícola de Sant Andreu de la Barca" que, tot i 
essent una societat amb finalitats primordialment agrícoles, també havia de fomentar 
el benestar i l'esbarjo dels seus socis. Finalment va agafar el nom de "Germandat de 
Socors Mutus del Foment Agrícola", constituïda el 31 de mare; del 1935.25  

Durant els anys de la guerra la societat va passar per serioses dificultats fins que, el 
23 de desembre del 1937, es va decidir de suspendre les seves activitats fins que la 
guerra hagués acabat.  
 
5 ELS TEMPS DE LA DICTADURA 

 
El cop d'estat del general Primo de Rivera també es va deixar sentir aviat a Sant 

Andreu de la Barca. El dia 2 d' octubre de 1923 es va presentar a la Casa de la Vila un 
sub-oficial de la Guàrdia Civil que va manar de constituir una sessió extraordinària de 
l'Ajuntament.  

Reunit l'Ajuntament  sota la  presidència  d'aquest sub-oficial,  de nom 
Pablo Navarro Hernández, que presidia 1'acte per manament del "Directorio 
Militar de la Nación", aquest va passar a informar que en virtut del Reial Decret 
de 30 de setembre de 1923, cessaven dels seus càrrecs tots els regidors de tots els  

 
22. CAMPS, Id.  
23. AMSAB, Actes del Foment, 29 gener 1933.  
24. Id., 29 juny 1933.  
25. Id., 31 març 1935.  
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Ajuntaments de l’Estat i que eren canviats instantàniament per vocals associats a 
1’Ajuntament, substituïnt els regidors.  

Així a continuació, i per votació secreta, es va passar a elegir , el nou Ajuntament, 
essent elegit alcalde en lloc de Joan Archs i Estapé, en Joan Prats i Salabert i pel que 
fa els regidors, només tres van poder romandre al seu càrrec, essent substituits per 
gent nova, els altres quatre.26  

En Joan Prats encara va ser reelegit més endavant, de manera que el seu mandat va 
ocupar tot el temps de la Dictadura.  

 
6 LES ESCOLES 

 
Sembla ser que a les darreries del segle XIX la vila ja havia bastit unes escoles 

noves o bé almenys hom s'havia proposat de fer-ho entorn el 1880 i ens consta que en 
aquella època l'edifici de les escoles es trobava en molt mal estat.27  

Tot i que la vila sembla que ja disposava d’escola pública per nenes, l'arribada de 
les germanes filipones a aquesta parròquia, el mes d'octubre del 191028, probablement 
va significar per la vila una millora a l'ensenyament femení. Aquesta nova escola es 
va instal·lar al carrer de la carretera.  

Als darrers anys de la Dictadura, aquell edifici destinat a Escola Pública potser es 
tornava a trobar en mal estat, o bé potser era que l'edifici resultava massa just davant 
l'augment de població que estava contemplant Sant Andreu de la Barca. Sigui com 
sigui, el fet és que entre les diverses millores efectuades a la vila pel Consistori que 
presidia Joan Prats, cal comptar-hi la construcció d’una nova escola. 

L’11 d'agost del 1928 el Consistori parlava de bastir aquesta nova escola, el 
projecte de la qual era obra d’Agustí Domingo Verdaguer i per aquesta causa es va 
interessar per un préstec a la Caixa d'Estalvis.29  

El préstec s'havia d'aconseguir, i aleshores, en un termini de temps molt curt, les 
obres es van posar en marxa. Si més no, sabem que ja s'hi treballava abans d’acabar 
aquest any de 192830. La nova escola va ser finalment inaugurada el 7 de desembre del 
1930.  

Encara dins el període que ara estudiem, però ja dins els anys de la guerra civil, 
trobarem noves notícies sobre les obres de l’escola: El 1936 hom havia de bastir 
dos parvularis31 i el 1937 hom va construir una nova escola a la vila amb una doble 

  
26. AMSAB, Actes municipals, 2 octubre 1923.  
27. Id., gener 1880.  
28. APSAB, Llibre de la fàbrica de l’església.  
29. AMSAB, Actes municipals, 11 agost 1928.  
30. Id., 11 octubre 1928.  
31. Id., 11 novembre 1936. f. 47.  
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finalitat, per una banda, per lluitar contra l’atur registrat a la vila i, per l’altra banda 
perquè els nens que arribaven al poble amb els refugiats, puguessin anar a escola32. En 
aquests darrers anys, doncs, la vila va disposar de dues escoles: L'Escola "Nacional" i 
l'escola "Ferrer i Guàrdia".  

 
7.L’ARRIBADA DE LA REPÚBLICA A SANT ANDREU DE LA BARCA 

 
Joan Prats va ser l'alcalde fins la caiguda de la Dictadura, essent després substituït 

per Francesc Canals i Jansana, que va ocupar l'alcaldia entre el 1930 i el 1931.  
El 12 d’abril del 1931 es van celebrar unes noves eleccions municipals, però el seu 

abast real −en interpretar-se com a un plesbicit per la monarquia− va anar molt més 
enllà que la simple designació dels membres dels diversos Consistoris de l'Estat, car 
va provocar no res menys que la caiguda de la monarquia i la instauració de la Segona 
República.  

El dia 13 d'abril el rei Alfons XIII abandonava Espanya i a l'endemà, dia 14, era 
proclamada la República.  

A Sant Andreu de la Barca, el canvi de poders es va celebrar el dia 15 d'abril. 
Aquell dia a la Casa de la Vila es va reunir el Consistori sortint, sota la presidència de 
l'alcalde Francesc Canals qui "manifesta que havent sigut proclamada la República 
Federal Espanyola, per disposició superior devia constituir-se l'Ajuntament ab els 
nous regidors, i trobant-se tots presents, els daba la benvinguda desitjant-los grans 
acerts en la seva actuació, tenint el convenciment, per ésser tots personas de solvencia 
moral i material, que seran uns celosos administradors dels interesos i bon govern de 
la població"33. Tot seguit l'alcalde es va retirar amb els antics regidors i aleshores els 
nous regidors passaren a elegir el nou alcalde. I així va ser elegit alcalde en Joaquim 
Canals i Bosch.  

Ens ha arribat un testimoniatge oral referent a aquells moments i que ens reflecteix 
a nivell local l'ambient que hom vivia al país: Sembla ser que a la nit del dia 15, uns 
quants veïns que eren republicans, es van presentar davant la casa del nou alcalde, tot 
portant un ninot penjant que simbolitzava el rei destronat, i a més anaven tocant 
tambors i platerets i cridant ¡Visca l'alcalde republicà! La prudencia va fer que 
Joaquim Canals no sortís al balcó i el petit incident devia acabar aquí. Amb tot, 
aquesta notícia ens ve a confirmar que la vila −o almenys algun sector de 1a vila− va 
viure amb joia aquelles jornades històriques.  

A nivell municipal, el primer canvi que s'observa amb l'arribada de la 
República, és el lingüístic. A la darrera sessió celebrada als temps de la monarquia,  

 
32. Id., 9 abril 1937. f. 60.  
33. Id., 15 abril 1931.  
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el 9 d’abril del 1931, les actes municipals encara eren redactades en castellà, mentre 
que la del 15 d'abril ja ho és en català. 

 
8. L'ACTUACIÓ MUNICIPAL FINS EL 1934  

 
El Ple celebrat el 15 d'abril era estrictament formal, és a dir, hom es va limitar a 

prendre possessió dels diversos càrrecs, però sense trascendir cap acord polític.  
La reunió del Consistori del 29 d'abril següent ja va tenir tot un altre sentit i aquí si 

que ja es prenen acords sobre la política urbana, una política adreçada, bàsicament, a 
la millora de la població. Així, l’esmentat dia es va acordar d'arranjar el safareig 
públic així com la font que hi havia a aquell carrer.  

Una segona mesura, també força interessant, fa referència a l’aigua de boca que 
rebia la vila, car constataven que aleshores tenia un to blanquinós "que si bé no 
desmereix la seva potabilitat i puresa, produeix mal efecte" i s'acorda d’estudiar el 
tema.34  

El 23 de maig s'autoritzava l’obertura d'un nou carrer "entre el pati de las 
reverendas Mares Filipenses i la casa de D. Alfons Ros Estrada", tot acceptant la 
cessió de terres que, per a aquest efecte, les mares filipones havien fet a favor del 
municipi.35  

Un altre carrer que es va acordar d’obrir aquest any va ser el que havia de portar el 
nom de Mossèn Cinto Verdaguer i que havia d'anar −amb una amplada de deu 
metres− des del carrer del rector Juanico fins l'estació. Aquest carrer havia de ser 
obert durant l’any 1932.  

Un fet anecdòtic que tenim registrat per aquesta època fa referència a la Guàrdia 
Civil. Sembla ser que aquest cos es volia instal·lar a Sant Andreu de la Barca i 
aleshores, el tinent de la caserna d'Igualada va demanar a l'Ajuntament de Sant 
Andreu si tindrien a la vila algun local amb capacitat per un caporal i nou guàrdies. La 
vila li va contestar que no.36  

La vila sembla que no necessitava aquesta guarnició perquè de fet ja disposava de 
policia. La vila tenia un destacament dels Mossos d'Esquadra.37  

 
34. Id., 29 abril 1931. f. 37.  
35. Id., 29 maig 1931. f. 39.  
36. Id., 15 juliol 1931. f.43.  
37. La primera notícia documental que per ara tenim sobre els Mossos d'Esquadra a la vila correspon 

al 1915. En aquella ocasió el municipi va ser preguntat sobre si creien convenient el sosteniment d'aquest 
cos. La vila va contestar que si, que ho creien convenient. I encara van concretar el per què, que no era 
altra que a causa del cel i activitat demostrades pel Cos en aquesta demarcació i als serveis que se'ls han 
encomanat (AMSAB, Actes municipals, 15 agost 1915, fs. 6v-7). Amb anterioritat a aquesta data 
tenim encara un testimoni gràfic, del 1912, amb la presència dels mossos a la vila en motiu de 
l’homenatge a mossèn Juanico. De fet però, cap d'aquestes dues notícies no prova que els mossos  
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L'ambient nacionalista dominava aleshores el comportament dels regidors. Dos 
acords d'aquest mateix any ens ho venen a confirmar: El 20 de juliol "s'aprova 
['Estatut que la Diputació provisional de la Generalitat ha sotmès a aquest Ajuntament 
en virtud del Plesbiscit d’Ajuntaments de Catalunya... donant a aquesta aprovació el 
sentit més extens per tal que s'interpreti que el contingut de l'Estatut és expresió de la 
voluntat de la nostra terra"38. EI 2 de setembre "es dóna compte d’una lletra de 
l’Alcaldia de Borges Blanques diguent que aquell Ajuntament va prendre l'acort 
d'erigir un monument a n'En Francesc Macià, dessitjant que tot Catalunya hi 
contribuís. I siguent tots del mateix parer, per la personalitat a qui va dedicat, s'acorda 
contribuir-hi, invitant als vehins per si també volen fer-ho".39  

Pel que fa a l'Estatut, l’Ajuntament estava de ple en la mateixa sintonia que la vila, 
o si més no, vegi's els resultats del Referendum del 2 d’agost del 1931: Sobre un cens 
de dues-centes setanta-tres persones amb dret de vot, van votar dues-centes cinquanta-
una (el 91,94%) amb el següent resultat:  

 
Sí 250 
No 1 
En blanc o nul  0 

 
La victòria del sí al text de l’Estatut de Núria era, doncs, total.  
I quan va ser aprovat el text de l’Estatut, l'acord del nostre ajuntament va ser 

aquest: "s'acorda haver vist ab gran satisfacció l'aprovació de l’Estatut de Catalunya, 
que's feliciti al President de la Generalitat".40  

El 1932 va ser un any amb força obres públiques. Es va fer el carrer de Mossèn 
Cinto que ja hem citat més amunt, però es van trobar que en obrir-lo només fins el del 
rector Juanico, la nova via no arribava a la carretera. El 12 d'octubre d'aquest any es 
va acordar de comprar els terrenys que calien per tal d'arribar-hi.41 

Unes  altres  obres  importants  per  la  vila,  es  van fer  a  la  palanca.  En  aquells  
 

estessin instal·lats a Sant Andreu de la Barca, encara que prova que la vila gaudia amb efectivitat dels 
seus serveis.  

Però ja amb anterioritat al gener del 1932 la vila disposava d’un destacament de mossos, al qual la 
vila proveïa únicament de carbó i llenya. A partir del 27 de gener del 1932 i en lloc del carbó i la llenya, 
la vila va acordar de pagar-los vint-i-cinc pessetes per mes i per mosso (AMSAB, Actes municipals, 27 
gener 1932. f. 57).  

A finals del 1936 aquests mossos, en concepte de carbó i llenya, cobraven cadascun quaranta-cinc 
pessetes al mes (AMSAB, Actes municipals. I1 novembre 1936, f. 47).  

38. AMSAB, Actes municipals. 20 juliol 1931. f. 44.  
39. Id., 2 setembre 1931. f.47.  
40. Id., 12 setembre 1932. f. 75. Aquest mateix dia, el Consistori va acordar aprovar 'Tacte del Sr. 

Alcalde, portant un pom de flors a l’estàtua d'en Rafel de Casanovas, màrtir per les nostres llibertats".  
41. Id., 12 octubre 1932. f. 77.  
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moments sembla que no n'hi havia de palanca i al seu lloc hi havia una "vagoneta". EI 
21 de setembre "s'acorda contribuir amb la cantitat de mil pesetas a la construcció 
d'una palanca sobre el riu Llobregat en el lloc a ont actualment hi ha la vagoneta i en 
substitució de la mateixa"42. Aquests treballs es van fer en un termini ben curt de 
temps, ja que el 2 de desembre sembla ser que ja era enllestida. El per què d’aquesta 
millora ens la diu també l’Ajuntament el 2 de desembre del 1932: "la construcció de la 
palanca que per a atravessar el riu ha sigut precis ... perquè els pagesos puguin passar 
el riu i atendre les terres que tenen a l'altre costat"43. Sembla ara, però, que 
l’Ajuntament no podia fer front al compromís que havia contret en aquestes obres, per 
manca de pressupost i així hom va proposar de demanar un crèdit.  

A les darreries d'aquest any −el 13 de desembre− hom parlava d'urbanitzar la plaça 
de la Font44 i tot just iniciat l’any nou −el 2 de gener del 1933− hom parlava de 
l’obertura del carrer de l’Estació del ferrocarril.45  

La gestió de l’alcalde Joaquim Canals va acabar −de moment− el 24 de maig del 
1933, quan va arribar a la vila els nomenaments "dels individuos que han de formar la 
Comissió Gestora".  

Aquesta Comissió gestora era formada per tres membres −en lloc dels vuit que 
formaven l’Ajuntament de la vila− i era presidida per Josep Amigó i Vendrell. Va 
ocupar el govern municipal a partir del dia 25 de maig46. Aquesta Comissió gestora va 
governar la vila fins a finals de gener del 1934.  

 
9. ELS FETS DEL 6 D’OCTUBRE 

 
Fins aquells moments, hom pot dir que a Sant Andreu de la Barca no hi havia 

−amb comptades excepcions− militància política, de manera que l’alcalde Joan Archs, 
els primers anys vint, afirmava que "pot dir-se que en la població no hi ha partits 
polítics, sinó solament un sentiment catalanesc que uneix a totes les fraccions i 
banderies".47  

Els anys vint va prendre un cert cos el partit carlí, mercès la militància del qui va 
ser alcalde durant la Dictadura. En general predominava −sembla− la gent de dreta, 
més bé propera a la Lliga, però cal constatar també com les eleccions legislatives del 
1931 van ser guanyades −a la vila, com en general a tot Catalunya− per les esquerres.  

 
42. Id., 21 setembre 1932. f. 76.  
43. Id., 2 desembre 1932. f. 85.  
44. Id., 13 desembre 1932. f. 88.  
45. Id., 2 gener 1933. f. 90.  
46. Id., 24-25 maig 1933. f. 4.  
47. Les nostres intervius a "Pàtria i treball". Reproduït a "VISA" (desembre 1985) p. 8.  
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La primera eufòria republicana va anar donant pas als enfrontaments ideològics, de 
tal manera que el 1933 l’ambient de la vila ja era força enrarit, tal com ens ho 
demostra la desaparició del Foment com a centre específicament catòlic.  

Hom es va aliniar al Foment Agrícola o bé al Sindicat Agrícola. Les dues entitats 
tenien competències agrícoles i les rivalitats de tipus econòmic que podia separar-los 
van ajuntar-se a les de tipus ideològic. En aquest temps la gent d'esquerra es reunia al 
Sindicat Agrícola i la gent de dreta ho feia al Foment Agrícola. El 1934 sembla ser 
que l'enfrontament entre les dues tendències era ja ben obert.  

L’1 de febrer del 1934 prenia possessió el nou Ajuntament, presidit una altra 
vegada per Joaquim Canals i Bosch. Els plens de l’Ajuntament que s'havien de 
celebrar a partir d'aleshores arribarien a prendre una fisonomia ben dura, com posem 
per cas, la del 8 d'abril. on alguns regidors −entre els quals l'antic alcalde gestor− 
temien per llur vida i així demanaren que es reduís l’entrada del poble a la Sala de 
Sessions i a més demanaven que se'ls escorcollés per si portaven armes.  

No ho van aconseguir, però si més no, sabem que hi havia els mossos d’esquadra 
vigilant la sala els dies de reunió, que la gent del poble acudia gairebé massivament 
als plens, que s'hi discutia acaloradament i que el públic sembla que no era tan passiu 
com hauria d'haver estat. En total, aquestes actes reflecteixen tot un estat d'ànim de la 
població i la mala maror que regnava entre el veïnat.  

En aquest ambient arribem als fets d'octubre. D'aquests fets a la vila se'ns ha 
conservat el testimoniatge directe del rector: “Aci s'ha constituit un comitè 
revolucionari que per la violència ha fet renunciar l’alcaldia al exercitant, Joaquim 
Canals Bosch. No hi han hagut durant la nit excessos, però si molta por. Al matí, que 
era diumenge i festa de la Confraria del Roser, no havent pogut venir el dia avans el 
predicador, per l’estat del temps no havia pogut anar-hi, hem fet la festa, notant-se la 
manca d'alguns homes. Avans de començar la missa han fet sapiguer per la radio que 
en Companys, President de la Generalitat, s'havia rendít no obstant la lluita 
aferrissada de tota la nit. El dilluns dia 8, havent-se ja el dia avans rendit el 
comitè d'ací, les autoritats i els sometenistes que havien sigut desarmats48, han  

 
48. El "sometent" era un cos armat format per voluntaris, tots ells veïns de la població. La seva 

missió era la defensa de l’ordre davant els lladres rurals i altres probables perills per a la població.  
Durant la República, hom devia pensar que els sometents −controlats per la dreta− havien de 

constituir més un perill que no pas altra cosa per l’ordre republicà i així es va demanar la seva supressió 
al Parlament.  

En el nostre cas, ens consta que aquesta supressió va ser acordada demanar-la des de l’Ajuntament de 
Tàrrega i va ser aquest Ajuntament qui va escriure al de Sant Andreu de la Barca preguntant-li si volia 
adherir-s'hi o no a la seva proposta. El nostre Ajuntament va dir que sí, que s'hi adheria "sense discussió i 
per unanimitat" (AMSAB, Actes municipals, 9 març 1933. f. 98).  

El cos, doncs, havia estat desarmat i dissolt, però com pot veure 's a aquest testimoniatge  
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tomat a posar-se al seu lloc i per la tarda 11 guàrdies civils han vingut des de 
Martorell i després de fer alguns registres, s'han endut al qui feia de President local del 
Comité, ... "; i altres, en total quatre, però segueix dient el rector que "avans de marxar 
els guàrdies els han deixat lliures".49  

Segons la nota informativa que Joaquim Canals va lliurar a l'autoritat respecte els 
fets de la vila, tot va ser "de poca monta lo sucedido en esta localidad pudiendose 
achacar mas bien ello como obra de tres individuos obrando por su cuenta"50. És ben 
clar que l’alcalde intentava tirar terra sobre l’assumpte, per tal d'impedir que en sortís 
massa gent perjudicada.  

Segons alguns testimoniatges orals, la Casa de la Vila va ser ocupada per més de 
tres persones que van destituir l’alcalde, el lloc del qual va ser ocupat per Joan Matas 
durant unes hores. I que els fets van tenir més volada també ens ho ve a certificar el 
tancament del Sindicat Agrícola per ordre govemativa.51  

Esmentarem encara breument una altra notícia −d'un caire molt diferent− 
relacionada amb el 1934, abans de cloure aquest apartat: El 9 de setembre del 1934 els 
regidors discutien sobre una certa picabaralla que mantenien amb la vila de Corbera, a 
causa d'una faixa de terra del terme d'aquella vila que Sant Andreu de la Barca volia 
incorporar al seu terme.52  

 
10 LA DESTRUCCIÓ DE L’ESGLÉSIA 

 
Els dies 17 i 18 de juliol del 1936 es van començar a difondre notícies alarmants 

sobre un aixecament militar a l’Àfrica. El dia 19, la guerra ja era un fet.  
A Sant Andreu de la Barca sembla que les notícies arribaren amb un cert retard o 

almenys el rector no estava massa al corrent dels esdeveniments, perquè el mateix dia 
19 encara va fer missa a la parròquia sense que ningú s'hi oposés "e ignorant la revolta 
militar".53  

El dia 20, segons assenyala el rector Joan Playà, va tornar a celebrar missa, però 
ara si que ja anaven arribant notícies inquietants. Mossèn Playà, doncs, va recollir i 
amagar tot allò que va poder dels objectes litúrgics i, a més, els feligresos 
l’aconsellaren de no dormir a la rectoria.  

El dia següent va celebrar la missa a porta tancada. I quan el rector anava a 
prendre el desdejuni, l’avisaren que sortís de la rectoria cuita-corrents: Els milicians  

 
del rector, pel 6 d'octubre els sometenistes van tomar a sortir al carrer en defensa de l’ “ordre".  

49. Si més no, sembla que van deixar lliures als dos menys compromesos. APSAB, Llibre de la 
fàbrica de l’església.  

50. Col·lecció Canals. Paper solt.  
51. Id.  
52. AMSAB, Actes municipals. 9 setembre 1934. f. 2v.  
53. APSAB, Llibre de la fàbrica de l’església. Aquí seguim bàsicament el relat que ens fa el rector 

Playà.  
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havien arribat al poble i seguidament a trets i a cops de culata van obrir la porta de la 
rectoria, la van robar i van calar foc als baixos i a part de la sagristia. En anar-se'n, els 
veïns posats en filera, van col·laborar a extingir les flames.  

En aquesta ocasió el mal no havia estat massa notable i mossèn Playà acompanyat 
de dos feligresos, van salvar l'arxiu parroquial54 emportant-se'l en sacs a les quatre de 
la matinada.  

Hom assenyala que aquells primers crema-esglésies van venir de Martorell i que, 
al dia següent, se'n va presentar un segon escamot, sembla que vingut de Molins de 
Rei. Van acordonar la plaça, tot obligant els veïns a tenir les finestres tancades i 
aleshores van calar foc al temple, de manera que l’incendi va enfonsar part de les 
voltes. Bona part dels altars, entre ells l’altar major −barroc− va ser destruït aquell dia.  

Després l’edifici va restar abandonat, fins que a les darreries d’agost, davant el 
perill de ruïna en que es trobava la fàbrica, el comitè local va decidir acabar-la de 
derruir, per tal d’aprofitar els materials i donar treball a la gent de l’atur (o si més no, 
aquesta és la versió que ens dóna el mateix rector: "llegitimant l'acord [d'enderroc] 
amb el pretext de que l'edifici amenaçava ruïna i també perquè així s'aliviaria als 
mancats de jornal").  

Es van passar unes cinc setmanes treballant, però es van parar una vegada havien 
tirat la cúpula i tota la volta.  

Segons el testimoniatge de Viloca, les imatges que se salvaren de la crema van ser 
després llençades al Llobregat, d'on només se'n va poder salvar una, la de sant 
Sebastià, mercès unes persones que la van treure del riu i l'amagaren durant tota la 
guerra.55  

 
11 AIGÜESTOSES DEL LLOBREGAT 

 
Però tot aquest moviment revolucionari de flamarada dels primers dies de la 

guerra, no s'adiu amb la relativa lentitud que es van produir els canvis a Sant Andreu 
de la Barca. O si més no, només cal observar que l’Ajuntament no es va reunir amb 
caràcter d’urgència fins les nou de la nit del dia 26 de juliol −quatre dies més tard de 
la destrucció de l'església per individus de fora vila−. En aquella sessió es va elegir un 
nou Ajuntament, presidit per l'alcalde Joan Jansana i Montmany, que era membre de 
l'Esquerra Republicana. Després es van organitzar tres Comissions permanents, les 
d'Hisenda, Foment i Governació.56  

 
54. Diu aquí el rector que es van emportar "el que més interessava salvar, com són els llibres 

sagramentals i testaments". Cal que agraïm força aquest gest de mossèn Playà, car mercès la seva acció 
avui ha estat possible, en molt bona part, la redacció de la present monografia històrica de la vila.  

55. Testimoniatge oral de Miquel Viloca.  
56. AMSAB, Actes municipals, 26 juliol 1936. fs. 36v-37.  
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Pel que fa al personal de la Casa de la Vila hi va haver almenys un parell de 
canvis, ambdós documentats pel dia 5 d’agost. En aquesta data ens assabentem que el 
secretari de l'Ajuntament havia dimitit del seu càrrec i que l’agutzil, que probablement 
devia ser una persona massa significada de les dretes, el dia 20 de juliol va escapolir-
se i l'esmentat dia 5 d'agost encara no havia tomat al treball.57  

El 23 de setembre, el Consistori va proposar de demanar permís a la Generalitat 
−"de conformitat ab l'article 9 del Decret de Justícia i Dret de 5 d'agost passat"− per 
tal d'ocupar el local del convent de les filipones, situat al carrer de la carretera, per tal 
d'instal·lar allí la Casa Comunal, "ja que l'existent es troba en un estat deplorable"58. 
El convent va ser després ocupat i convertit en la nova Casa de la Vila.  

Però aquest Ajuntament presidit per Joan Jansana, va durar ben poc temps, car el 
14 d’octubre, i per Decret de la Generalitat del 9 d’octubre, es va constituir un nou 
Ajuntament.  

La sessió del 14 d'octubre va ser presidida pel jutge popular Ricard Farrés i 
Ramoneda qui va traspassar l’alcaldia −o bé millor, la va confirmar− a Joan Jansana i 
Montmany, amb la diferència força notable que si tres mesos abans ens constava com 
a militant d'ERC, ara ens consta com a membre del PSUC.59  

Per primera vegada veiem aparèixer el PSUC al govern municipal. Els comunistes, 
fins aleshores eren pràcticament inexistents a Sant Andreu de la Barca, però a partir 
d’aquests moments i fins al final de la guerra, ells seran els qui dominaran de manera 
majoritària l’Ajuntament. Un altre grup que fins aleshores no ens consta com a força 
política a la vila, és el dels rabassaires, aquests però, amb tota la seva problemàtica, 
feia molts anys que eren a la vila.  

Més que un Ajuntament pròpiament dit, l’Ajuntament entrant aquell 14 d'octubre 
era més bé una Junta Gestora, car només ens consta formada per tres membres: dos 
pel PSUC i un de la Unió de Rabassaires, en lloc dels vuit membres de costum.  

El 30 d'octubre es formen les Comissions municipals, amb gent que bàsicament és 
afiliada al PSUC (i de fet, fa l'efecte que en aquells moments no hi havia cap altre 
partit representat, o almenys no se'n parla). Aquestes Comissions més que no pas per 
l’Ajuntament van ser nomenades per aquest partit: "El Partit Socialista Unificat 
d'aquesta vila en Assemblea general extraordinària designa i així ho comunica en 
aquest Ajuntament en escrit de data 27 del que sóm, els companys següents per a 
formar part de les diverses Comissions..."60  

Aquell dia es van prendre alguns acords força importants, alguns referits al 
comerç, però la majoria d'estricte àmbit polític.  

 
57. Id., 5 agost 1936. f. 38.  
58. Id., 23 setembre 1936. f. 42.  
59. Id., 14 octubre 1936. f. 43.  
60. Id., 30 octubre 1936. f. 44.  
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Així pel que fa al comerç es va regular l'horari de les botigues, que havien de restar 
tancades des de dos quarts d'una a dos quarts de tres del migdia. Pel que fa les 
barberies també van rebre un horari concret.  

L’acord de caire polític més important va ser el de canviar el nom de la població, 
per tal d'esborrar el "sant" del nom de la vila. Aquest és l’acord: "A proposta de la 
Comissió Permanent d’Administració, s’acorda per unanimitat que de conformitat 
amb l’article 6è del Decret de la Conselleria de Seguretat Interior de la Generalitat de 
Catalunya, de data 9 dels corrents, canviar el nom de Sant Andreu de la Barca que fins 
ara havia tingut aquesta població, pel d’Aigües Tosses del Llobregat, sotmetent 
l’acord de referència a l’aprovació del Consell de la Generalitat, com també publicar 
aquell al Diari Oficial de la Generalitat als efectes d'informació per a coneixement i 
per les observacions que hom cregui oportunes durant el termini de deu dies".61  

I a continuació es va procedir a canviar el nom dels carrers de la vila, segons la 
següent relació62:  

 
Nom vell Nom nou 
  
Rector Juanico Francesc Ascaso 
de l'Església Fermí Galan  
de la Palla  Garcia Hernández 
de la Carretera Avgda. del 14 d'abril 
d'en Bosch  Francesc Layret 
de la Font  Ernest Ventós 
de les Cases Noves Francesc Macià  
Beat Oriol  Lina Òdena  
Major  19 de juliol  
Raval de Corbera Pau Iglesias  
del Passeig  Passeig de Pi i Margall 
Nou Avgda. de Salvador Seguí 
Barriada del Palau  Barriada del 6 d'octubre  

 
Alguns dels carrers no es devien canviar de nom, com són el cas del carrer de 

Catalunya i el de mossèn Cinto Verdaguer. Uns mesos més tard, segons l’acord del 23 
d'abril del 1937, encara es va canviar el nom de la plaça de la Font, que va passar a 
denominar-se com la plaça de Bonaventura Durruti. I allí a més es va col·locar una 
placa de marbre amb el nom d'aquest personatge.63  

 
61. lb.  
62. lb.  
63. Id., 23 abril 1937. f. 62.  
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De tota manera, tot i que ja havien canviat el nom de la població, el nom nou no va 
començar a ser utilitzat fins el 20 de gener del 1937.64  

A aquella mateixa Sessió del 30 d'octubre, encara es "dóna compte que l'extingit 
Comitè Revolucionari Antifeixista d'aquesta vila" havia lliurat a l’Ajuntament vuit mil 
cent vuitanta-quatre pessetes amb vuitanta cèntims com a import sobrant de la seva 
gestió. Aquests diners van passar al Conseller de proveïments "per tal de que aquest 
lliurement i mentre durin les actuals circumstàncies de manca de subsistències pugui 
efectuar compres de tota classe a fi i efecte de que la població no resti desatesa dels 
elements més primordials per a subsistir".  

 
12 LES DIFICULTATS DE LA VILA 

 
L'anterior notícia ja ens bé a dir que des dels primers mesos de la guerra la vila va 

passar per dificultats i que ja per l'octubre del 1936 els aliments escassejaven a la vila.  
Aquest problema havia de veure's força augmentat als mesos següents a causa de 

l'arribada a la vila de força refugiats de guerra, entre els quals sembla ser que hi havia 
molts nens. I si per una banda hi havia el problema de l'atur i el de l’alimentació, que 
els nou vinguts agreujaven considerablement, també es plantejava un nou problema, 
perquè tampoc no podia quedar desatesa l'educació dels  nens.  

Així, pel 26 de març del 1937 l’Ajuntament comprava material d’escola "destinat a 
les Escoles dels Refugiats"65. Pel que fa als adults, el 9 d'abril, la vila va rebre una 
subvenció de dues mil pessetes per lluitar contra l'atur per mitjà d'obres públiques, els 
quals diners van ser invertits en l'adaptació d'un edifici del carrer de Catalunya per 
escoles. També van rebre un ajut de cinc-centes pessetes "a compte de les despeses de 
manteniment de refugiats de guerra en aquesta població"66. La vila va rebre encara 
d'altres subvencions d'aquest tipus.  

Segons els testimoniatges orals que hem arreplegat, la manca d'aliments feia que 
alguns veïns anessin ben lluny a cercar-los, −fins i tot a Amposta, a l'Ebre, d'on 
portaven l’arròs−. A la vila, els aliments anaven raccionats i hom havia de portar un 
tiquet i anar al Sindicat, que era on hi havia l’únic forn del poble, així com els restants 
queviures.  

 
 
 
64. EI 8 de gener del 1937 1a vila encara es deia, oficialment, de Sant Andreu de la Barca i, en canvi, 

a la sessió següent, del dia 20 de gener, ja se l'anomena com a Aígüestoses del Llobregat.  
També és en aquesta darrera data quan desapareix la creu de sant Andreu de l’escut de la vila. 
65. AMSAB, Actes municipals, 26 març 1937. f. 59.  
66. Id., 9 abril 1937. f. 60.  
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Amb tot, malgrat els ajuts que rebien, i a causa del "gran nombre de forasters que 
hi ha a aquesta localitat" i per tal de resoldre el greu problema de proveïment que patia 
la població, el Consistori va aprovar de no donar més targes de raccionament als 
forasters que vinguessin de nou, excepte, és clar, els que fossin "de caràcter oficial".67  

 
13 L’EMISSIÓ DE MONEDES D’AIGÜESTOSES DEL LLOBREGAT 
 

Davant la manca de moneda que hom patia a causa de la guerra, Sant Andreu de la 
Barca −Aigüestoses del Llobregat− va resoldre d'emetre moneda pel seu compte, tal i 
com també van fer tantes altres poblacions del país.  

La primera notícia que en tenim correspon al 23 d'abril del 1937, que va ser quan 
el Consistori va acordar de fer una emissió de vals d'una pesseta "els quals seran 
reintegrables a la Caixa Municipal, prèvia presentació del val corresponent".68 Amb 
aquesta primera emissió es van posar en circulació mil vals d'una pesseta; però no n'hi 
va haver prou i així pel juliol ja es feia una nova emissió, i encara se'n van fer més, 
fins al mes de novembre d'aquest mateix any.  

En total, les quantitats emeses van ser les següents69:  
 

23/IV/1937 s’emeteren 1.000   vals d’l,−  ptes 1.000  ptes 
9/VII/1937  500 " d’1,− " 500 " 
9/VII/1937  1.000 " de 0,50 " 500 " 
15/X/l937  1.000 " de 0,25 " 250 " 
29/X/1937  1.000   " d’1,−    " 1.000 " 

12/XI/1937  4.000 " de 0,05 " 200 " 
12/XI/1937    6.000 " de 0,10 " 600 " 
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En total, doncs, es van emetre catorze mil cinc-cents vals per un valor total de quatre 
mil cinqunta pessetes. 

 
 
Aquests vals funcionaren com a moneda de curs legal dins la població no només 

durant l'any 1937, sinó que encara van tenir una validesa de quasi un any més, fins 
que el govern central va manar la seva retirada.  

En el nostre cas, aquesta retirada va ser manada per l’alcalde per mitjà d'un pregó, 
el 14 d’octubre del 1938. De tota manera, aleshores, la retirada dels vals ja s'estava 
portant a efecte, encara que d'una manera paulatina.  

Els vals que es recuperaren després d'aquesta crida pública, el total estava ben per 
sota de la quantitat emesa. Les xifres que tenim són les següents:  

 
 

1939 p 42.), amb anterioritat al 23 d'abril l’Ajuntament d’Aigüestoses de Llobregat ja havia posat en 
circulació una primera emissió. Ens ho diu així: "El primer paper moneda local que circula per la 
població en data que no podem precisar exactament però que devia ser pel Març del 1937, foren uns 
bitllets provisionals de fabricació casolana de valor d’1 pesseta per un import de 500 pessetes en els quals 
hi consta el nom del poble i sols es poden identificar pel segell tampó de l’ajuntament que els legalitza. 
En aquests Vals sols hi figura el valor de canvi escrit a màquina i la signatura manuscrita de l’Alcalde". 
Aquests vals provisionals, segons aquest mateix autor, van ser retirats de la circulació a partir del 23 
d'abril del 1937, moment que es va acordar de fer la primera emissió que tenim documentada.  

69. AMSAB, paper soll. Cal especificar que la data que figura en primer lloc a cada línia, correspon 
al dia que va ser aprovada l’emissió pel Ple del Consistori municipal.  
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Valor Total vals    Total Ptes.    
   
1,−    2.051    2.051,−    
0,50 644 322,−    
0,25 731 182,75 
0,10 3.330 333,−    
0,05 2.555 127,75    
   
TOTAL 9.311 3.016,50    

    
Els vals corresponents a un valor total de mil pessetes, doncs, no van ser recuperats 

per l’Ajuntament. A tall d'anècdota, afegim que la confecció d'aquests vals va costar, 
d'impremta, tres-centes divuit pessetes amb vint cèntims i, de personal, dues-centes 
pessetes més.  
 
14. LA VILA, FINS EL FINAL DE LA GUERRA 

 
L'alcalde Jansana va dimitir del seu càrrec el 10 de setembre del 1937. Com que 

hom va trobar justificada la dimissió, li va ser admesa i aleshores va entrar com a 
alcalde provisional en L1orenç Orpinas i Ribera, membre de la Unió de Rabassaires.  

Aquest personatge només va ser alcalde durant tres dies, car el 13 de setembre, i en 
una sessió extraordinària, va ser elegit nou alcalde en Pere Cases i Palau.  

El 25 d'octubre, i per tal de donar compliment a un Decret de la Conselleria de 
Governació del 20 d'octubre, es va reorganitzar l’Ajuntament.  

Les organitzacions polítiques i sindicals amb dret de representació al consistori, 
segons aquell Decret, era el PSUC i la Unió de Rabassaires, ja que de les restants 
forces a la vila només hi havia la CNT "la qual es troba inclosa en les 
incompatibilitats que assenyala l’article segon, apartat d) del Decret". A més a més, 
una vegada havia passat el temps reglamentari, la CNT no havia presentat encara cap 
candidat.  

Aquell mateix dia l’Ajuntament va acordar de demanar informació a la Generalitat 
sobre la proporcionalitat que havien de ser cobertes les vacants "tota vegada que no 
existeixen altres organitzacions del Front Popular a la població que les que actualment 
el componen"70. Les úniques forces polítiques que aleshores comptaven amb una certa 
organització a la vila, doncs, en aquest moment només eren dues, el PSUC i la UR.  

El nou Ajuntament encara va tardar uns mesos a constituir-se, car no ho va fer fins 
el 28 de gener del 1938. L’Ajuntament ara havia de ser compost per tres 
membres del PSUC, tres de la CNT i un de la UR, però com fos que la CNT no 
va aportar ningú tot i els requeriments que se li van fer, i com fos que la vila no  

 
70. AMSAB. Actes municipals. 25 d’octubre 1937 fs 77-78. 
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comptava amb l’ERC ni el PAC −que també tenien dret a, ser-hi−, els van declarar 
tots vacants i aleshores finalment, l’Ajuntament va quedar format per vuit membres 
del PSUC i tres de la UR.  

Durant aquest temps trobem sovint documentada la dimissió dels regidors, tots ells 
a causa "d'incorporar-se a files", els quals eren immediatament substituïts a proposta 
dels seus respectius partits.  

Ja hem dit més amunt que la vila va tenir problemes de tota mena des dels 
mateixos inicis de la guerra. Doncs bé, pel 24 de desembre del 1937 encara trobem 
una prova més d'aquestes dificultats i de la manca de cabals que patia l'Ajuntament. A 
la sessió celebrada l'esmentat dia, i davant el desnivell que hi havia entre les despeses 
i els ingressos del pressupost municipal, van aprovar un projecte de "Carta Financera" 
que contenia noves exaccions aplicables a la població per tal de nivellar el pressupost. 
La "Carta" va ser enviada a la Generalitat per a la seva aprovació, però per ara no hem 
trobat cap notícia que ens permeti d'afirmar −ni negar− que aquest projecte va arribar 
a ser aplicat a la vila.  

L'última sessió de l’Ajuntament republicà es va celebrar el 18 de gener del 1939. 
Després de la dimissió de l’alcalde Pere Cases, es va elegir nou alcalde Pere Rovira i 
Frigols.  

Aquest alcalde només ho va ser durant un sol dia, car nomenat e1 23 de gener del 
1939, l’endemà, va haver d’abandonar el càrrec en entrar l’exèrcit "nacional" a la vila.  

Comenta el rector Joan Playà que només mitja hora abans de l’entrada dels 
"nacionals" a la vila, quatre joves que s'havien escapolit de l’exèrcit republicà i que 
s'havien amagat per les muntanyes properes a la vila, van ser sorpresos per uns 
comissaris "rojos" i afusellats als voltants de Cal Xandri. Tots ells van ser després 
enterrats al cementiri de la vila, on ja s'hi havien enterrat "a conseqüència d'assassinats 
durant el temps de la guerra" tres o quatre persones més.71  

Amb l'entrada del nou exèrcit va acabar a la vila la por i les represàlies sobre la 
gent de dreta, però aleshores, aquí, com arreu, havien de començar les represàlies 
sobre la gent d'esquerra...  

Per cloure aquest capítol assenyalem només que, segons el rector, al front hi van 
morir tretze veïns del poble72, però ens fa l’efecte que aquesta relació no és completa, 
és a dir, que probablement les víctimes del front van ser algunes més.  

 
 
71. APSAB, Llibre de la fàbrica de l’església.  
72. Id.  
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XIII 
 

VERS ELS NOSTRES DIES 
 

 
1.L’ENTRADA DELS ‘NACIONALS’ 

 
El dia 23 gener, entorn el migdia, la vila va començar a percebre la remor de la 

batalla. Els trets s'anaven apropant al poble i hom diu que semblaven fets a les 
mateixes "exides de les cases" de la població.1  

Tot i que l'enemic era a dues passes de la vila, sembla ser que alguns veïns no van 
fugir i pel contrari, potser cansats de la guerra, es van quedar a dormir a les seves 
cases.  

El dia 24, en sortir el sol, la població ja havia estat ocupada i les avançades 
"nacionals" estaven prenent posicions tot fortificant la vila. Així, hi havia, almenys, 
una metralladora parapetada a la carretera, davant les cases i dos canons, situats un a 
l'estació i l'altre al terraplè del "Casino". Més enllà de la vila, hi havia una filera de 
tancs, aturats darrera unes cases per tal de no ser vistos des de l’altra banda del riu, on 
encara hi havia l'exèrcit republicà.  

Mentre, a la vila, "els més decidits −segons el testimoniatge del rector Playà 
apujaren al campanar a tocar a festa amb les 2 campanes del rellotge".2  

La gent que havia quedat al poble va fugir ben de pressa davant aquells preparatius 
que feien pensar en un proper combat, encara que, malgrat aquesta temença, alguns 
vells van preferir no sortir de casa.  

Al migdia, hi va haver un intercanvi de trets d'artilleria entre els '"nacionals" des de 
Sant Andreu de la Barca i els republicans des del Papiol. La vila va rebre, almenys, 
l'impacte de dos trets; un a la casa cantonera entre el carrer Major i la carretera, i 
l’altre al carrer de la Font, on va destrossar un celler. Tot, però, sense que hi hagués 
cap víctima.  

Per la tarda, els tancs creuaren el riu, així com també la infanteria −aquests ho  
 
l. RODOLÍ, Una data memorable. a "Palanca" núms. 33-34 (gener-febrer 1969). Aquí seguim 

bàsicament aquest testimoniatge dels fets que es publicat a l'esmentat treball.  
2. APSAB, Llibre de la fàbrica de l’església.  
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van fer per la palanca− tot ajuntant-se amb una altra columna que procedia de la part 
de Castellbisbal i que avançava per la carena, avançant després tots plegats, en línia, 
des del sorral del riu fins la carena propera i anant sempre precedits dels trets 
d'artilleria que els obrien el pas.  

Mentre les avançades "nacionals" marxaven vers Molins de Rei, el gros de l'exèrcit 
arribava a Sant Andreu de la Barca, on els marroquins van establir la seva caserna per 
passar la nit.  

Al vespre, els veïns van tornar a la vila. La guerra, per Sant Andreu de la Barca, ja 
havia acabat.  

A l’endemà de l’ocupació, −potser fins i tot al mateix dia− la vila va celebrar la 
seva primera missa.3 Aquesta primera missa va ser oficiada al local del Casino per un 
sacerdot que, d'alguna manera, era lligat a Sant Andreu, car es tractava de mossèn 
Josep Puigbó, fill d'estiuejants del poble. El rector Playà per la seva part, no va tornar 
a la parròquia fins el 31 de gener.4 A manca d'església, aquests primers actes 
religiosos es van celebrar al Saló d'Actes del Foment.  
 
2. ELS PRIMERS TEMPS DE LA POSTGUERRA 

 
Amb l'entrada dels "nacionals" la vila va perdre el nom d'”Aigüestoses del 

Llobregat" per recuperar novament el tradicional de Sant Andreu de la Barca, això si, 
però, castellanitzat.  

El nou Ajuntament de la vila no va ser elegit fins el dia 27 de gener, a les vuit del 
vespre, quan al Saló de Sessions es va congregar una "nudrida representación de las 
fuerzas vivas de esta población completamente adictas a nuestro Regimen Liberador". 
Aquesta assemblea va elegir, per aclamació, una Comissió Gestora municipal "para 
encargarse de la normalización y organización de la vida, tan desorganizada durante 
el aciago gobierno de los rojos".  

Va ser elegit President de la Comissió Gestora en Francesc Martí i Vendrell.5 
Al dia següent, el 28 de gener, va comparèixer a la vila un alferes del cos jurídic  

 
3. Id. Segons el rector Playà, la missa es va fer el mateix dia i a l’endemà. Pensem que difícilment es 

faria la missa aquell primer dia si és així que la zona era un camp de batalla i que els veïns eren, en la 
seva majoria, amagats fora vila.  

També mossèn Playà assenyala el dia 25 i no el 24 com el de l’entrada dels "nacionals".  
4. Des del primer moment de la guerra, mossèn Playà va poder comptar amb 1'ajut del veïnat i així va 

poder salvar la vida, tornant sa i estalvi a la vila després de la guerra.  
No va tenir la mateixa sort el sacerdot Que l’havia precedit a la rectoria de Sant Andreu, mossèn 

Josep Martí, que en deixar la nostra parròquia va passar a Vilafranca del Penedès, on va morir assassinat 
el juliol del 1936 (APSAB, Rectorologi. dins el Llibre de notes de 1725.  

5. AMSAB, Actes municipals 27/I/1939. f.l.  
Durant algun temps, l’Ajuntament va seguir utilitzant com a Casa de la Vila l’edifici de les Filipones.  
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militar −de nom Enrique Saenz Pelaez− qui, en nom del General Cap de l’exèrcit de 
Navarra, va nomenar, legalment, aquesta Comissió Gestora.6  

Una de les primeres mesures de la Comissió va ser l’obertura de la caixa forta de 
l’Ajuntament, cosa que van poder fer sense cap violència, ja que havien recuperat les 
claus de la caixa i així van prendre possessió del seu contingut, que era el següent:7  

 
270,-- ptes. en "bitllets" 
49,-- ptes en "plata"  
0,20 en "calderilla"  

 
319,20  

 
A més, també hi van trobar tres mil tres-centes setanta-tres pessetes amb vuitanta 

cèntims "de moneda puesta en curso por el enemigo".  
Unes altres mesures van ser el prohibir l’accés del poble als plens municipals sense 

una prèvia autorització, així com el desallotjar els refugiats de guerra que encara 
restaven a la població i que ocupaven diverses sales de la Casa de la Vila. Aquest 
desallotjament el justificaven així: "procede avisar a los refugiados habitantes en esta 
Casa Ayuntamiento deben desalojar las habitaciones que ocupan a la mayor 
brevedad para instalar las dependencias de Auxilio Social".8  

De tota manera és possible que no tots els refugiats abandonessin l’Ajuntament o 
almenys, la vila, car ens consta, datada pel 2 de desembre de 1939, l'expulsió de la 
vila d’una família de refugiats. Cal afegir, però també, que aquesta mesura va ser 
presa a causa d'una força major: "dando cumplimiento a lo dispuesto en Bando del 
Excmo. General Jefe de las Fuerzas de Ocupación".9  

Gairebé un mes exacte després de l’entrada dels "nacionals", el 25 de febrer del 
1939, l’Ajuntament va acordar de canviar novament els noms dels carrers, eliminant 
els noms posats durant la guerra i rebatejant-los amb noms que estessin més d'acord 
amb el nou regim.  

Els canvis acordats a la sessió d'aquell dia, van ser els següents: 10  
 

Nom vell Nom nou 
  
de la Font 18 de julio 
Major  José Antonio 
de la Palla  Calvo Sotelo  

 
6. AMSAB, Actes municipals, 28/1/1939, f.2.  
7. Id., 5/II/1939. f. 4.  
8. Id., 18/II/1939, f. 5.  
9. Id., 2/XII/1939. f. 25.  
10. Id., 25/II/1939. f. 7.  
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des de Cal Po Canals fins Cal Beb Plaza de los Héroes Caídos 
Carretera  Av. del Caudillo  
Cases Noves 
Passeig 

General Mola  
24 de Enero  

  
La vila, aleshores, estava passant per uns moments de gran necessitat, car els 

aliments escassejaven i hi havia molts problemes de proveïment i, a la vegada, és clar, 
tota la picaresca pròpia dels moments de necessitat. L’”estraperlo" era a l'ordre del 
dia, hom seguia anant a l'Ebre a cercar l’arròs, i d'altres aliments arribaven amb el 
tren. Després tots aquests productes es venien als llocs més inversemblants, com podia 
ser en tendes de roba o bé en garatges i, els compradors d’aquests queviures 
d'''estraperlo'' eren per una banda el mateix veïnat de la població, però també cal 
comptar-hi molts forasters, i entre ells els estiuejants.11  

Els queviures, és clar, anaven raccionats, i a més, sembla que els botiguers de la 
vila col·laboraven poc, o almenys l’Ajuntament així ho creia, ja que ens consta que "el 
señor Alcalde se lamenta de que por parte de los tenderos de la localidad se 
demuestre tan poco entusiasmo en el debido abastecimiento de la misma en aquello 
que fuere posible".12 De tota manera, el mateix alcalde també reconeixia, en aquestes 
mateixes paraules, les dificultats que havien de passar els botiguers.  

El 9 de març l’Ajuntament va acordar de convocar els botiguers "al objeto de 
rogarles que tanto para beneficio de la población como de ellos mismos procuren el 
mayor abastecimiento possible”.  

A finals de juny hom detectava un adulterament a la llet que es venia a la vila, i a 
més s'intentava d'establir un control sobre el preu dels diversos productes.13  

Un altre exemple que tenim documentat sobre les dificultats en l'alimentació ens 
consta pel 10 d'agost del 1939, quan va arribar a la vila una carrega de dos-cents 
quaranta pots de llet condensada. L’Ajuntament va acordar de repartir-los a raó de dos 
pots per cada nen, vell i malalt de la vila.14 La pràctica del repartiment, però, va portar 
seriosos problemes al Consistori que fins i tot va provocar la dimissió d'un regidor, 
encara que no li va ser acceptada.  

Després d'un primer repartiment −que no sabem si es va ajustar o no a l'acord 
anterior, encara que ens fa l'efecte que no− els pots sobrants s'havien de portar a 
vendre a les botigues, a més de plantejar un nou repartiment, donant dos pots a cada 
malalt i un a cada nen de menys de quatre anys.15  

 
11. Testimoniatge d'en Canals.  
12. AMSAB, Actes municipals, 9/III/1939, f. 8.  
13. Id., 30/VI/1939, f. 16. El 3 d'agost (Id., f.18), l'amo d'un bar demanava que li fos augmentat el 

raccionament de pa, en atenció que hi havia soldats a la vila. Davant d'aquesta necessitat el Consistori va 
dir, és clar, que si.  

14. AMSAB, Actes municipals, 10/VIII/1939, f. 19. Aquell mateix dia hom també parlava del 
repartiment de l'oli.  

15. AMSAB, Actes municipals, 31/VIII/l939, fs. 20-21.  
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L’any següent, pel mes de maig, la vila va rebre encara una altra partida de pots de 
llet que també havien de ser repartits entre els nens menors de quatre anys, els vells i 
els malalts.  

La Comissió Gestora que havia governat la vila durant tot aquest temps, va ser 
dissolta el 5 d'agost del 1940, car aquest dia va arribar a la vila un telegrama del 
governador civil on es nomenava un nou Ajuntament.16  

Aquell mateix dia l’Ajuntament es va reunir en Sessió extraordinària per tal de 
llegir l'esmentat telegrama i constituir-se la nova Corporació municipal. 17  
 
 
3. L’ESTRUCTURA DEL NOU AJUNTAMENT 

 
El nou alcalde va ser en Joaquim Canals i Bosch, el mateix que havia estat el 

primer alcalde republicà nou anys abans i que encara havia repetit el mandat entre els 
anys 1934 al 1936.  

Pel que fa la Corporació municipal, quedava formada, a partir d'ara, per l'alcalde, 
dos tinents d'alcalde i quatre "gestors".  

I referent als funcionaris que en aquesta època depenien de l’Ajuntament, eren els 
següents càrrecs:18  

 
Administratius: Secretari-interventor, i Dipositari.  
Facultatius: Veterinari, farmacèutic i metge municipal. Tècnics: Arquitecte.  
Guàrdies: Vigilant nocturn ("sereno").  
Subalterns: Agutzil, pregoner, encarregats escorxador, cementiri, neteja de carrers, 

rentador, rellotge i enllumenat públic, aigües, i recaptador domiciliari d’arbitris.  
 
 
4. LA RECONSTRUCCIÓ DE LA VILA 

 
Sant Andreu de la Barca era una població que, tret de l’església, no havia patit 

gaires destrosses materials. De tota manera en aquest apartat passarem a veure quines 
van ser les primeres mesures de política urbana que es van prendre als primers temps.  

 
16. Amb anterioritat, el 2 de gener del 1940, l’alcalde ja havia presentat la seva dimissió, basant-se en 

impediments de tipus professional i familiar i, a continuació, tots els membres de la Comissió Gestora 
també van posar els seus càrrecs en mans del governador civil. però aquest aleshores no va acceptar cap 
dimissió.  

17. AMSAB, Actes municipals, 5/VIII/1940. fs. 33v-34.  
18. Id., 2/I/1940. f. 26 v.  
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La primera mesura urbana la tenim datada pel dia 28 d’abril del 1939, que es va 

acordar d'urbanitzar la nova plaça "de los héroes caídos".19  
Poc després, com que calia fer un monument "en honor a los Mártires por Dios y 

por España", el dia 2 de maig es va col·locar una creu de ferro, procedent del 
cementiri, sobre un pedró improvisat a la plaça de l'església. Al ple municipal 
immediat a aquesta data, el dia 4, 1'Ajuntament va acordar que aquesta creu havia de 
tornar al seu lloc, que era, com ja hem dit, el cementiri.20  

De tota manera la vila no podia passar massa temps sense el seu monument oficial 
i així, a proposta de la Falange local, el 10 d'agost, es va autoritzar la construcció 
d'una nova creu a la plaça de "los héroes caídos". La vila va contribuir amb dues-
centes pessetes a aquestes obres que havia de portar a terme la gent de Falange.21  

Aquell mateix dia l’Ajuntament també acordava d’utilitzar la pedra procedent de 
les ruïnes de l'església per a les obres d'ampliació de la plaça formada per la 
confluència dels carrers 18 de julio i Beato José Oriol.  

Pel mes de novembre del 1940, hi havia una comissió de veïns encarregada de 
refer la palanca i passaven per les cases de la vila demanant donatius voluntaris per a 
tirar endavant les obres, car el municipi no podia contribuir en res "por la precaria 
situación económica por la que atrariesa el Erario municipal". De tota manera, 
l’Ajuntament va acordar de destinar a aquesta millora, tota la fusta abandonada al riu 
que es trobés dins el terme, així com també va acordar de demanar una subvenció als 
ajuntaments de Castellbisbal i del Papiol perquè llurs veïns també utilitzaven sovint la 
palanca.22  

Pel que fa l'església, sembla ser que els primers treballs preparatoris per a la 
reconstrucció no es van començar a portar a terme fins el 12 i 13 de novembre del 
1940.23 Al dia següent, el 14, van ser beneïdes aquelles obres que es van portar a un 
ritme força ràpid, car per setmana santa del 1941 ja s’enllestia la volta de la nau 
central, i el 8 de febrer del 1942 ja es podia consagrar el nou altar major i, per la Festa 
Major d'aquest any la vila ja comptava amb una nova imatge del seu sant patró.  

La nova església, tot i seguint l'estructura de l’antiga, sembla ser que la volta no va 
recuperar l'alçada d'aquella ni, en conjunt, la bellesa d'aquella anterior que hom havia 
arribat a conèixer com la "catedral del Llobregat".  

 
 
 
19. Id., 28/IV/1939. f. 12v.  
20. Id., 4/V/1939, f. 13.  
21. Id., 10/VIII/1939, f. 19.  
22. Id., 9/XI/1940, fs. 39v-40.  
23. APSAB, Llibre de la fàbrica de l’església.  
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5 LA FESTA DE LA VELLESA 
 
El 1943 es va iniciar una festa que havia d'arrelar profundament al poble i que 

s'havia de celebrar durant molts anys. Es tracta de la festa de l’homenatge a la vellesa, 
celebrada per primera vegada el dia 13 de juny de l’esmentat any de 1943 al saló de 
Sessions de l’Ajuntament i sota el patrocini d'una Caixa d'Estalvis.  

En aquesta primera ocasió, van ser homenatjats un total de cinquanta vellets de 
més de setanta anys, als quals se'ls va donar un diploma commemoratiu i sis llibretes 
d'estalvis pels vellets més necessitats. En total, en aquella primera ocasió, es van 
repartir dues-mil dues-centes pessetes.24 A part del donatiu, els ancians eren 
obsequiats amb un vi d’honor, fins al 1958 que un mecenes local va proposar d’afegir 
un dinar a l’homenatge i ell es va oferir a pagar la meitat de les despeses.25  

Als seus darrers temps, els actes eren els següents:26 A primeres hores del mal el 
cercavila de la banda de la Creu Roja anunciava la festa al veïnat. A les deu del matí, 
els vellets, acompanyats de noies joves com a parella, es reunien a l’Ajuntament des 
d’on, acompanyats per la banda, anaven en comitiva a l’església. Després del solemne 
ofici, sortien altra vegada tots en comitiva i sempre acompanyats per la banda, a 
recórrer els carrers de la vila, on rebien l'homenatge del veïnat. En arribar al "Casino" 
hi havia l’homenatge pròpiament dit, amb concert a càrrec de la banda i el dinar.  
 
6 ELS ALCALDES DE LA VILA, ENTRE 1939 i 1975 

 
El primer alcalde que va tenir Sant Andreu de la Barca després de la guerra, segons 

ja hem vist més amunt, va ser en Francesc Martí i Vendrell.  
En rigor, aquest personatge només va ser President d'una Comissió Gestora 

Municipal −alcalde, però, a la pràctica− en espera que fos nomenat un nou 
Ajuntament, cosa que va arribar el 5 d'agost del 1940 per mitjà d'una ordre 
governativa.  

A l’esmentat dia, el va succeir a l’alcaldia en Joaquim Canals i Bosch, del que 
també n'hem parlat més amunt, així com també abans ja havíem esmentat les dues 
ocasions que ja havia estat alcalde durant els anys de la Segona República.  

 
24. Id. Respecte la data d'inici, segons VIGAS (Historial de restada d’un verenejant a Sant Andreu 

de la Barca des de l’any 1943 al 1970, a "Palanca" núm. 52, d'agost del 1970), la data d'inici seria el 
1948: "A l’any 1948, va començar-se, com es feia ja en quasi tota la comarca, el Primer Homenatge a la 
Vellesa en el que jo com a membre del Patronat, en representació de la Colònia Estiuenca, hi vaig 
cooperar i he cooperat sempre amb el màxim interès i voluntat fins a l’actualitat".  

25. VIGAS Id. " ... fins que a l’any 1958, el nostre estimat Sr. Vives, fill de Sant Andreu (E.P.D) va 
proposar ... "  

26. Segons la descripció corresponent als actes del 1970, segons refereix VIGAS a XXIII Homenatge 
a la Vellesa que la vila de Sant Andreu de la Barca dedica a tots els seus ancians. a "Palanca" núm. 54 
(octubre 1970).  
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En aquesta ocasió la seva estada al front del municipi va ser més llarga, car va 
romandre al càrrec fins el 1945.  

Després va ser nomenat nou alcalde en Francesc Ramoneda i Duran. A diferència 
de l’anterior, aquest personatge −que en la vida particular, era comerciant ramader− 
no ens consta que a l'anterior etapa política hi hagués tingut cap participació 
destacada.  

Francesc Ramoneda va ocupar l'alcaldia al llarg de set anys, en concret fins el dia 
11 de desembre del 1952, que va ser substituït per Joan Amigó i Vendrell.  

Aquest personatge era germà del que també havia estat alcalde durant la Segona 
República, Josep Amigó i Vendrell.  

En l’aspecte urbà, va fer algunes obres d’interès, com posem per cas, va refer el 
camí del Palau, construïnt una carretera que enllaçava la carretera Nacional amb la 
capella de santa Madrona.  

Però el fet potser més interessant de l'època del govern d'aquest alcalde es concreta 
en el plet −encetat i portat per l'alcalde anterior− que va mantenir la vila de Sant 
Andreu de la Barca amb la veïna vila de Castellbisbal, disputant-se les dues viles els 
terrenys situats al nord del nostre terme i pertanyents al terme veí, tot i ésser situats a 
la riba dreta del Llobregat.  

Aquests fets ja els veurem més àmpliament més endavant, dins d’aquest mateix 
capítol.  

Joan Amigó va ser alcalde durant vuit anys i va ser substituït el 6 d’abril del 1960 
per Miquel Salabert i Cupull.  

En l’aspecte urbanístic podem destacar, com a obres realitzades sota el mandat de 
Miquel Salabert, entre d'altres, el cobriment de la riera Canals des de la plaça de la 
Font fins al riu; la urbanització de la plaça de 1'Església; i l’eixamplament del carrer 
del Sol.  

Miquel Salabert va ser substituït després per Josep Canals i Bosch el mes d'octubre 
de 1965.  

Aquest alcalde, que només va presidir l'Ajuntament fins el mes d'octubre del 1969, 
va començar a conèixer els primers problemes que va comportar el desmesurat 
creixement de la població que aleshores tot just havia començat.  

Entre les seves obres públiques cal destacar 1'obertura d'un pou per tal de captar 
aigua potable, ja que en aquests moments la vila en patia un greu dèficit.  

A més, i entre d'altres obres, cal sumar la construcció del col·legi "Joan Maragall", 
d'una casa per mestres, la compra d'uns terrenys per tal de dedicar-los a zona esportiva 
i també va millorar l'enllumenat públic.  

El va succeir a l’alcaldia en Jaume Miralles i Aragonès, que va ser el darrer alcalde 
d'aquest període.  

Va ser doncs aquest alcalde qui s'hagué d'enfrontar amb tota la problemàtica 
derivada de la forta immigració i de la transformació de Sant Andreu de la Barca que 
durant els anys del seu mandat va passar de ser una vila tradicional a ser una autentica 
ciutat industrial.  
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Més endavant, també dins d'aquest mateix capítol, veurem més àmpliament aquest 
procés de canvi. Anotem ara aquí, de moment, que mercès les obres públiques fetes 
els primers anys del seu mandat li van valdre l'aconseguir per al poble, el 1974, el 
primer Premi d'embelliment de poblacions de la província de Barcelona; així com 
també cal destacar, de la seva gestió, que en cloure el seu mandat va deixar un 
superavit d'onze milions de pessetes.  

En Jaume Miralles va ser, certament, el darrer alcalde del present període històric, 
però també cal dir que va ser a continuació el primer alcalde de la vila sota la 
Monarquia, ja que el gener del 1976 va ser reelegit al càrrec per votació de tots els 
regidors i el va conservar fins el 1979. Va ser doncs, l'alcalde que va regir la vila 
durant els difícils temps de la transició política.  
 
7 EL PLET AMB CASTELLBISBAL 

 
El terme de Castellbisbal té una part del seu territori a la banda dreta del Llobregat, 

en un terreny que, per la lògica més elemental hauria de pertànyer al terme de Sant 
Andreu de la Barca.  

Inicialment, aquest territori havia de pertànyer al terme de Sant Andreu, car 
recordem que als primers textos que es conserven sempre ens diuen que el terme 
anava del Congost a la roca de Droc. ¿Des de quan, doncs, aquest territori és de 
Castellbisbal? i ¿per què? No estem en condicions de contestar aquestes preguntes. En 
tot cas l'únic que si que podem afirmar és que a la primera meitat del segle XVIII, 
sembla ser que tot aquell territori ja era del terme de Castellbisbal i, pel que fa al per 
què, volem pensar que podria ser a causa d'un de tants desviaments que al llarg del 
temps ha sofert el riu Llobregat. D'això, però, no en tenim cap prova i no pot 
entendre's com a res més que una mera hipòtesi.  

El fet és que hi havia aquest bocí de terme de Castellbisbal incomunicat totalment 
d'aquella població, i que en canvi era del tot lligat a Sant Andreu de la Barca, tant pel 
que fa als serveis com per qualsevol altre aspecte. És més, els veïns d'aquell territori 
es consideràvem, i fins i tot eren veïns, de Sant Andreu de la Barca, mentre que amb 
Castellbisbal només s'hi havien de relacionar el dia que s'havien de pagar les 
imposicions.  

Davant d'aquesta situació irregular del terme, hom va pretendre demanar l'annexió 
d'aquest territori a Madrid, però sembla ser que per a iniciar els tràmits calia fer una 
despesa de cinc o sis mil pessetes que l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca no va 
voler fer.27  

Quan la qüestió va tirar endavant, els de Castellbisbal van saber jugar millor les 
seves cartes i van guanyar la partida contra els seus veïns de la dreta del riu, la qual  

 
27. Testimoniatge de l’avi Viloca. 
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qüestió va arribar fins les altes instàncies de l’Estat i va ser discutida en Consell de 
Ministres. 

El Decret amb la denegació, a favor de Castellbisbal i contra Sant Andreu de la 
Barca, va ser signat pel Cap de l’Estat el 5 de febrer del 1954, essent publicat al BOE 
el següent dia 15 i al Butlletí de la província el dia 20.28  

 
28. Col·lecció Miralles. Paper solt. 
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Si a Sant Andreu de la Barca va ser decepció, a Castellbisbal va ser tot el contrari, van 
publicar un ban reproduïnt el text del Decret, per tal que tot el veïnat se n'assabentés i 
després ho van celebrar amb una festada en la que sembla que no hi va mancar el 
cercavila amb banda de música, l'Ofici religiós i després el ball.  
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8 L’EXPOSICIÓ DEMOGRÀFICA 

Sant Andreu de la Barca havia estat sempre una població relativament petita, de 
caràcter rural, amb un veïnat que des de finals del segle XVIII i fins entorn el 1960 
s'havia mantingut amb un nombre aproximat al miler d’habitants, essent aquesta xifra 
només superada durant uns pocs anys de la primera meitat del nostre segle XX.  

A partir dels anys cinquanta, però, i sobretot durant els seixanta i setanta, 
Catalunya va patir un augment considerable de veïnat mercès la massiva immigració 
de gent provinent de les regions del sud d'Espanya.  

Aquesta immigració massiva va afectar profundament la zona de Barcelona i les 
seves rodalies i Sant Andreu de la Barca també en restà afectada d'una manera 
extraordinària, fins el punt que mercès la immigració, al poble va canviar tot, des de 
l'economia fins el mateix aspecte físic de la població. No en debades l'índex de 
creixement entre els anys 1950 i 1979 va ser de l’ordre del mil quatre-cents seixanta-
set per cent! I encara el creixement de la vila no va parar aquí, tot i que a partir del 
1979 es va alentir considerablement. Malgrat això, entre 1979 i 1988 l'índex de 
creixement encara va ser superior al cent tretze per cent.  

Vegem-ho expressat en xifres:  
 

Any 1940 929 habitants 
 1950 886  
 1960 1.524   
 1970 4.870  
 1979 13.005  
 1988 (1 de gener) 14.711   

 
Durant els difícils anys quaranta, doncs, la vila va perdre una petita part del seu 

veïnat, a partir d'aquí, però, la vila va començar a recuperar població i als darrers anys 
cinquanta ja havia començat la immigració de la gent del sud peninsular, encara que 
de moment arribaven a poc a poc. Amb tot, el 1960 la vila ja havia doblat el nombre 
d'habitants respecte només deu anys enrera.  

Tot aquest procés el seguirem millor a les gràfiques que acompanyen aquest 
capítol. A la primera gràfica, podem observar el creixement de la vila des del segle 
XVIII fins a l'actualitat. Observem el notable creixement del segle XVIII i el pràctic 
estancament del segle XIX i primera meitat del segle XX fins arribar al punt d'inflexió 
de 1950, a partir d'on la corba que expressa el creixement es dispara en sentit vertical, 
donant al conjunt de la gràfica el curiós aspecte d'un angle de noranta graus. Aquest és 
probablement el testimoniatge gràfic que millor pot reflectir la transcendència del 
canvi sofert per la vila a causa de la immigració.  

Però aquesta no és encara l’única gràfica que aportem. Aquesta primera, en 
ocupar un espai tan dilatat de temps provoca una sensació de creixement vertical,  
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però aquest creixement cal veure'l amb més detall, tal com queda reflectit a la segona 
gràfica, que correspon a l'evolució demogràfica des del 1960 fins el 1988. 

Observem aquí tres fases perfectament diferenciades. Una primera, que va des del 
1960 al 1972, que hi ha un creixement continu, però encara relativament lent. A partir 
del 1973, però, el creixement emprèn una embranzida espectacular fins el 1979. 
Entre una data i l'altra, la vila ha passat d'una població que sobrepassava per 
poc els cinc mil habitants, a l'entorn dels tretze mil. Aquest és doncs el moment 
àlgid de la immigració a la nostra vila. La tercera fase correspon als anys 1980 
al 1988, on podem observar primerament una aturada demogràfica per continuar  
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després creixent ja a un ritme molt lent i fins i tot amb un petit retrocés, constatat per 
l’any 1987.  

Hem centrat els anys de la gran immigració entre el 1972 i el 1979. Aquestes dates 
encara poden ser força més concretades a la tercera gràfica, referida en concret al 
procés migratori. 
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Aquesta gràfica, que reflecteix el moviment migratori entre el 1971 i 1987, ens 

permet en primer lloc, de comparar la desproporció absoluta que hi ha entre 
l'emigració i la immigració fins el 1979, per trobar-se després ambdues corbes ja molt 
més properes entre si i gairebé paral·leles.  

Queda clar, doncs, que també aquí s’assenyalen dos períodes perfectament 
diferenciats. Al primer període, entre 1971 i 1977, es observable un creixement 
continuat de la immigració, amb dues crestes màximes, una primera el 1974 i una 
segona, i molt més important, el 1977. En concret, aquest darrer any la immigració va 
ser no res menys que de tres mil noranta-vuit persones.  
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Després del 1977, tot i que la immigració continuava essent alta es troba ja en 
franca davallada, fins arribar al 1985, any que l'emigració, tot i essent baixa gairebé 
s'iguala amb la immigració.29  

Per cloure aquest apartat afegim encara una quarta gràfica, en aquesta ocasió 
referida al desglossament del veïnat per edats el 1970.  

En aquesta gràfica, realitzada pels serveis tècnics de l’Ajuntament a l’esmentat any 
de 1970, podem observar una de les conseqüències immediates de la fortíssima 
immigració que aleshores estava patint −o gaudint, segons es vulgui entendre− la vila.  

La població de Sant Andreu de la Barca era en aquells moments molt jove, amb un 
nombre de nens fins a quatre anys que aparentment és desproporcionat respecte els 
altres estrats. Hi ha després uns estrats entre els vint i els quaranta anys també força 
amplis per disminuir després força als estrats superiors.  

Aquests estrats en edat laboral, entre vint i quaranta anys són també més inflats del 
que correspondria, a causa justament de la immigració, realitzada bàsicament per 
mitjà de gent jove en edat laboral.  

Aquesta mateixa desproporció, però encara més marcada, la veiem en els nens, 
amb un grup fins a quatre anys també aparentment exagerat. Té la seva raó. La 
immigració va ser feta, com hem assenyalat, per gent jove, en edat laboral, però també 
en edat per la procreació. Aquesta població jove, en establir-se i trobar feina, va 
permetre arribar a un índex de natalitat molt alt i, d'aquí aquest primer estrat tan 
ampli.  

Finalment, aquest darrer estrat també ens ve a dir que la immigració havia 
augmentat considerablement els darrers quatre anys anteriors al 1970.  
 
9 LA TRANSFORMACIÓ SOCIAL 

 
Davant les xifres de creixement que hem vist, resulta del tot evident que la vila 

havia de patir una transformació radical en tots els aspectes, tant els de tipus socials 
com els econòmics.  

En l'aspecte social la influència dels nou vinguts sobre la població natural és ben 
evident, nous costums, nous tarannàs desplacen i gairebé arraconen els tradicionals, 
fins i tot en l'aspecte cultural i lingüístic.  

Pel que fa als aspectes econòmics, la vila havia de patir també una transformació 
radical, car més que convertir-se en una de tantes ciutats-dormitori de l'entorn de 
Barcelona, va generar dins el seu mateix terme una notable indústria, transformant 
aquell pretèrit nucli rural en una població assenyaladament industrial i tot en un 
període de pocs anys, potser, fins i tot, de massa pocs anys.  

 
29. Totes les dades demogràfiques són extretes de les dades facilitades per l’Ajuntament de Sant 

Andreu de la Barca.  
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Vegem-ne les xifres d'aquesta transformació:30    
 

Any   1945  Agricultura 69,27 %    
  Indústria 11,22    
  Altres 19,51    
    
Any   1955  Agricultura 56,71 %    
  Indústria 22,02    
  Altres 21,27    
    
Any   1965  Agricultura 23,66 %    
  Indústria 58,78    
  Altres 17,56    
    
Any   1975  Agricultura 1,72 %    
  Indústria 77,14    
  Altres 21,14    

      
Són unes xifres que gairebé no admeten comentaris. La societat de l'any 1945 

encara era la tradicional, amb una majoria pagesa, i amb una indústria de tipus 
artesanal. El 1955, la societat seguia essent bàsicament la mateixa, tot i que 
l’agricultura ja havia començat a perdre algunes posicions respecte la indústria i els 
serveis. La indústria també ara segueix essent essencialment la mateixa, de tipus 
artesanal, per bé que força diversificada. De tota manera ara veiem com apareix un 
nou tipus de treballadors que fins ara la vila mai no havia tingut: els definits com a 
"obrers". Pel 1955 ens en consten onze amb aquesta denominació. I a més per primera 
vegada també trobem documentada una obrera.  

Pel 1965 veiem com els sectors econòmics ja s'han capgirat, i el grup més 
important, i en molt, és el corresponent al sector industrial, on al costat de la petita 
indústria artesanal de tipus tradicional, hi ha força obrers i peons industrials, tant en 
homes com en dones.  

Amb tot, i a causa de la gran diversificació del sector industrial, el 1965, el grup 
humà majoritari −entès com a conjunt de persones amb un mateix ofici− encara era el 
dels pagesos.  

Però el procés de la immigració aleshores encara no havia arribat als seus moments 
àlgids, i a més, en el camp estrictament econòmic aquells anys eren marcats, a nivell 
general, per un gran desenvolupament industrial. Ambdós fenòmens afectaven i 
encara havien d’afectar molt més profundament Sant Andreu de la Barca.  

 
30. Les dades són extretes dels Censos electorals conservats a l’AMSAB. 
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Els darrers percentatges corresponen al 1975.31 El paisatge econòmic de la vila ha 

patit una nova transformació radical, i no ja en referència al 1955, sinó que fins i tot si 
el volem comparar amb el 1965. Si el 1965 hem dit que els pagesos encara  

 
31. Cal fer observar que aquest percentatge, a diferència dels anteriors, no ha estat realitzat sobre la 

totalitat de la població, sinó només sobre una mostra representativa.  
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formaven el grup compacte majoritari, el 1975 gairebé ja no existien pagesos a la vila. 
El sector terciari, respecte als anteriors anys també s'havia potenciat i diversificat, 
però amb un creixement relativament petit, mentre que la indústria ja acaparava 
gairebé la totalitat del món laboral i encara amb uns canvis notables respecte als anys 
anteriors: ara era la gran indústria la que ho dominava tot, mentre que la indústria 
tradicional era quantitativament insignificant.  

A la gràfica que acompanya aquestes línies podem veure d’un sol cop d’ull tota 
l’evolució econòmica per sectors de Sant Andreu de la Barca entre l’any 1890 i l’any 
1975. El canvi brusc des de la societat tradicional a la industrial se'ns fa aquí ben 
palès.  

Finalment, dins d'aquest apartat d'evolució social passarem a comentar una darrera 
gràfica, aquesta referida a l'analfabetisme de la població.  

A la primera meitat del nostre segle, tot i que la vila, com hem pogut veure al seu 
lloc, disposava d'escoles, els índex d'analfabetisme entre els homes adults era força 
elevat, encara que l'índex seguia una tendència decreixent al llarg d'aquests anys.  

A la segona meitat del segle, aquest panorama va canviar molt, amb uns 
percentatges relativament baixos d'analfabetisme i només amb un augment relatiu 
entorn el 1965, sens dubte a causa de la recepció a la vila de les primeres onades 
immigratòries.  
 
10 LA TRANSFORMACIÓ URBANA 

 
Aquest considerable augment demogràfic que hem vist, no va comportar 

únicament un canvi radical en la societat, sinó que també l'havia de provocar al 
paisatge urbà i també al paisatge rural que fins aleshores havia estat tan característic 
d'aquest indret.  

En principi, la onada immigratòria va provocar un canvi d'estructures a l'interior 
del nucli, de manera que aquest es va densificar, aprofitant el poc espai disponible 
entre la carretera i la via del ferrocarril. La vila aleshores, anava més o menys des 
l'estació del ferrocarril fins poc més enllà del carrer de Catalunya, mentre que entre la 
carretera i el riu no hi havia res més que una filera de cases tocant la carretera i un 
carrer, el del Sol, que aconduia vers el cementiri i el pas del riu per la palanca.  

Aquesta descripció correspon a la vila tal com era entorn el 1945, segons el plànol 
que d'aquesta data es conserva a l’Ajuntament i que aquí reproduïm al plànol que 
adjuntem en aquest capítol, i correspon a la part assenyalada en negre.  

La vila que va arribar entorn el 1960 no podia ser encara massa més gran que el 
que aquí acabem de descriure, encara que aleshores ja havia patit una sèrie de canvis 
interiors deguts precisament a la densificació.  

No va ser fins que es va construir la carretera del Palau quan les edificacions 
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van saltar la via del ferrocarril, creant noves urbanitzacions en un sòl urbanitzable de 
molt bona qualitat. Van néixer així les urbanitzacions Prats, Vives, Jansan ...  

1 entrem aquí al segon canvi paisatgístic de la vila: el rural. Perquè no van ser 
solament l'edificació d'urbanitzacions i de blocs de cases que en alguns sectors de 
l'eixample assoliren fins i tot els vuit o nou pisos d'alçada; la gent nou vinguda 
cercava feina al món industrial que aleshores es trobava en un moment de gran 
expansió i que Sant Andreu de la Barca va saber aprofitar molt bé, tot canviant el sol 
agrícola per sol industrial. De fet, va ser 1'expansió industrial qui, en instal·lar-se a la 
vila, havia de provocar en molt bona mesura l'exagerat creixement demogràfic que 
paral·lelament va patir la població.  

La instal·lació industrial al nostre terme va venir donada per alguns factors 
favorables, dins del boom econòmic de l'època, entre els quals cal comptar la 
proximitat a Barcelona, la idoneïtat del terreny útil pel que fa a les seves 
característiques físiques (és a dir, en economia d'instal·lació i construcció en terreny 
pla) i a les bones comunicacions de què gaudeix la vila.  

A més, la mateixa configuració física del terme, també va condicionar 
favorablement la ubicació de les indústries, car les va concentrar en una única zona 
del terme, permetent de crear així una estructura pròpia i permetent, per una altra 
banda, el creixement paral·lel del nucli de població.  

Un creixement que no va ser exempt de greus problemes i dificultats que va caldre 
d’anar resolent dia a dia, com posem per cas d’abastiment d’aigua potable. El 
creixement ràpid de les necessitats de la vila van fer insuficients els serveis de 
proveïment i hom va haver de cercar nous cabals. Així, el 1966 hom ja anunciava la 
construcció d'un nou pou que havia de proporcionar un cabal de dos-cents cinquanta-
mil litres per hora, quantitat que aleshores s'estimava suficient per abastir una 
població deu vegades més gran del que era en aquell moment la vila.32  

El municipi, que en 1'època de major creixement era dirigit des de l'alcaldia per 
Jaume Miralles, va obrir força carrers nous que després eren ràpidament edificats, així 
com va millorar −gairebé fet de nou− tot el sistema d'infraestructures de que 
disposava la vila −aigua, enllumenat, clavegueram, asfaltat−, ...  

Però aquest creixement també havia de comportar, de manera paral·lela, una 
conflictivitat social que fins aleshores la població mai no havia conegut. D'aquí que a 
partir del 1967 hom estimés convenient el sol·licitar la presència de la Guàrdia Civil a 
la vila. 33  

 
32. "Palanca" núm. 2 (juny 1966), p. 3. També núm. 3 (agost 1966) p. 8.  
33. Id., núm. 12 (abril 1967). Quan al 1967 es va demanar la presència de la Guàrdia Civil, la vila 

només disposava d'un guàrdia urbà i dos "serenos" municipals. A part, també existia el sometent, que era 
format per vint-i-sis persones armades a les ordres d'un subcaporal ("Palanca", núm. 20 desembre, 1967).  

De tota  manera, i  malgrat que  la  Guàrdia  Civil   sembla  que  de  moment  va  enviar  a  la  vila  
algun  cotxe a  patrullar,  de fet,  no  s'hi  va  instal·lar  un  destacament de  manera  definitiva  fins  
uns anys  més  tard,  ja en  temps  de l’alcalde  Jaume  Miralles.  En concret,  es  va  traslladar  a  
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I finalment, un altre aspecte també relacionat amb el creixement urbà: les escoles. 
El 1969 se'n van construir unes de noves, posades sota el nom de "Joan Maragall",34 el 
1976 es van crear noves aules al grup Escolar "Ángel Guimerà", el 1978 es va crear 
una escola de Formació Professional... 35  

El 1969 i per raons familiars va dimitir l’alcalde Josep Canals i, al seu lloc hi va 
entrar en Jaume Miralles i Aragonès, que havia de regir la vila durant deu anys i que, 
en el sentit urbanístic, havia de destacar per ser el promotor del Pla General 
d'Ordenació Urbana de la vila.36  

Així, ja pel mes de juliol del 1970, era aprovat l’avanç de l’esmentat Pla, que era 
aprovat definitivament, el 23 de juliol del 1974, encara que més endavant −el 1977− 
serien aprovades algunes modificacions a l’esmentat Pla.37  

L'aprovació d’aquest Pla urbanístic, així com l’aprovació dels diversos Plans 
Parcials, tant per la zona industrial com per la residencial, van permetre la instal·lació 
efectiva de força indústries, ja que fins aquell moment, en no existir una legalitat 
urbanística concreta, la implantació de noves indústries es veia molt frenada. El Pla, 
doncs, va permetre el gran desenvolupament industrial de la població.  

Una altra obra impulsada per aquest alcalde va ser la construcció d'un nou edifici 
de l’Ajuntament.  

En principi hom parlava d’arranjar el vell edifici municipal, acondicionant les 
plantes i restaurant la façana.38 La vella Casa de la Vila ja feia temps que no era en 
condicions, sobretot després del 2 de gener del 1964, que s'hi va calar foc al pis 
superior de l'edifici, on hi havia la Sala Parroquial, car va quedar molt malmesa la 
coberta i el darrer pis. L'edifici, de fet, es trobava en un estat de ruïna.  

Pel maig del 1971 ja s'hi treballava,39 però no va ser fins el 2 de juliol d'aquest 
mateix any, quan va ser aprovada la construcció d'una nova Casa de la Vila, segons el 
projecte dels arquitectes municipals, Jacint Cànoves i Josep Alemany. L'obra sembla 
que de moment va resultar ben polèmica a la vila, ja que el projecte que finalment es 
va portar a terme preveia l'enderroc de la vella fàbrica i la construcció d'un edifici de 
nova planta. I també hi va haver dificultats per part de les autoritats provincials, ja que 
al·legaven que mancava el permís de Madrid per fer aquestes obres, ja que es tractava 
d'un edifici pertanyent al patrimoni públic.  
 
Sant Andreu de la Barca el destacament que fins aleshores hi havia hagut a Vallirana.  

Actualment hi ha el projecte de bastir a Sant Andreu de la Barca una supercaserna de la Guàrdia 
Civil, amb capacitat per a vuit-cents guàrdies ("El Periódico" 17/IV/1988, p. 36).  

34. "Palanca" núm. 46 (febrer 1970).  
35. MIRALLES, Una década de actuación municipal. p. 14.  
36. Per portar a bon fi el projecte es va cridar a l'Ajuntament els propietaris de terres per tal 

d'assabentar-los del que era el Pla General d'Ordenació Urbana i de l’ús que era destinat.  
37. MIRALLES, Id., p. 7.  
38. "Palanca" núm. 51 (juliol 1970).  
39. Id., núm. 61 (maig 1971).  
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El nou edifici va ser inaugurat el dia 5 de setembre del 1972, al mateix dia que van 
ser inaugurades d'altres obres, com les de 1'edifici de Correus, obres d’infraestructura, 
menjadors escolars, biblioteca, i altres.40  

I novament tornem a citar el plànol que acompanya aquest apartat. La millor 
manera de fer-se càrrec del que ha representat el creixement patit aquests anys per 
Sant Andreu de la Barca és, justament, per mitjà de l’anàlisi en una visió de conjunt 
que només podem treure d'una manera gràfica per mitjà d'un plànol. Podem veure aquí 
tot el terme de Sant Andreu de la Barca i, dins del qual, tota la zona actualment 
edificada. Comparant-la amb la zona assenyalada en negre, que correspon a la vila 
entorn el 1945, ens podrem fer una idea gairebé exacta del que ha representat, 
urbanísticament parlant, la "revolució" sòcio-econòmica que ha canviat la vila els 
darrers anys.  

A més, encara podem veure al plànol la ubicació de la zona industrial, situada al 
nord del terme entre la carretera i el riu. De tota manera, la realitat d'aquest complexe 
industrial no pot ser totalment ben copsat en aquest plànol a causa que aquest 
complexe segueix vers el nord, ocupant aquella part del terme de Castellbisbal que 
anys abans havia estat reivindicada pel municipi de Sant Andreu de la Barca.  

 
11. LES ASSOCIACIONS CULTURALS I ESPORTIVES 

 
Després de la guerra civil del 1936-39, la primera societat en recuperar l'activitat, 

però ara d’una manera exclusivament social i cultural, va ser el "Casino", que va 
reobrir les seves portes el 1943.  

Les seves activitats, en principi, sembla que es reduïen a la preparació de les festes, 
com són el cas de Pasqua o bé de Corpus, i organitzant balls i sarsueles.  

Durant els primers anys de la represa, segons comenta Camps,41 l'entitat va passar 
per forts problemes econòmics, derivats de suposats deutes contrets en temps de la 
República, que en ser eixugats durant la guerra, les noves autoritats no acceptaren la 
validesa d'aquesta operació i els exigien novament de pagar el suposat deute. L'entitat 
se'n va poder sortir i així, millorant poc a poc ens ha arribat fins avui.  

La segona entitat de la població, el Foment, també es va recuperar després de la 
guerra, però no ho va fer en forma d’entitat, com el "Casino", sinó simplement com a 
Sala Parroquial.  

A la Sala del Foment es van fer les primeres misses l’endemà de la guerra i fins 
que va restar acondicionat el temple parroquial.  

Després d'aquesta primera etapa, el local va ser convertit en Sala parroquial i  
 
40. MIRALLES, Id., p. 20.  
41. Vegi's en aquest mateix volum, a la miscel·lània, J. CAMPS, El Casino i el Foment de  Cultura. 

Pel que fa a aquestes dues entitats, seguim aquest text.  
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allí s'hi feia teatre, així com també cinema. Diu Camps que per a tothom el "Foment" 
era el mateix, es digués com es digués oficialment.  

El 2 de gener del 1964 el local del Foment es va cremar i aleshores va caldre bastir 
un nou edifici que seguiria denominant-se "Centre Parroquial" i que disposava d'una 
Junta Gestora per a les activitats del local.  

El Foment no va recuperar el seu antic nom −legalment, s’entén− fins el 27 de 
novembre del 1981, data en que es va constituir una nova Junta Gestora. La societat és 
avui, doncs, ben viva.  

Però al costat d'aquestes societats que podríem definir com a "històriques", la vila 
ha conegut els darrers anys el naixement de noves agrupacions culturals dels tipus més 
variats, com és el cas del "Grup Instrumental Català", la Coral "Ferran Sors", el 
"Cercle Català",... i, a més, la vila ha conegut també un segon tipus d'entitats, ara de 
caràcter esportiu.  

D'esport a la vila ja se'n practicava des d'abans de la guerra. Hom recorda el camp 
de Ca l’Esteve on s'hi jugava al futbol i també més tard al camp de Cal Baldomero, on 
mossèn Playà, encara vicari, sembla ser que portava els nois a jugar.  

Després de la guerra hom jugava al camp de Cal Prats. El 1949 sembla ser que es 
va constituir el primer "Centre d'Esports", que comptava amb un equip de futbol. Avui 
existeix la zona esportiva de Pau Negre, així com equips dels diversos esports, com és 
el cas del "Club Basquet Sant Andreu", del "Club d'Escacs", la "Penya Ciclista", el 
"Moto Club" el "Club de Hockey" i d'altres més.  

 
12. ELS SANATORIS 

 
La vila ha disposat encara d'un altre tipus molt diferent de Centres, car també els 

ha tingut −i els té− de tipus assistencial, com és el cas del centre que es va obrir el 
1954 que, en un bon principi, va despertar el temor i el rebuig del veïnat. A la finca 
anomenada "l'Olivar" s'hi va bastir un sanatori antituberculós per a nens. Hom temia, 
a la vila, algun possible contagi, però no va ser així i, amb el temps, van remetre els 
temors.  

Posteriorment, es van obrir d'altres centres, com el de la Immaculada, per a atendre 
nens amb problemes socials, o bé el cas del "Sol Ponent" com a residencia geriàtrica... 
Dins el camp de la sanitat, també cal fer esment de la presència a la vila, des de l'any 
1955, de la Creu Roja. El local social que té avui l’Assemblea Local va ser inaugurat 
el 5 de setembre del 1965, en un acte que es va fer conjuntament amb la inauguració 
de la Plaça de la Pau.  

Per l'establiment d'un servei permanent, així com per a l'adquisició del material 
necessari −ja fossin els mobles del local, el material quirúrgic o bé l’ambulància− va 
ser fonamental, una vegada més, el desinteressat ajut econòmic d'en Pau Negre, un 
veritable filantrop local.  
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13. NOVAMENT EL RIU 
 
Les catàstrofes, a Sant Andreu de la Barca, sempre han acostumat a tenir un mateix 

origen: el creixement del riu a causa dels grans aiguats.  
Aquest va ser el cas dels dies 20 i 23 de setembre del 1971. El dia 20 de setembre a 

la una del migdia hi va haver una forta tempestat d'aigua i pedra sobre la vila que, 
conjuntament amb la crescuda del riu, van ocasionar greus danys a la població.  

El dia 23 aquests danys es van veure molt agreujats amb una tromba d'aigua que va 
negar quasi la totalitat de l’antic nucli de població.  

Entre d'altres danys, podem esmentar l’anorreament del pou de captació d'aigua 
potable del poble, així com el negament dels mecanismes d'extracció d'aigua i la 
destrucció de la caseta adjunta i dels serveis.  

El col·lector general d'aigües no podia admetre l’aigua que entrava i es va acabar 
reventant per dos punts diferents; alguns carrers van veure molt perjudicat el seu 
paviment, amb rotura, a més, de les tuberies d'aigua potable. Després de l’aiguat va 
caldre reparar el paviment de força carrers, entre els quals, la majoria dels del nucli 
vell.  

També algunes cases van sortir mal parades, sobretot les més properes al riu, així 
com el mateix edifici de la Casa de la Vila.  

Esmentarem la destrucció, finalment, encara que en aquest cas ja es podria  donar 
per suposada, de la palanca que, una vegada més, devia acabar al mar.42  

Probablement com una conseqüència tardana d'aquestes inundacions, la nit del 6 al 
7 de desembre següent, es va produir un moviment de terres a la zona de Cal Canals 
que va afectar força la zona esportiva, així com la casa Canals i la carretera de Cal 
Xandri.43  

Per tal de prevenir en el futur una altra inundació d'aquest tipus, l’Ajuntament va 
prendre algunes mesures, entre les quals hi havia la construcció d'un mur de contenció 
al riu.44  

 
14. EL RETORN DE LA DEMOCRÀCIA 

 
El mes de gener de 1976 en Jaume Miralles va ser novament reelegit alcalde. I 

així, va ser també l’encarregat de conduir la vila durant aquells anys difícils de 
l’anomenada transició política, encetada el mes de novembre del 1975, tot just un 
parell de mesos abans de la seva reelecció.  

 
42. AMSAB, Carpeta lnundacions.  
43. "Palanca:' núm. 68 (desembre 1971). Sobre aquest moviment de terres, vegi's E. CAMPS. El 

corriment de terres de Can Canals. a "VISA" (novembre 1983) ps. 14-15.  
44. Palanca" núm. 66 (octubre 1971).  
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Els nous temps s'obrien per la vila amb una vaga protagonitzada pels mestres i 
també d'altres vagues laborals, al mes de gener del 1976.45  

Un primer canvi important per a la imatge de la vila va ser, ja pel juny d'aquest 
mateix any, el canvi de nom d'alguns dels carrers, essent els noms nous més propis de 
la vila.46  

I pel mes de març del 1977 va arribar el canvi de nom de la vila, recuperant una 
altra vegada el seu nom autèntic: la vila, a partir del dia 7 de març d’aquest any, es 
deixava de nomenar oficialment San Andrés de la Barca per passar a nomenar-se Sant 
Andreu de la Barca.47  

El 1976 hi va haver el primer Referèndum estatal per tal de reformar l’antic regim 
per mitjà de l’anomenada Llei de Reforma Política.  

En aquesta ocasió −el 15 de desembre del 1976− la vila de Sant Andreu de la 
Barca va participar en un percentatge força elevat, gairebé en un vuitanta-dos per cent, 
i el resultat va ser gairebé unànim. El SI va guanyar per quasi un noranta-vuit per cent 
dels vots.48  

L'obertura ideològica dels nous temps havia de portar aviat a canviar les 
estructures de l’antic règim. Així, el 15 de juny del 1977 es van celebrar les primeres 
eleccions democràtiques generals, per tal d'elegir els diputats al Parlament de l’Estat. 
A Sant Andreu de la Barca els resultats van ser els següents:49  

 
 

PSC 2.133 vots 43,20 % 
PSUC 1.178   23,06  
UCD 563  11,40  
U/CC 288  5,83  
CiU 250  5,06  
ERC 195  3,94  
AP 34  0,68  

 
En aquesta ocasió la participació va ser encara més elevada que al Referèndum de 

l'any anterior, de manera que l'abstenció va ser només de l’11 ,69 %.  
 
45. "Palanca" Cartas al Director núm. 119 (març; 1976).  
46. Així, d'entre altres, trobem recuperats els noms del carrer de l’Església, el Major, del Sol, de la 

Font i de la Palla. A més, també es van introduir alguns noms nous, corresponents a personatges fills de 
la vila o bé, almenys, íntimament relacionats amb la vila, com són els següents: carrer de Joan Archs, de 
l’Alcalde Joaquim Canals, del Coronel Canals, del Mestre Reguera, de Bonaventura Pedemonte, del Dr. 
Vila, de Mossèn Playà, i d'altres.  

47. lb. La nostra vila va ser un dels primers pobles en demanar i aconseguir el canvi de nom.  
48. AMSAB, Carpeta Eleccions.  
49. "VISA" (desembre 1987) p. 2.  
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Per primera vegada en molts anys, la realitat ideològica de la població sortia a la 
llum. Durant tots aquests anys de creixement i transformació la vila també havia 
canviat, i en molt, en aquest aspecte. La qual cosa, a més, és perfectament lògica, 
tenint en compte els profunds canvis sòcio-econòmics esmentats fins aquí.  

Tres mesos després de les Eleccions Generals, es va produir un altre canvi 
fonamental per a Catalunya, car pel mes de setembre va ser restablerta la Generalitat.  

Els anys de la transició van sovintejar les consultes a les urnes, ja en referèndum, 
ja en eleccions. El 6 de desembre del 1978 es va celebrar un referèndum per tal 
d’aprovar la nova Constitució espanyola. A Sant Andreu de la Barca van acudir a 
emetre el seu vot el setanta per cent dels electors, amb un resultat aclaparador a favor 
del SI: gairebé el noranta-u per cent dels electors van votar afirmativament. 50  

Un any més tard, hom celebrava un nou referendum, en aquesta ocasió per a 
refrendar l’Estatut d’Autonomia. Ara Sant Andreu de la Barca va respondre d’una 
manera molt diferent a les altres consultes, car l'abstenció va ser de no res menys'que 
del 42,37%. Per una banda, es podria atribuir aquest descens participatiu al cansament 
popular davant tanta consulta electoral (car entre un i altre referèndum hi havia hagut 
encara dues eleccions més, com veurem), per una altra banda, però, aquest desinterès 
també podia venir motivat en el nostre cas per l’especial composició del veïnat, car la 
majoria era d'origen forani i, malgrat que en alguna mesura es podia sentir integrat al 
país, sembla lògic pensar en una poca o fins i tot, nul·la sensibilització vers el que 
representava no ja l’Estatut sinó el mateix procés autonòmic per a Catalunya.  

A diferencia, doncs, de quan es va votar l’Estatut republicà, en aquesta ocasió la 
vila no es va abocar en massa a votar i a donar llur suport a la proposta.  

Els resultats, finalment, van ser els següents:51  
 

Si 4.044 vots 85,38 % 
No 458  9,67 
Blanc 215  4,54 
Nuls 19  0,40 

 
 
Amb tot, la majoria dels votants ho van fer afirmativament. 
 

15. LES LECCIONS I ELS DARRERS TEMPS 
 
Una vegada va ser aprovada la nova Constitució de l’Estat, les primeres Corts 
 
50. "Palanca", núm. 151 (novembre 1978).  
51. "Butlletí Oficial de la Generalitat", núm. 36 d’11/XII/1979.  
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de la transició es van dissoldre per obrir pas a la formació d'unes noves Corts, ara ja 
plenament constitucionals.  

Aquestes Eleccions Generals es van fer l’1 de març del 1979. A Sant Andreu de la 
Barca en aquesta ocasió hi va haver una abstenció de l'ordre del trenta per cent i es va 
repetir novament la victòria del PSC, que perdia un punt respecte el 1977 (42,26%), i 
seguit pel PSUC, que va patir una notable davallada, en passar del 23,06 % obtingut el 
1977, al 15,60 % obtingut el 1979. Amb tot, seguien essent els dos partits majoritaris, 
seguits només de prop de la UCD (14,40%) que havia millorat força des del 1977 i, ja 
molt lluny, seguia CiU (5,36%).  

L'interès per unes eleccions, i fins i tot les mateixes preferències ideològiques 
d'una comunitat, poden variar força segons quin sigui l'àmbit polític de la consulta 
formulada. Això és especialment clar a Sant Andreu de la Barca on, malgrat que la 
majoria relativa del PSC ha estat constant fins avui, no ho han estat així els 
percentatges obtinguts pels diversos partits en cada una de les consultes, segons hagin 
estat generals, autonòmiques o bé municipals.  

Aquell mateix any de 1979, el 3 d'abril, es van celebrar les eleccions municipals, 
amb els següents resultats:52  

 
PCS 1.383 vots 26,97 % 
UCD 1.062  20,71    
PSUC 933  18,20    
PTC 816  15,92    
UCI-I    330  6,44    
AVI-I    249  4,86    
CiU 198  3,86    
CRT 156  3,04    

      
 La davallada pel PSC és doncs ben evident en aquest cas, així com el creixement 

de la UCD per davant del PSUC. A més, veiem l’aparició d’agrupacions minoritàries 
d’estricte àmbit local.  

Un altre model diferent, pel que fa als resultats, és el de les eleccions al Parlament 
de Catalunya.  

En aquest cas és quan es registren les abstencions més elevades (38,17% el 1980; 
44,63% el 1985; 44,0% el 1988) a causa, cal suposar-ho, del desinterès de la població, 
poc sensibilitzada amb el sistema autonòmic.  

1 també els resultats electorals són diversos respecte les altres consultes. Vegem 
els resultats obtinguts pels principals partits a les tres convocatòries electorals 
celebrades fins avui: 

 
52. “VISA”, (desembre 1987) p. 2. 
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 1980 1984 1988 
PSC 33,53  46,68 46,38 
CiU 13,43  26,54 26,41  
PSUC (IC) 23,79  8,21 13,27  
 

Hi ha doncs, respecte les altres consultes, un augment percentual molt important 
per CiU mentre que el PSC es manté i el PSUC perd posicions de manera força 
notòria.  

De totes aquestes eleccions −generals i autonòmiques− hem adjuntat una gràfica 
on podem seguir l'evolució general dels tres partits més representatius i el 
comportament divers de l'elector segons la consulta electoral.  
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Pel que fa al govern municipal, ja hem vist els resultats obtinguts en les eleccions 
del 1979, amb la victòria del PSC. A la següent convocatòria, del 8 de maig del 1983, 
la victòria d’aquest partit va ser per majoria absoluta, car van obtenir no res menys 
que el 51,2 % dels vots, seguit de VISA amb el 32,8 %.  

El 1987 el PSC va perdre deu punts, però amb tot, va seguir essent, i en molt, el 
partit més votat. En aquesta ocasió CiU va quedar en segon lloc, amb un 23 % dels 
vots.  

Després de Jaume Miralles, doncs, tots els alcaldes han estat membres del PSC: El 
1979 va ocupar el càrrec En Manuel Salmerón Salas, que, el 1983, encara va tornar a 
ser elegit per un nou mandat.  

Durant aquest primer mandat va ser el primer tinent d’alcalde en Manuel Pérez 
Díaz, del qui cal destacar que també va ser Diputat per la Demarcació de Sant Feliu de 
Llobregat i adscrit a Ramaderia, Pesca i Agricultura.  

Entre altres aspectes, el nou alcalde també va portar endavant una sèrie d’obres 
públiques, com són, posem per cas, la construcció del Mercat Municipal, Sala 
Polivalent i parkings al mateix lloc; depuradora d'aigües; clavegueres a la Colònia 
Palau; el cobriment del canal Sedó; el Poliesportiu cobert; les reformes de la plaça de 
Catalunya, i d’altres.  

El segon mandat de Manuel Salmerón va ser tacat per un cert enrenou i, així en un 
Ple municipal molt mogut, celebrat el 15 de març del 1984, l’alcalde va presentar la 
seva dimissió.  

El Ple Municipal, a la Sessió següent, celebrada el 20 de març, va acordar de crear 
una Comissió Investigadora, per tal d’aclarir l’actuació de l’ex-alcalde en els afers que 
havien provocat l'enrenou. Uns mesos més tard, el 22 d'octubre d'aquest mateix any, 
l’Ajuntament va decidir de querellar-s'hi judicialment...  

Amb tot, Manuel Salmerón va seguir essent regidor i, a les eleccions del 1987 es 
va tornar a presentar −aquesta vegada pel PCOC− sortint una vegada més elegit. En 
aquesta ocasió, és clar, exclusivament com a regidor.  

En dimitir Manuel Salmerón, el 1984, va ser substituït −per mitjà d’elecció al Ple 
Municipal, i per majoria dels regidors− per En Joan A. Sánchez Vicente, que també 
era membre del PSC. El seu mandat va arribar fins les eleccions del 10 de juny del 
1987, on també va sortir reelegit, encetant d'aquesta manera un nou mandat.  

Arribem així als temps actuals. Hem vist fins aquí com Sant Andreu de la Barca 
s'ha transformat radicalment als darrers anys, com aquella petita vila rural s'ha canviat 
per una petita ciutat industrial, amb un tarannà nou i nous problemes que caldrà anar 
resolent al futur immediat. Un nou Sant Andreu de la Barca, doncs, se'ns presenta avui 
davant els nostres ulls, un Sant Andreu de la Barca que ja és plenament encaminat 
vers el demà, vers un futur que avui per avui no és sinó un repte a superar, però que 
és, en qualsevol cas, una esperança de viure millor, una esperança de progrès.  
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MISCEL·LÀNIA 
  



 
 
 
 
 
 
 

EL CASINO I EL FOMENT 
DE CULTURA 

 
El Casino i el Foment són les dues úniques entitats culturals del nostre poble, que, 

estant vives en l'actualitat, acumulen a la seva esquena el que en podríem anomenar la 
seva petita història.  

Altres entitats han arrelat a Sant Andreu de la Barca, generalment del tipus de les 
confraries i els sindicats. També els cors hi han estat i, per sort, hi són presents. Totes 
elles són mereixedores de ser estudiades, però això és una tasca que haurem de deixar 
per a més endavant.  

Ací m'he centrat en el Casino i el Foment, i encara he de dir que no ho he fet en 
tots els períodes de la seva història, perquè no n'he tingut coneixement. La informació, 
a part d’explicacions que m'han fet persones grans, a vegades amb continguts 
contradictoris, l’he treta sobretot dels llibres d'actes d'ambdues entitats. El primer 
llibre del Foment de Cultura és a l’arxiu de l’Ajuntament, tret d'algun document que 
és al de la Parròquia, i les darreres informacions són al de la pròpia entitat. El Casino 
ha tingut més sort ja que conserva els llibres d'actes des de 1929 fins pràcticament 
avui dia, a la secretaria de la Societat. És una llàstima que no hi hagi res del primer 
Casino, del de la carretera, com tampoc del "Foment Agrícola". Espero que el dia que 
es pugui posar ordre a l’arxiu municipal, puguem omplir les pàgines d'aquests anys 
buits. També m'ha estat una font d'informació, per alguns anys darrers, la revista La 
Palanca.  

Abans de començar amb la història d'aquestes dues entitats, vull fer un breu 
comentari analitzant perquè proliferen aquest tipus d'associacions, tant al nostre poble, 
com en d'altres.  

Ja des de l’Edat Mitjana al nostre país hi havia una tradició associativa molt 
arrelada. No es tractava, evidentment, d'associacions culturals. Eren de caire laboral i 
mutual. La gent s'agrupava per a protegir-se de les contingències econòmiques i 
d'esdeveniments imprevisibles que creaven dificultats serioses a qui els sofria, 
sobretot les malalties. Així proliferaven les confraries, que venien a ser les mutualitats 
de llavors. Els pagesos de Sant Andreu se'n van saber aprofitar i la del Roser n'és un  
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bon exemple; probablement no es tractava d'una confraria amb gaires segles a 
l’esquena, però no hi ha cap raó que ens faci descartar la seva existència en temps 
molt antics.  

Aquestes associacions d'ajut mutu estaven sota l’advocació d'un patró o d'una 
patrona, i solien celebrar molt solemnement la seva diada amb missa, processó, balls, 
aplecs i tota mena d'actes, que recorden molt als que després faran les entitats 
culturals, però, repeteixo, no es tracta d'associacions d'aquest darrer caire.  

Hi ha un altre factor que explica més bé l’aparició de les associacions dedicades a 
promoure la cultura a nivells populars.  

Al segle passat, a mesura que s’estén la industrialització, apareix un nou tipus de 
treballador: l'obrer industrial; home que està sotmès al ritme i la disciplina de la 
fàbrica i engranat a una maquinària pensada per produir beneficis al seu propietari. 
L'obrer, sovint apilat a barriades properes a les ciutats, viu malament i amb poques 
esperances de superació.  

Els més conscients d'aquesta situació, aviat s'adonen que la cultura és un dels 
instruments més importants per obrir-se pas entre el nou món de la màquina i el diner. 
Es important per a ells cercar mitjans que els permetin accedir a certs nivells de 
coneixements que els facilitin la seva promoció personal i de classe. Així nasqueren 
els "ateneus" (nom tret d'un important centre cultural de l'antiga Roma) i societats 
culturals de tota mena que es mantindran amb les aportacions i les iniciatives del seus 
socis, com ja es feia molt abans amb les associacions de previsió. La majoria 
d'aquestes entitats eren laiques, quan no clarament anticlericals. En gran part, el món 
obrer, desarrelat de la vida rural, mal encaixat en el teixit urbà, on més o menys ha 
anat a parar, radicalitzat per les males condicions de vida, i reflectint l’ambient 
general de tota Europa del segle passat, s'aparta de l'Església i dels principis que 
aquesta ha anat difonent. Hi ha una creixent descristianització que forçosament ha de 
preocupar els dirigents eclesiàstics que creuen que podran frenar-la fent un esforç en 
el món de l'educació i de la cultura, i per això veuen molt interessant la iniciativa de 
crear entitats culturals.  

D'aci es desprèn una doble via en la creació d'aquestes organitzacions, que ha 
donat la base al que a molts pobles s'ha denominat "el local de les dretes" i el "local de 
les esquerres".  

Encara que el nostre fos un poble agrícola, no industrial, és en aquest context en el 
que cal situar el naixement de "El Casino" i el "Foment de Cultura de Sant Andreu de 
la Barca". 

 
EL CASINO 

  
"En el año 1879 tuvo lugar la fundación de la Entidad Sociedad Casino de San 

Andrés de la Barca, que quedó ubicada en la calle Carretera de Madrid, números 9 y 
11, con un café y sala d’espectáculos, contando con una Coral con bandera de nombre 
"Progreso" y efectuándose diversas sesiones de baile y teatro".  
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El número 125 de la revista La Palanca, reproduïa, amb aquest text, un full que el 

desaparegut Pere Rovira havia repartit explicant la història del Casino i la formació 
del Cor Clavé. Sobre la primera entitat només se'n fa aquesta breu referència, afegint-
hi que l'any 1925 el propietari del local va indicar a la Junta Directiva que havien de 
deixar les instal·lacions. Llavors la Junta va proposar als socis construir una nova seu 
social, al carrer Catalunya, n.º 2, i −afegeix en Pere Rovira−: "todos los socios en 
masa aportaron su grano de arena y fruto de ello aquí tenemos el local Casino".  

Res més en sé d'aquest primer període. Tal com he dita a la introducció d'aquest 
annexe, espero que d'ací a un temps estem en condicions de completar-lo.  

En canvi, d'ara en endavant ens és perfectament coneguda la vida de l'entitat a 
través de les seves actes. El relat d'aquesta vida és el que anem a començar.  

 
El “Sindicato Agrícola de San andrés de la Barca“ 

 
El 19 de Maig de 1929 es constitueix una entitat anomenada "Sindicato Agrícola 

de San Andrés de la Barca". L'acta de constitució es fa en una assemblea en la que es 
llegeixen els estatuts, s'acorda fer-se socis i es constitueix la primera Junta Directiva 
de la nova societat. Aquesta Junta queda formada per les següents persones:  

 
President: el Sr. Josep Amigó i Vendrell 
Vice-president: el Sr. Gabriel Casas i Roig. 
Secretari: el Sr. Joaquim Canals i Bosch. 
Vice-secretari: el Sr. Francesc Aran i Aguilar. 
Tresorer: el Sr. Sebastià Almirall i Miquel 
Vocals: el Sr.: Josep Presas i Valldaura 
 Salvador Lloverol i Miquel 
 Joan Amigó i Romagosa 
 Josep Casas i Canals  
 Joan Bosch i Pastallé 
 Josep Ros i Castells  

 
La nova entitat havia de buscar un local social on ínstal·lar-se, que  fos prou gran 

com per fer-hi caber les caixes de fruita i el material necessari per desenvolupar la 
seva activitat, i no era fàcil aconseguir-lo. Les actes diuen que caldria fer un esforç 
econòmic enorme, però casualment, "afortunadamente −llegim a l'acta de 15 de 
Desembre de 1929− se ha presentado una feliz oportunidad para la adquisición del 
edificio que actualmente ocupa la sociedad "El Casino".  

Per la lectura d'aquesta acta sembla que hem de deduir que es tracta d'una 
circumstància fortuïta i feliç pel Sindicat, però no tant pel Casino que es veu obligat, 
per les circumstàncies, a vendre.  

 
 

337 



Crec que això no va ser així. Opino que quan es va crear el Sindicat va ser amb la 
idea d'assumir el Casino, que probablement no estava en condicions de fer front a les 
seves obligacions econòmiques. Que una entitat va succeir l'altra d'una manera lineal, 
provocant només el canvi jurídic que representa fer nous estatuts i registrar-los, ho 
baso en els següents fets: Quan al gener de l’any 1932 la Junta Directiva, que abans 
hem transcrit és renovada, al llibre d'actes podem llegir aquestes paraules del Sr. 
Gabriel Casas: "dice que es algo histórica la Junta saliente, los trabajos con que 
empezó para la construcción de una casa de propiedad para acogerse toda clase de 
estamentos sociales ... ", més endavant fa referència als molts anys que fa que porten 
el pes de l'entitat. Només fa tres anys escassos que existeix el Sindicat, em sembla 
prou clar que aquesta Junta és la que l'any 1925 va reunir als socis del Casino i els va 
proposar la construcció de la nova seu, per això fa molts anys que porten el pes de 
l’Entitat. En una altra acta d'una Junta General Ordinària, un soci demana que li 
expliquin per què s'està mantenint una subscripció a la revista dels Cors Clavé, li 
contesta el Sr. Pere Rovira demanant que es llegeixin les actes de 1927 ó 1928, actes 
que no podien ser del Sindicat, sinó del Casino.  

L'esforç de construir el Casino havia estat enorme. Certament, han quedat a la 
memòria de tothom els treballs realitzats per la gent: el gra de sorra de tots els socis a 
què feia referència en Pere Rovira; però això no va ser suficient ni de bon tros. Va 
caldre cercar capitals i per tant endeutar-se. Aquests diners es van haver de buscar per 
diferents vies, que tal com les hem llegit al llibre d'actes, eren les següents:  

Es va fer una hipoteca de 50.000 ptes. a la "Sección del Retiro Obrero de la Caja 
de Pensiones para la Vejez y de Ahorros".  

Es van manllevar diners a retornar, sense interès, a diversos particulars, que van 
ser: el Sr. Emili Tomàs, que va deixar 50.500 ptes., el Sr. Jansana, que en va deixar 
10.000, el Sr. Gabriel Casas, que feu un préstec de 2.500 ptes., i el Sr. Josep Amigó, 
que en va avançar 1.000.  

A més a més, a finals de 1929, que és quan el llibre d'actes facilita aquestes dades, 
amb motiu del traspàs d'una entitat a l'altra, es devien 14.000 ptes. de jornals, 
materials i diverses factures. Realment impressiona l’esforç enorme a que es va voler 
fer front per aquells homes que van ser capaços d'engrescar uns socis a embarcar-se en 
una obra d'aquesta magnitud. El Casino honora aquells que el van promoure i la 
col·lectivitat que el va aixecar.  

A Sant Andreu de la Barca ja hi trobem citat un "Sindicato Agrícola y Caja Rural" 
bastants anys abans del 1929, però el poble és un poble agrícol, amb una importància 
creixent de la fruita, i per tant amb necessitats en augment derivades d'aquesta 
activitat. De fet constatem, llegint les actes, que la preocupació dominant de les 
reunions de Junta són qüestions derivades de l’acció professional que tenen; es parla 
força d’emmagatzemament de caixes i productes, de vigilar preus, controlar el mercat 
a Barcelona, fins i tot expansionar-se a llocs força allunyats, o bé de promoure 
millores que ajudin econòmicament els associats. Per tant a mi no m'estranya 
que  socis i Junta Directiva del Casino, en trobar-se amb la realitat dels deutes  
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que cal pagar de la construcció d'una sala d'actes enorme, pagesos com són, i veient la 
possibilitat que tenen de trobar-li una ocupació addicional, la de magatzem,  
decideixen matar dos ocells d'un tret.  

La conseqüència és que el 26 de Gener de 1930, la societat "El Casino" és 
formalment dissolta, i el seu actiu i passiu són assumits pel "Sindicato Agrícola",  

D'altra banda l’aparició d'aquest Sindicat, a finals de 1929, quan agonitzava la 
Dictadura del General Primo de Rivera, és un fet a tenir en compte des del punt de 
vista de la dinàmica política que, estenent-se per tot el país, també ha de tenir el seu 
ressò a Sant Andreu, Anys abans, des del Foment, es va fer una proposta, que veurem 
en el seu moment i que ens ajudarà a aclarir això.  

El Sindicat és constituït i té darrera una bona massa de socis. En el llibre d'actes, a 
una Junta General Ordinària, es diu que el nombre d'associats és de 233. Més 
endavant es citen algunes incorporacions, però no se'n fa cap relació nominal. Si 
tenim en compte que els socis o són titulars o són familiars, vol dir que gairebé totes 
les famílies del poble són sòcies del Casino, conclusió a la que també s'arriba a 
l'estudiar el Foment.  

M'interessa incidir en aquest aspecte, per desfer una mica la tradició de 
competència entre les dues entitats, i la seva classificació massa simplista en dretes i 
esquerres, encara que cal reconèixer que hi ha socis que només ho són d'una de les 
dues, i que aquests casos tan definits, ideològicament, probablement són més fàcils de 
classificar; però no és aquesta la circumstancia de la majoria dels associats. Insisteixo, 
les actes del Casino parlen de 233 socis familiars, a les del Foment n'he 
comptabilitzat, amb precaucions, 236, també caps de família; si tenim present que 
Sant Andreu de la Barca l’any 1920 només tenia 818 habitants i 1.031 l'any 1936, és 
ja tot dit. La majoria dels socis ho són de totes dues entitats.  

Això es veu força clarament analitzant els components de les Juntes Directives, 
que són més representatius a l’hora d'enquadrar una entitat en un signe o en altre.  

Dels onze components de la Junta fundadora del Sindicat, cinc són socis del 
Foment de Cultura, i algun d’ells havia format part de les seves juntes. A la segona 
Junta, formada per dotze persones, nou són sòcies del Foment, i això passa l'any 1932. 
A la tercera Junta, de l’any 1933, constituïda per catorze membres, vuit són socis del 
Foment. A partir d'ací, no puc fer comparacions, ja que el Foment de Cultura es 
dissolt el juny de 1933, i del seu successor, el Foment Agrícola, no en tinc el socis, 
essent molt probable que no siguin els mateixos, ja que en aquests moments la situació 
canvia a passos forçats, com anirem veient.  

Ja he referit que l'activitat del Sindicat és eminentment agrària i de protecció dels 
interessos econòmics dels seus associats. Així es vetlla molt el mercat de Barcelona, 
arribant a tenir-hi una persona permanentment; però fins i tot s'envia una comissió al 
País Basc, perquè estudiï la possibilitat de col·locar-hi la fruita. També s'acorda 
posar en funcionament un forn de pa en benefici dels socis. Les coses van bé, 
perquè aviat l’espai de que es disposa queda petit, i l’any 1932 s’acorda 
construir un nou magatzem per guardar les caixes, però, un cop aixecat, com que hi  
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ha problemes amb l'aigua de les pluges, i la vida social també va en augment, el juny 
del mateix any es decideix edificar un cafè sobre d'aquest magatzem, malgrat que 
encara no s'han liquidat els deutes de la construcció inicial de la sala d'actes i la 
galeria. Per fer el cafè es reuneixen 3.000 ptes. de diverses aportacions de socis, i el 
President, Sr. Josep Comajuncosas Santacana, en deixa 20.000.  

Al marge de les activitats agrícoles, el sindicat desenvolupa una vida cultural a 
l’estil de la que devia dur l’antic Casino. La Festa Major era l'acte que més destacava, 
i es preparava amb força temps contractant orquestes pel concert i el ball social i 
companyies de sarsueles, espectacle tradicional, que també programava el Foment i 
que tenia l'èxit assegurat; de fet al llibre d'actes llegim constantment que la Festa 
Major ha deixat bons ingressos a l'Entitat, i el record que n'ha quedat d'aquestes festes 
sempre és positiu.  

L’any 1931 es va acordar comprar un aparell de radio, com ja tenia el Foment des 
de feia uns quants anys. També es mantenia una subscripció del diari "El Día 
Gráfico", primer diari del país que va aplicar el rotogravat, i que devia ser bastant car, 
perquè pel mateix preu, més endavant es va poder comprar un diari cada dia i tres els 
diumenges. Això va passar quan a la Junta General Ordinària de l'any 1932 el soci 
Isidre Archs Riqué va demanar que, atenent l'esperit de catalanitat del Sindicat, es 
canviés la subscripció d’un diari de llengua castellana per la d’un de llengua catalana. 
Es va acordar adquirir diàriament "L'Opinió", òrgan de premsa més o menys lligat a 
l'Esquerra Republicana de Catalunya, i els diumenges es completava amb la compra 
de "La Publicitat", diari d'Acció Catalana, que havia estat dirigit per Nicolau d’Olwer, 
persona relacionada amb Sant Andreu de la Barca, i que probablement era el millor 
diari de la premsa catalana; també es comprava "La Veu de Catalunya" que era el diari 
de la Lliga Catalana. A més a més, ja hem dit que es mantenia una subscripció amb la 
revista dels Cors Clavé.  

Aquests anys passen, doncs, sense massa problemes, però és a partir de 1933, que 
coincideix amb la dissolució del Foment de Cultura i la formació del Foment 
Agrícola, que l'ambient de l’entitat s'enrareix, com també ho fa el del conjunt del país, 
que s'aboca a corre-cuita a una profunda divisió.  

Cal tenir present que en aquests anys un dels problemes que més enverinen 
l’ambient polític català es la Llei de Contractes de Conreu, que enfronta radicalment 
la Lliga Catalana i tots els partits d'esquerres, fins a conduir a la situació 
d’incompatibilitat que reflecteixen els fets que es produiran l'any 1934. Sent Sant 
Andreu un poble agrícola, que estava substituint, en molts llocs, la vinya pels arbres 
fruiters, sobretot presseguers, i que per tant canviava les aparceries per l’arrendament. 
Aquesta qüestió dels contractes no podia deixar indiferents a la majoria dels pagesos 
que se'n beneficiaven o en patien, tal com ho palesen aquestes frases que es poden 
llegir en un full electoral publicat aquests anys a Sant Andreu: "El nou govern va a la 
aprovació ràpida i immediata de la llei d’arrendaments rústecs, sense la qual condició 
els socialistes catalans no haurien acceptat formar-ne part. Aquesta llei ha d’ésser 
la nostra salvació com a homes treballadors de la terra. Les dretes d'apressen a  
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combatre i a oposar-se amb tots els seus procediments tèrbols, a que la referida llei 
sigui aprovada pel Parlament de Catalunya. Cal que tots nosaltres ens preparem per la 
defensa". Els signants, membres de la candidatura que es presenta a les eleccions són 
persones lligades al Sindicat Agrícola.  

A l'assemblea de 15 de Gener de 1933, data en què es comencen a escriure les 
actes en català, un soci fa la següent intervenció: "diu que aquesta casa tindria de 
deixar lliure la sala d'espectacles per fer assemblees i reunions de tota classe, tant dels 
blancs com dels negres", intervenció que és replicada ràpidament per diversos socis 
que s'hi oposen amb diferents arguments, però ressaltant sempre el caràcter 
exclusivament agrícola del sindicat; després d'una intervenció conciliadora del Sr. 
Gabriel Casas, s'acorda que es cediran els locals per fer exclusivament actes agrícoles 
siguin del matís que siguin.  

Les coses no pinten prou bé, perquè a la reunió de Junta del mes de març; es 
produeixen dimissions a la Directiva, i encara que en general no s'expliquen les 
causes, un dels que dimiteix, en Jaume Aran, diu el següent: "perquè en aquesta casa 
havien canviat les circumstancies de quan havia acceptat el càrrec, i tenint en compte 
que ell ostentava un càrrec públic, opina que no pot continuar".  

Es una llàstima no haver trobat, per ara, el llibre d'actes del Foment Agrícola, 
perquè podria aclarir forces aspectes dels anys que segueixen, probablement des d’una 
altra òptica, anys carregats de problemes per a totes dues entitats i per al poble.  

Al gener de 1934 es produeixen nous canvis a la Junta Directiva del Sindicat, que 
ja la situen clarament a l’órbita del que es sol denominar com a esquerres. Aquest 
mateix any es produiran els fets d'Octubre que tindran repercusions locals, sobretot 
entre el Sindicat, que és clausurat, i la seva Junta i alguns socis, que arriben a ser 
empresonats.  

A començaments de 1935, els socis demanen a les autoritats que permetin reobrir 
el Sindicat, i el delegat del Governador General de Catalunya fa emetre un informe a 
l'alcalde Sr. Joaquin Canals que el redacta així: "...puede permitirse el levantamiento 
de la dicha clausura, ya que las circunstancias que la motivaron han desaparecido, a 
juicio de esta Alcaldía, por completo, además de la promesa formal hecha por los 
interesados en el sentido que en el seno de su sociedad se dedicarán únicamente y 
exclusivamente a la persecución de sus fines peculiares profesionales y a las 
atenciones de las fiestas recreativas habituales, dejando aparte todo matiz político, no 
celebrando por tanto acto alguno que pudera tener esa significación".  

Al març de 1935, al llibre d'actes, ara novament en castella, es recull la constitució 
d'una Junta Gestora per disposició de l'autoritat governativa, que està disposada a 
controlar l'Entitat, fent lliurar als Mossos d’Esquadra una relació de tots els socis, 
revisant els llibres de comptabilitat i imposant una multa per no trobar-los correctes, i 
fent modificar els estatus.  

A començament de 1936 es renova la Junta, constituint-se'n dues, una pel sindicat, 
presidida pel Sr. Isidre Martí i Grau, i l'altra per la secció d'esbarjo, sota la presidència 
del Sr. Francesc Segarra i Clua.  
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Començada la Guerra Civil, el Sindicat, obeint el que disposa un decret de 30 
d’Agost de 1936, que obliga tots els conreadors de la localitat a ser socis del Sindicat, 
incorpora 41 persones a la seva massa social, però atenent l'acord que es va prendre a 
la Junta General Extraordinària de 18 d’Octubre, se'ls admet sense dret a tenir veu ni 
vot, per temps indefinit. Un mes més tard, onze persones reben el nomenament de 
socis protectors. No es tracta de pagesos, i en molts casos són persones de Barcelona 
que han vingut a passar la guerra ací.  

A partir d’aquest moment el llibre d'acte és força irregular i presenta molt poques 
reunions. Hi trobem un parell de canvis de Junta, l'últim d'ells de Juliol de 1937, 
obeïnt una ordre del Ministeri d'Agricultura (diu el llibre d'actes) en la qual es dissolen 
totes les juntes directives dels Sindicats Agrícoles de Catalunya.  

Així doncs, l'última Junta Directiva del Sindicat Agrícola de Sant Andreu de la 
Barca, que consta en el llibre d'actes, queda formada per les següents persones:  

 
President: el Sr. Pere Casas i Palau  
Vice-president: el Sr. Ramon Cardona Alcover  
Secretari: el Sr. Antoni Ollé i Canals.  
Tresorer: el Sr. Manuel Amigó i Canals.  
Secretari-comptador: el Sr. Pere Rovira i Frígols  
Delegat de comptes: el Sr. Joan Jansana i Monmany.  
Delegat cooperatiu: el Sr. Joan Matas i Izart  
Vocal: el Sr. Jaume Vilà i Roca.  
 
La darrera acta porta data del 30 d’Agost de 1937. A partir d’ací el llibre és buit. 

No obstant, d'una manera o altra el Sindicat continua, ja que sabem, per actes del 
Casino de la postguerra que durant aquests anys es va saldar el deute de la hipoteca de 
50.000 pessetes que l'any 1926 s'havia fet a la Secció del Retiro Obrero de la Caixa de 
Pensions.  

 
La societat “El Casino” des de 1943 

 
Passada la Guerra Civil, a mesura que es recupera la vida normal, el Casino retroba 

la seva activitat, ara exclusivament cultural i social i com a local únic d'aquestes 
característiques al poble, portat per una Junta Gestora formada pels següents 
components:  

 
President: el Sr.  Gabriel Costa i Montmany  
Secretari: el Sr.  Marc Montaner i Carreter  
Vocals: els Srs.  Anton Campmany i Planas,  

Salvador Mitjans i Canals 
  Josep Arch i Comajuncosas  

 
La preocupació d'aquesta Junta és fer renéixer l'entitat a partir de l'antic Casino, al 

qual se li reformen els estatus per adequar-los a les exigències de la nova  
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situació política que hi ha al país. El 9 de febrer de 1943 els estatuts són aprovats pel 
Govern Civil i el Casino pot començar a funcionar de nou, elegint la seva primera 
Junta Directiva d'aquesta etapa l' 1 de Març del mateix any.  

 
Formen aquesta Junta, els següents senyors:  
President: el Sr. Josep Masana i Miquel  
Vice-president: el Sr. Albert Presas i Valldaura  
Secretari: el Sr. Josep Costa i Puig.  
Vocals: els Srs. Francesc Aran i Aguilar i Francesc Llopart i Ollé  
 
La nova Junta comença a preparar les activitats que tradicionalment havia fet 

l'entitat i que ara tenien un toc propi dels anys de la post-guerra. L'abril de 1943 
s'acorda preparar amb solemnitat la festa de Pasqua; més tard es decideix que pel 
Corpus es durà una orquestra per la processó, que es faran sardanes a la plaça Anselm 
Clavé i ball a la sala; a la Festa Major, s'organitza el ball i les imprescindibles 
sarsueles.  

Talment sembla que s'hagi endagat una vida social sense entrebancs, es fan 
activitats, i l'economia sembla no anar malament amb els saldos força positius de les 
festes i el lloguer que es cobra a la Hermandad Sindical de Labradores, per l'ús dels 
baixos que I'Entitat té sota el cafè.  

Però de cop i volta la situació fa un tomb tan impressionant que gairebé es pot dir 
que s’haurà de fer un esforç a l'estil dels dels primers anys del Casino per salvar els 
problemes que s'han presentat.  

A la reunió de 23 d' Abril de 1944, el President fa saber que al "Boletín Oficial de 
la Provincia", s'ha publicat un anunci pel que es convocava una subhasta de l'immoble 
del Casino de Sant Andreu de la Barca, per al proper dia 27 del mateix mes. El fet 
venia motivat perquè la Sra. Rosa Tomàs i Caminal, hereva del Sr. Emili Tomàs, 
reclamava la devolució del crèdit de 50.500 ptes. que el seu pare havia fet a l'Entitat 
en el moment de la construcció de l' edifici. La família Tomàs havia reclamat el deute 
acabada la guerra, quan el Casino, com a tal, no existia, la Societat va ser requerida 
pel Jutge, però al no presentar-se i ser declarada en rebel·lia, el 6 de Desembre de 
1941 se la va condemnar a pagar les 50.500 ptes., més el interessos del 4% i les costes 
judicials. Durant els anys 1942 i 1943 no es va moure res, però ara la família en 
qüestió reclamava l'execució de la sentència.  

Com que encara no hi havia prous problemes, l'"Instituto Nacional de Previsión", 
com a continuador de la "Sección del Retiro Obrero" de la Caixa de Pensions, 
reclamava la normalització de la hipoteca que el Casino tenia. Aquesta hipoteca havia 
quedat cancel·lada durant la Guerra Civil, però les noves autoritats, per l'època de la 
cancel·lació, no en reconeixien els seus efectes.  

De cop i volta la situació va esdevenir caòtica i no hi va haver altra solució que 
convocar una Junta General Extraordinària el 30 de Juliol; reunió que va haver 
d'autoritzar l'Alcalde i que hi va ser present com a "Delegado de Orden Público". La  
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Junta va exposar la situació, va explicar les negociacions fetes amb la Sra. Rosa 
Tomás, i que havien dut al compromís de considerar cancel·lat el deute si la Societat li 
pagava la quantitat de 35.000 ptes, quantitat que més tard va elevar a 40.000. També 
es va manifestar que es podria intentar aconseguir de l'I.N.P. una renegociació i 
ampliació de la hipoteca de manera que saldés el deute de la família Tomàs i 
normalitzés el que es mantenia amb l’"Instituto". A més d'aquestes idees, es van 
presentar a la reunió quatre propostes: la primera basada en no fer cas de res, i confiar 
que a la subhasta no s'hi presentés cap comprador; la segona consistia a pagar les 
fiances que calguessin i interposar recursos per evitar l’execució de la venda; la 
tercera proposava acceptar l’oferta de la Falange local que es faria càrrec dels deutes, 
si se li donava la propietat dels locals; finalment la quarta tractava de fer front a la 
situació acceptant la proposta de pacte amb la Sra. Tomàs.  

Sortosament aquesta darrera suggerència va ser l'acceptada, afegint-hi els acords 
d'augmentar el lloguer a la Hermandad Sindical, a 200 ptes. mensuals, quantitat 
considerable, i nomenar una comissió de persones encarregades de cercar recursos i de 
trobar una sortida a la situació; comissió que a la Junta General Ordinària de Gener de 
1945, es va convertir en nova Junta Directiva del Casino, i que estava integrada per:  

 
President: el Sr. Julià Archs Julia  
Vice-president: el Sr. Pau Milà  
Tresorer: el Sr. Francesc Ramoneda i Duran.  
Secretari: el Sr. Francesc Carné i Miquel  
Vocals: els Srs. Josep Amigó i Vendrell, Josep Casas i Graupera, Joan Costa i  
Puig  
 
Fracassada la gestió amb l’"Instituto Nacional de Previsión", que va al·legar que 

només feia préstecs a edificis de nova construcció, es va mirar d'aconseguir un 
emprèstit a través de la Caixa, però com que l’edifici estava sota subhasta, tampoc no 
es va aconseguir. Finalment l'única solució va consistir a que un dels membres de la 
Junta, el Tresorer, demanés un crèdit personal de 40.000 ptes., amb les que es va 
liquidar el deute amb la Sra. Tomàs, i així es va poder cancel·lar el procediment 
judicial.  

Fet això es van poder manllevar 85.000 ptes. a la caixa d'Estalvis de Barcelona, 
que les va deixar a un 4,5% d'interès i a tornar, en principi en 6 anys, però amb la 
possibilitat de prorrogar-lo a 18 anualitats més. Amb aquesta quantitat es van saldar 
les 40.000 ptes. que havia avançat el Tresorer, i també la hipoteca i tot el deute de 
l'I.N.P.  

El redreçament fou ràpid, ja que a Desembre de 1950 el capital que encara quedava 
per amortitzar s'havia reduït a 25.000 ptes.  

La majoria dels ingressos venien dels guanys de les festes majors que, seguint la 
tònica de sempre, eren molt lluïdes pel que se'ns ha explicat, però que al llibre  
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d'actes només es reflecteixen en els balanços econòmics que se'n fan, o bé en un parell 
d'assemblees a les que hi ha reiterades peticions a la Junta demanant que es vigili als 
nens petits que dansen i corren a la pista de ball, impedint-ho fer a la gent gran; o bé 
aquelles altres que demanen que el cafeter retiri les cartes, perquè no s'hi jugui mentre 
es fa el concert al cafè, el dia de Festa Major, ja que el parloteig dels jugadors és una 
desatenció cap als músics i una molèstia als socis i familiars que s'interessen pel 
concert. No cal dir que aquestes peticions són acollides unànimement per tots els 
presents, però que la seva reiteració en actes successives, vol dir que no són massa 
ateses.  

Una altra font d'ingressos van ser les quotes. Però aquestes s'han caracteritzat 
sempre per ser molt baixes, i rarament s'aconseguia apujar-les gaire, per difícil que fos 
la situació de l’entitat. A l’assemblea de gener de 1950, per ajudar a cancel·lar més 
ràpidament el que quedava del préstec de 85.000 ptes., es va acordar fer una quota 
d’una pesseta al mes. A l’any 1953 es va passar a 5 ptes. mensuals i a l’any 1958 a 7 
ptes.; mentrestant el Casino fa obres, conserva les instal·lacions i, més d'un cop, ha de 
recórrer novament a l’endeutament; tot i així les quotes no tornen a pujar fins a 1967, 
que passen a 25 ptes. trimestrals. El darrer augment es registra l’any 1984 en que 
s'acorda passar a 1.200 ptes, l'any.  

La vida del Casino entra dins d'un tarannà de normalitat, les Juntes Directives es 
van succeint una darrera l'altra, normalment pel cansament dels seus components, que 
són renovats dels seus càrrecs després de reiterades prorrogues concedides per 
assemblees que els renoven la confiança i que estan poc disposades a prendre el relleu.  

Durant aquests anys el Casino és presidit successivament pels Srs. Venanci 
Miquel, que fa de President des de 1949 a 1952, el Sr. Francisco Ramoneda que ho és 
des de 1952 a 1954, pel Sr. Joan Costa Puig, des de 1954 a 1960, pel Sr. Anton Martí 
Nadal, la persona que més anys l’ha presidit, ja que ho ha fet des de 1960 a 1983; pel 
Sr. Pere Vendrell Martí, i darrerament pel Sr. Enric Valois.  

Totes les Juntes presidides per ells han anat mantenint i millorant l’entitat, i el 
seguit d'obres és tan nombrós que m'és difícil explicar-les sense caure en una llista que 
resultaria avorrida pel lector i trencaria l'esquema de relat que m'he proposat. Tot i 
això en comentaré algunes.  

L'any 1951 es va enrajolar el cafè, l’any 1953 es van adobar els lavabos y la 
secretaria, l’any 1958 es va canviar el cel-ras de la sala d'actes perquè el que hi havia 
perillava, l’any 1961 s’enderroca el forn que hi havia als baixos, l’any 1966 s’acorda 
demanar a la Hermandad Sindical de Labradores que deixés lliures els baixos del 
Casino, ja que l’activitat agrícola havia disminuït molt i podien ser útils per dedicar-
los a sala de ball per a la joventut, sala que s'inaugura a la revetlla de Sant Jaume de 
1971. Aquest mateix any es va acordar canviar les butaques de platea i de les llotges. 
Anteriorment, el 1966, s'havia posat la calefacció, i més tard l’aire condicionat. En 
conjunt, si hi afegim pintats i obres menors, veiem que no s'havia deixat de fer 
millores contínuament.  
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Una altra tasca, que va abordar la Junta presidida pel Sr. Anton Martí, va ser la de 
recuperar l’activitat del cinema, accedint al desig manifestat pels socis en més d'una 
ocasió.  

L'explotació del cinema estava en mans d'un empresari, el Sr. Puig, que al mateix 
temps era propietari de tot el material necessari per fer funcionar aquesta activitat. 
Aquest senyor pagava un arrendament de 6.000 ptes. l’any el 1960, primer any que els 
llibres d'actes ens parlen d'aquesta activitat; l’any 1965 ja en pagava 36.000. 
Finalment, però, es va decidir fer el rescat que va costar 800.000 ptes. a l’entitat.  

El Casino arriba així als moments actuals amb un patrimoni consolidat, en bon 
estat, i sense dificultats econòmiques, però amb totes les incerteses que tenen tantes i 
tantes societat similars. El seu esdevenidor ha de ser bo perquè un poble gran com el 
nostre necessita ara un Casino tan viu com el que van necessitar els santendreuencs 
d'abans.  

 
EL FOMENT DE CULTURA DE SANT ANDREU DE LA BARCA 

 
Si a l’analitzar al Casino hem vist que va tenir diverses etapes, fins i tot formant 

entitats jurídicament diferents, encara que al final és la imatge i la realitat del Casino 
la que ens ha arribat, el mateix passa amb el Foment. No podem parlar d’un sol 
Foment de Cultura. Dins del que trobem seguint el fil conductor del que s'ha conegut 
per Foment de Cultura hi ha hagut entitats de natura molt diversa. Amb la mancança 
de materials que he trobat per fer aquest estudi, quedaran també ací buits molt 
importants, però sí que podrem rebre una idea de conjunt del que ha estat l’activitat 
que s'ha acollit sota aquest nom.  

 
El foment de cultura de 1917 a 1933 

 
El Foment de Cultura de Sant Andreu de la Barca va néixer el dia de cap d'any de 

1917, a la tarda, quan el Sr. Rector, després del rosari, va reunir tots els feligresos caps 
de família a la casa rectoria. Allí Mn. Llombart va llegir els estatuts de l'entitat que pel 
seu interès, transcric íntegrament:  

"Atenent a que l'entitat té per objecte fomentar l'esperit i la cultura religiosa, moral, 
intel·lectual i social de la feligresia, es formaran les seccions corresponents. 
L’Associació funcionarà baix els auspicis de la Junta d'Acció Catòlica de la Parròquia. 
La mentada entitat serà formada per la junta referida i per los de famílies adherides. 
La Junta de la que és president el Sr. Rector, ademés la formaran, un Vicepresident, 
un Tresorer i un Secretari i els vocals que l’Autoritat eclesiàstica (a qui pertany 
nomenar la Junta) destini. El cos d’adherits estarà integrat per les famílies que son cap 
de casa o delegat seu hagi demanat de la Junta la seva adhesió i hagi sigut admès 
com a tal; i ademés les societats que com les famílies siguin adherides. Per ser  
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adherit se te de ser veí, passar alguna temporada o tenir interessos a la Parròquia de 
Sant Andreu de la Barca. Els recursos de la societat els formaran els donatius i les 
quotes de les famílies adherides i sent precís pagar-ne quan menys una per família que 
podría senyalar-se a dues pessetes".  

Aquests estatuts es van presentar al Govern Civil de la província el dia 25 de gener 
de 1917, i es va constituir la societat, un cop aprovats, el dia 11 de febrer.  

Neix així el foment de Cultura, possiblement com a una de les primeres actuacions 
pastorals que Mn. Llombart fa al poble, ja que ell diu que renuncia a nomenar als 
components de la Junta, perquè encara no coneix prou bé al personal. Per tant no 
podia fer massa que era ací.  

El caràcter de l'entitat queda prou clar en els estatus i en les reiterades proclames 
d'adhesió del Foment de Cultura a la Junta Diocessana d'Acció Catòlica. Mn. 
Llombart té molt clar el paper pastoral del Foment, i no deixa que ningú l'aparti 
d'aquesta direcció. Això queda palès de manera rotunda, quan el 17 de gener de 1924 
dos veïns influents del poble, el van a trobar a la Rectoria i li demanen que dissolgui 
l'entitat per crear-ne una altra a la que es poguessin organitzar balls, fer jocs, i 
representar obres de teatre amb la participació d'actors dels dos sexes, creient també, 
−diu textualment l'acta de 22 de gener−: "robustecer el partido de las derechas de la 
población y favorecer la moralidad de sus hijos".  

Em crida l'atenció la reacció de Mn. Llombart, que no es limita a contestar 
negativament, sinó que ho posa en coneixement de la Junta Directiva, demanant que 
opini i afegint-hi ell que "cree que la realización de sus proyectos (els dels dos veïns 
proposants) sería motivo de discordia en el pueblo y sería un paso directo a la 
desmoralización de la juventud". A més a més, per assegurar-se la partida, eliminar 
qualsevol dubte de quína és la seva posició, i frenar els intents que es pugin fer des del 
Foment de Cultura, aprofita la primera Junta General Ordinària de socis, que es 
celebra el 27 de gener, per fer la següent declaració: "dice que ésta (la associació) es 
eminentemente católica y que nunca debe proponerse la política, prueba su actuación 
católica y como nunca será fácil actuar de otra forma. Hace un elogio al propietario 
del local Sr. Jansana quien ha probado, como tenía prometido, no dedicar el local a 
otro fín que a entidad parroquial o a habitaciones particulares al liquidar la entidad"; 
deixa les coses ben clares i fins i tot adverteix que si no es segueix pel camí marcat, es 
perdrà el local.  

Aquesta proposta, emanada de dos militants, un d'ells dirigent del Partit Carlí, és a 
la que feia referència al parlar de la constitució del Sindicat Agrícola que substitueix 
al Casino; certament a totes dues entitats hi ha persones que volen conduir les 
associacions cap a determinats sectors polítics, probablement perquè aquests no han 
tingut mai una organització pròpia al poble i la volen substituir movilitzant les 
societats existents. Queda clar, però, que hauran de passar força anys abans que les 
seves gestions tinguin èxit.  

Seguint l'estructura que marcavan els estatuts, la primera Junta Directiva quedava 
formada així:  
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President: Mn. Joan Llombart i Bargalló  
Vice-president: el Sr. Josep Costa i Archs  
Tresorer: el Sr. Joan Miquel i Jansana.  
Secretari: el Sr. Jaume Campmany i Costa.  
Vocals: els Srs. Joan Bosch i Pastellé, Francesc Canals i Torelló, Josep 

Comajuncosas i Santacana, Agustí Costa i Monmany, Francesc Martí i VendrelI, 
Agustí Salabert i Ribas.  

 
Pocs canvis va haver-hi en aquesta composició al llarg dels 16 anys que va durar 

aquesta etapa. Qui més va canviar va ser la persona del President, ja que es variava 
amb l’arribada d'un nou rector. Així l’any 1924, l’ecònom de la Parròquia Mn. Lluís 
Montfort i Gutiérrez n’era el president accidental, per haver passat Mn. Llombart a ser 
el Rector de Martorell. Al gener de 1925 el President és Mn. Ramon Sanahuja i 
Mercè, que anys a venir arribarà a la dignitat episcopal. A l’agost de 1927 presideix la 
Junta Mn. Josep Martí i Duran, qui, a finals de 1929, demana al Vice-president que es 
faci càrrec de les funcions de la presidència ja que ell no pot ocupar-se 'n degudament. 
El darrer president d'aquesta etapa serà Mn. Joan Playà.  

Ja hem dit que en els altres càrrecs pocs canvis hi va haver. Fins a l'any 1926 
l'única baixa va ser la del vocal Agustí Costa i Monmany, mort a finals de 1918 en 
una epidèmia de grip que va provocar varies defuncions. L'any 1929 en Miquel Viloca 
i Martí substitueix al secretari Jaume Campmany. El gener de 1933 s'incorporen a la 
Junta en Salvador Mitjans i n’Albert Presas. De la primera a l'última Junta s'han 
mantingut als seus llocs en Josep Costa, en Francesc Canals i en Francesc Martí.  

Ja coneixem el caràcter del Foment de Cultura i qui el va tirar endavant. Bo serà 
que passem a altres aspectes.  

El Foment estava al carrer de l’Església n.º 1, en una casa que el Sr. Antoni 
Jansana havia fet construir expressament per aquesta finalitat, i que la va llogar per el 
preu de 200 ptes. anyals, preu que, des de gener de 1919, va passar a 250 ptes., a canvi 
de servir 150 litres diaris d'aigua, subministrada per la recentment creada "Compañía 
de Aguas Potables" de la localitat. Així doncs, si bé el Foment s'instal·la en una casa 
de lloguer, aquesta és pensada per a complir la seva missió i, tal com recordava Mn. 
Llombart en la cita que hem fet més amunt, destinada sense compromisos a aquesta 
activitat parroquial; tant és així que l’avi Viloca explica que hi havia un portalet que 
comunicava el Foment i l’hortet de la Rectoria, i que a cada festa, a mitja tarda, l’obria 
el Sr. Vicari tot tocant una campaneta, en senyal de resar el Sant Rosari.  

Aquest local era utilitzat també per l’associació "La Pagesia", que per 150 ptes. 
havia venut el seu mobiliari al Foment, i s'hi havia adherit pagant 50 quotes de soci, és 
a dir 100 ptes. anyals, a canvi de fer servir els mateixos locals socials i els serveis de 
consergeria del Foment. A l’acta del 29 de gener de 1922, es parla del serveis de 
conserge al "Sindicato agrícola i Caja rural"; a un inventari que es va fer en agafar el  
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cafè el Sr. Isidre Mitjans i Coll es llegeix que l’armari que hi ha a secretaria el fa 
servir també el sindical. Cal pensar que aquest és el successor de l'entitat "La 
Pagesia", el nou nom guanya en tecnocràcia, però perd en evocació.  

Econòmicament el Foment va tenir dues vies inicials de recursos: els donatius i 
l'emissió de 50 cèdules. Les quotes que preveien els estatuts, de moment, no es van 
aplicar, ja que els donatius i quotes voluntàries les suplien; només l’any 1926 s'acorda 
atribuir dues quotes de dues pessetes a cada família, però tampoc no va arribar a ser 
efectiu, perquè es van rebre força donacions que ho van fer innecessari.  

Sobretot al començament el Foment va gaudir de força aportacions. Així es van 
recollir 1.495 ptes. entregades per diverses persones; el Sr. Jansana va cedir el piano i 
el Sr. Quimet Oliver el taulell i el filtre de cafè, el Sr. Anton Campmany, 
posteriorment, va donar 18 toms enquadernats en pergamí del "Año Cristiano". Quan 
l'any 1927 es va comprar l’aparell de ràdio, amb motiu de la retransmissió d’uns 
Exercicis Espirituals per Radio Barcelona, les 400 ptes. del seu cost les van cobrir 44 
donants. També pel mateix sistema es va fer front, l'any 1929, a l’adquisició d'un altre 
piano, que va valdre 1.900 ptes. La generositat dels veïns de Sant Andreu quedava 
doncs ben palesa.  

L'altre mecanisme per obtenir diners per fer front a les despeses inicials va ser el 
de les cèdules a que hem fet referència. Es va circular 50 cèdules, de 50 ptes, cada 
una, pretenent recaptar 2.500 ptes. Aquestes cèdules se les van quedar entre 9 
persones, els components de la Junta i, sobretot els Srs. Jansana i Salabert que se'n van 
quedar 17 cadascú i que a més van deixar 400 i 300 ptes. respectivament, a tornar el 
cap de 5 anys i sense cap interès.  

En conjunt l'economia del Foment es va anar defensat al llarg de tot el període, i 
sempre es va poder fer front a tots els pagaments, tant és així que des de 1929 
s'amortitzen cinc cèdules anyals, en comptes de les dues que s'havia acordat saldar en 
el moment de la seva emissió. Al gener de 1933 les 50 cèdules s'havien cancel·lat.  

A l’acta d’octubre de 1932 es pot llegir textualment el següent: "Viendo pues la 
buena administración por parte de la Junta al instante se trata de hacer una renovación 
del alumbrado en la planta baja del local, o sea en el café".  

Cada any es presentaven els comptes a la Junta General Ordinària de socis, el que 
ens permet fer-nos una idea del procés d'augment del cost de la vida a través de 
l'increment dels pressupostos de l'entitat, ja que les seves activitats semblen força 
regulars al llarg de tots aquests anys. Per fer-nos una idea de les xifres que movia el 
Foment, anotarem les de l'any 1918 en que es van ingressar 859,75 ptes. i es van pagar 
790,30 ptes., i les de l'any 1932 en el que es van cobrar 2.365 ptes. i se'n van abonar 
2.252,10. Es a partir de 1925 que s’assisteix a un fort increment de les quantitats 
circulades.  

Un bon puntal de l'entitat van ser els socis, dels que ja he dit que n'he comptat 236, 
que representen gairebé totes les famílies del poble. Cal recordar que en aquests anys 
ja funciona el Casino, a la seva seu de la carretera, i podem pensar que els socis que 
té en el moment del seu pas a sindicat són pràcticament els que devia tenir abans.  
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Quan el Casino era l'única entitat era normal que gairebé tothom en fos soci. En 
aparèixer ara el Foment cal atribuir al fort ascendent del Sr. Rector el fet d'aquesta 
participació també massiva en la nova societat. Al marge dels socis veïns, també n'hi 
havia de residents a altres llocs, però més o menys lligats a Sant Andreu de la Barca. 
D’entre ells en vull destacar dos, que per sí sols honoren el Foment de Cultura, són en 
Lluís Nicolau d'Olwer, important historiador i polític de la segona República, al que ja 
ens hem referit abans parlant del diari La Publicitat, del que en fou primer director; i 
el Doctor Rafael Dalí i Cusí, oncle del famós pintor, home culte i pintoresc a qui en 
Josep M.ª de Segarra fa l'honor de dedicar sucosos comentaris a les seves Memòries.  

De les activitats desenvolupades pel Foment, unes van estretament lligades al seu 
origen; així la Junta és assabentada del progressos que fan els nens de la catequesi, o 
se li demana que prepari amb solemnitat els actes que cal celebrar a la Festa Major. A 
l’acta de 31 d’octubre de 1920 Mn. Llombart demana que es celebrin actes dignes de 
"una Fiesta Mayor como celebraban nuestros mayores en mejores tiempos; en que la 
Fe y la virtud no estaban reñidas en las fiestas de los pueblos con las tradiciones". 
Eterna frase dels que miren enrera, i que no és massa estrany sentir-la avui.  

Altres activitats són més específiques d'una entitat cultural. Al Foment s'hi fa 
teatre, en principi actuant sempre persones del mateix sexe, com s'ha pogut llegir 
anteriorment; possiblement la representació més tradicional va ser la dels Pastorets, 
dels que l'avi Viloca destaca l'Estel de Natzaret. Aquesta secció, i cal pensar que 
també les altres, es va veure molt afectada per la Guerra del Marroc, que va ser la 
causa de que moltes representacions no es poguessin realitzar, Aquesta guerra, 
reflectida en las actes com a "Guerra de Melilla" o "Reconquista de Marruecos", va 
ser prou viscuda també a Sant Andreu, fins al punt que el Sr. Isidre Julià, de cal Berga, 
recorda perfectament la baixada de tota mena d'activitats al poble. L'entitat va acordar, 
el gener de 1922, fer una subscripció per enviar diners als soldats desplaçats a 
l’África. Posteriorment el seu exemple va ser imitat pel propi Ajuntament.  

Una altra activitat va ser el cant coral. M. Llombart ja el va promocionar des del 
primer moment, i devia ser força important perquè és una de les tasques més 
recordades per les diferents persones amb qui he parlat. A vegades aquesta activitat 
comportava la presència d'algun grup coral de pobles veïns. Potser per vanitat 
familiar, no vull deixar d’estar-me de citar l'Orfeó Vicentí del Centre Catòlic de Sant 
Vicenç dels Horts, que va actuar en dues ocasions dirigit pel meu avi Ramon Camps i 
Miró, que n'havia estat el fundador.  

Altres activitats havien estat les caramelles, que foren fins i tot cantades i 
acompanyades per l'orquestra Planas de Martorell. Les sardanes, tocades al piano per 
la Srta. Teresa Costa o pel Sr. Paquito Mestres. El grup excursionista format pel Sr. 
Isidre Archs. La biblioteca que volia formar Mn. Josep Martí, i que no sé si va quedar 
en projecte.  

També cal fer menció del cafè amb els seus dos billars, un propietat de l’entitat i 
l'altre adquirit pel Sr. Francesc Martí i deixat en dipòsit al Foment, fins que el va  
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comprar i regalar el Rector Mn. Ramon Sanahuja.  
Entre aquestes activitats, voldria transcriure l'anècdota que explica l'avi de cal 

Berga i que em sembla força interessant i representativa del signe del seu temps. Diu 
així: "Ja en època del primer Foment, es va fer en un envelat, que es va llogar l’any 
1918, les representacions de "Las Golondrinas" i "Los Claveles", cantades per un 
Perera. Es va llogar l’orquestra dels escolans de Sant Sadurní per fer ball i es va fer a 
la sala de dalt del Foment antic, però els més vells del Foment van apagar els llums. El 
ball no es va poder fer a l'envelat perquè plovia".  

Res no fa preveure el destí de l’entitat, l’economia és bona; el nombre de socis 
important; d'activitats no en falten. Que passa doncs?  

A l'acta de 29 de gener de 1933, Mn. Playà diu que nota una fredor a l'entitat i que 
es tem que això es degui a ostentar ell la presidència del Foment, considerant que 
potser fora millor que el President fos un seglar i que ell es limités a ser el Consiliari.  

Ja hem fet referència repetida que Sant Andreu de la Barca no era cap illa dins dels 
esdeveniments de l'època. Els aires anticlericals de la Segona República forçosament 
havien de bufar a la nostra població, i una entitat nascuda sota un signe tan clarament 
confessional i religiosament militant, n'havia de patir les conseqüències.  

La proposta de Mn. Playà no va prosperar el gener de 1933, però el 29 de juny del 
mateix any es va aprovar la dissolució de l'entitat, proposant que l'actiu i el passiu 
fossin assumits per una nova associació que tenia presentats els estatuts al Govern 
Civil, −diuen les actes−, des del primer de Juny, i que s'havia d'anomenar "Foment 
Agrícola de Sant Andreu de la Barca". Com que entre els fins d'aquesta nova entitat hi 
havia els de contribuir a "la cultura, bienestar y espacimiento de los socios, en 
compatibilidad siempre de las buenas costumbres", no hi ha cap problema per part 
dels socis del Foment de Cultura a decidir la seva dissolució i transferència a la 
nounada associació.  

La proposta presentada l'any 1924 a Mn. Llombart, i tan clarament rebutjada per 
ell, al final havia reeixit. Venien temps de divisions i enfrontaments.  

Sabem que el Foment, en un moment determinat passa de l'edifici del carrer de 
l'Església a la plaça d'Anselm Clavé. Com que no he trobat dades que en parlin, i sí 
que les tenim del Foment de Cultura, podem estar segurs que en tot cas el Foment que 
ocupa l’edifici de la plaça és el Foment Agrícola.  

 
El foment agrícola de Sant Andreu de la Barca 

 
En una primera redacció havia pensat passar pel alt aquesta etapa del Foment per la 

manca de documents que ens permetin treballar sobre segur. M’hi he repensat perquè 
crec que val la pena que expliqui el que els avis Viloca i Julia m’han exposat. Com a 
mínim és l‘únic que en sé, i pot ser vàlid fins que trobem documentació que ho 
confirmi.  
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Crec que queda clar, pel que he escrit fins ara, que el Foment no va canviar de 
local per raons d'espai. Va canviar perquè va modificar radicalment l’objectiu de 
l’entitat i l’arrel dels compromisos entre Mn. Llombart i el Sr. Jansana.  

Segons diu l’avi Viloca, el Foment es va instal·lar en dues cases, una propietat del 
Sr. Joaquim Canals i l’altra del Sr. Joan Bosch. L'avi Julià situa aquest fet als voltants 
de 1932 o 1933, data que lliga bé amb la nostra explicació.  

 
De la Junta d'aquesta època recorden als següents Srs.:  
Joaquim Canals  
Josep Miquel i Puig  
Josep Comajuncosas  
Joan Costa  
Isidre Julià  
Salvador Martí  
 
Al nou local hi havia el cafè a baix i la sala d'actes a dalt.  
Les activitats culturals que allí es feien eran les de sempre. Recorden que l’any 

1933 van fer una representació de la sarsuela "Doña Francisquita"; i que el 1936 
s'havia llogat l’orquestra Planas per celebrar la Festa Major de Setembre, però que 
l’ajuntament no va deixar fer els actes organitzats pel Foment i, com que l’orquestra 
va voler cobrar, els va crear problemes econòmics.  

El 31 de Març de 1935, el Foment Agrícola va crear una Germandat de Socors 
Mutus del Foment Agrícola. L’acta de constitució es va fer al local social de l’entitat, 
a la Plaça Anselm Clavé, nº 6,8 i 10 dirigint la reunió el Sr. Josep Miquel i Puig, que 
probablement és el President del Foment. Aquests fets els coneixem perquè a 
l’Ajuntament hi ha un llibre amb les poques actes que va fer aquesta entitat. Cal 
destacar que quan neix aquesta germandat, desapareix la tradicional germandat 
Agrícola del Roser.  

Sabem, −perquè se'ns ha explicat−, que durant la Guerra Civil el Foment fou 
suprimit, i l’Ajuntament ocupa les seves instal·lacions.  

Això ens ho confirma aquest llibre d'actes. Per una banda sobta que, després de 
l’acta de la Junta General Ordinària de 12 de gener de 1936, no hi hagi cap acta fins el 
24 de Febrer de 1937.  

Aquesta darrera acta és molt interessant i en transcriuré una bona part:  
"A Sant Andreu de la Barca, el 24 de Febrer de 1937, es reuniren en el local del 

"Sindicat Agrícola" sota la Presidència de Josep Miquel Puig, i de l’Alcalde de la 
Vila, Joan Jansana Monmany, els socis de la Germandat de l’abans "Foment 
Agrícola", i alguns altres ciutadans ja que havien estat convidats amb pregó per 
l’Alcaldia; per tractar de la normalització de la germandat". Més endavant s'especifica 
que la normalització venia perquè no funcionava des del mes de Juliol. Podem 
fàcilment deduir com i quan va deixar d’actuar el Foment Agrícola. La pròpia 
Germandat no va durar gaire més, ja que el 23 de Desembre de 1937, va acordar unànimement  
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"suspendre els cobraments i pagaments, fins acabada la guerra, esperant que ens 
poguem trobar tots junts un altre dia tots els associats".  

 
El Foment com a “Sala Parroquial” 

 
Havent quedat inservible l'església parroquial; després de la Guerra Civil, la sala 

d'actes del Foment, a l'edifici de la Plaça Clavé, en van fer les funcions temporalment, 
fins que es va acabar la reparació del temple.  

Superat aquest període de transició, novament va reprendre's l’activitat cultural, 
duta a terme sota el patrocini de la parròquia.  

Es va tornar a fer obres de teatre, pastorets, festivals de la Joventut d’Acció 
Catòlica i cinema a través d'una empresa registrada amb el nom de "Cine Centro 
Parroquial".  

L'anima d'aquestes activitats va ser inicialment Mn. Francesc Mauri.  
Per a tothom el "Foment" era el mateix, es digués com es digués oficialment. De 

fet durant aquests anys no hi havia estatuts i per tant el que es feia era una activitat 
promoguda des de la Parròquia, sense cap altre reconeixement que el de la realitat, 
que és el reconeixement més eficaç a l'hora de funcionar.  

El dos de gener de 1964 aquesta sala va quedar completament destruïda per un 
incendi. Però el foc no va poder cremar una voluntat de treball que havia començat 
també a primers de gener de gairebé 50 anys abans.  

Ràpidament va iniciar-se els passos per aixecar un nou Foment, però ara més gran i 
sobre terrenys propis, que es van adquirir el 27 de novembre del mateix any, al Sr. 
Joan Prats i Coll.  

Col·locada la primera pedra per l’Alcalde, Sr. Salabert i per Mn. Monfort, van 
començar ràpidament les obres dirigides per l'arquitecte Sr. Josep Alemany i Jové i 
l'aparellador Sr. Jaume Piera i Sarramia.  

Igual que havia passat amb el Casino, l’any 1926, ara també molta gent va aportar 
jornals i diners, tot i així va caldre fer una hipoteca i es va haver de renunciar a dur tot 
el projecte a terme, construint la sala de cine, el vestíbul i altres dependències annexes 
indispensables per fer funcionar almenys el cinema.  

Mentrestant Mn. Enric Montfort i Garcia, donava de baixa l'empresa "Cine Centro 
Parroquial", i tramitava la creació d'una nova empresa sota el nom de "Central 
Cinema".  

A la festa Major de setembre de 1966, es va inaugurar la nova sala. L'únic recull 
escrit que tenim d'aquest acte, és el comentari que va publicar la revista "La Palanca", 
al seu n.º 5. Crec que val la pena deixar la paraula al cronista presencial, que segur que 
va saber reflectir l'ambient que envoltava l'acte, millor i més càlidament que no ho 
sabria fer jo. Diu així: "Después de la Tómbola nuestras autoridades se 
trasladaron al Centro Parroquial para proceder a su bendición e inauguración. Una 
vez efectuada la primera y ante numerosísimo público, calculado en un millar, que 
demostraba claramente no sólo la expectación y ansiedad, sinó el cariño con que se  
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esperaba su apertura, nuestro venerable Mosén Enrique, con verbo fluído y fácil, hizo 
historia del mismo acentuando los sacrificios, ciertamente agobiantes, con que han 
tropezado para llevar a cabo tan magna obra, però expresando su satisfacción por la 
terminación de la misma, a la que consideraba trascendente para la villa. "Ciertamente 
que causas −económicas− ajenas a nuestra voluntad, no nos han permitido llevar a 
cabo todo el proyecto, dijo, però tened la seguridad de que, en cuanto nos sea posible, 
se continuará y San Andrés podrá contar con el lugar de reunión y formación que 
nuestra juventud requiere". Después de acallarse el cálido aplauso con que el público 
premió sus últimas palabras, habló el Sr. Canals, quien hizo hincapié en la 
trascendencia que el Centro tenía y dirigió una llamada a todos, aborígenes e 
inmigrantes, para que lo considerasen como cosa propia, por ser realmente fruto del 
esfuerzo de todo el pueblo".  

Poc després, el 17 d’octubre, arriba el permís del Govern Civil, perquè el "Centre 
Cinema" pogués funcionar.  

La parròquia havia continuat tenint el dret d'ús del local cremat, local que 
interessava a l’Ajuntament que ocupava la planta baixa de l'edifici. El 6 de Desembre 
de 1969, l'alcalde Sr. Miralles i Mn. Monfort signaven un contracte, pel que la 
parròquia renunciava aquell local i l’Ajuntament venia a la Parròquia els terrenys dels 
safareigs públics, per millorar la instal·lació del Foment.  

Seguint les dades que en ofereix "La Palanca", l'any 1970 es va formar una Junta 
encarregada de gestionar les activitats del local. Estava formada pels components 
següents:  

 
President: Sr. Enric Rosich i Isart  
Tresorer: Sr. Miquel Juncosas i Vila  
Secretari: Sr. Joaquim Llobet i Navarro.  
Consiliari: Mn. Enric Montfort i Garcia.  
Vocals: Srs.: Joan Prats i Coll, Ramon Roca i Bertran  
L'any 1972, essent Rector Mn. Manuel García i Nicolás, la Junta va ser ampliada 

amb la incorporació de les següents persones: el Sr. Miquel Mitjans, el Sr. Isidre 
Mitjans, el Sr. Josep Martí, el Sr. Antonio Ros, el Sr. Josep Mitjans, el Sr. Amadeu 
Amat, el Sr. Ramon Moix, la Sra. Adela Serra, la Sra. Caterina Lloverol, i la Sra. 
Eulàlia Miquel i Costa.  

 
Posteriorment van ser els Srs. Llobet, Martí, Mitjans i Raya els que van mantenir 

oberts els locals amb el suport de Mn. Ignasi Mora i Terrats, nou Rector, que no va 
trigar a cercar persones per formar una Junta amb la missió de renovar el Foment, 
però això ja forma part d'un altre capítol de l'entitat.  

Durant aquests anys es van fer moltes coses al Foment. El 1972 es va pintar la 
façana, amb un estil espectacular, que es pot veure en varies postals que circulen pel 
poble; també es va fer una pista, per incrementar l'espai del bar. A finals de 1974, el 
Rector Mn. Manuel García obté permís del Bisbat per vendre gairebé 400 mts.2 que  
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el Foment tenia al carrer Parera sense construir, i dedicar l'import de la venda, un 
milió i mig de pessetes, a realitzar millores a la sala del cine i construir més locals per 
atendre les necessitats d'espais per fer activitats i reunions. El 1976, amb les noves 
obres, el Foment tenia els elements físics que permeterien que tornés a ser quelcom 
més que una sala d'actes.  

Però aquestes juntes no solament es van ocupar de les obres. Al Central Cinema 
s'hi feien altres activitats que hem pogut resseguir pels comentaris que en fa La 
Palanca. Evidentment la més comentada i habitual era la del cine, però ja des de l’any 
1968 es fan un seguit de sessions de cine-fòrum, que té prou acollida com per comptar 
amb la participació, a l’hora dels comentaris, del rector Mn. Montfort i del Dr. 
Escorsa, metge titular del poble. Aquesta activitat, com les altres, imitant el Guadiana, 
apareix i desapareix del conjunt de tasques que es desenvolupen al Foment; l'any 1975 
torna a tenir esporàdica presència. El teatre torna a ser la manifestació més suggestiva, 
ja que arrossega activament més persones; recomença ràpidament de mans dels 
"Pastorets", que es representen pel Nadal de 1967, malgrat les dificultats que 
inicialment presenta l'escenari, que té la sala tan poc adequat per aquesta activitat. A 
partir d’ací són força nombroses les al·lusiones a diferents obres o als grups que les 
porten a terme, dirigits inicialment per Mn. Gaspar Mora i pel Sr. José Ruíz, mestre 
del poble. També tenim notícia de festivals infantils, festivals de flamenco, i cursos 
per aprendre sardanes; activitats totes que sont molt presents durant els anys que van 
de 1968 a 1976, fent-se més esporàdiques posteriorment, fins a desaparèixer en els 
darrers temps, si exceptuem el cinema.  

 
L’actual Foment de Cultura 

 
D'aquest, com del primer, en tenim el llibre d'actes, però el ser-ne testimoni 

presencial, i una mica protagonista, em dificulta la tasca d’historiar-lo. Per tant només 
en faré una introducció, deixant que el temps faci el seu paper.  

Aquesta etapa del Foment no es pot deslligar de l'anterior; fins i tot molts dels 
membres de la seva primera Junta, ja ho érem abans. Precisament el fet de ser-ho, de 
conèixer les dificultats que passàvem i de voler afiançar la tasca proposada, ens va 
decidir a tractar de consolidar l’Entitat dotant-la d'estatuts; fet que considero distintiu 
d'aquesta darrera fasse.  

El dia 27 de novembre de 1981, ens vam constituir en Junta Gestora per, tal com 
diu el llibre d'actes: "fer uns estatuts i promoure una entitat que, amb el nom de 
Foment de Cultura, continuï l'obra que va iniciar la que amb el mateix nom fou 
aprovada l'any 1917”.  

Aquesta Junta Gestora era formada per en Rossend Canals i Miquel, com a 
President; Mn. Ignasi Mora i Terrats, com a Consiliari; en Josep Camps i Roca, com a 
Secretari; i en Jaume Adrover i Ramia, Joaquim Campmany Miquel, Pere Cañellas 
Vila, Josep Miquel Amat, Joan Mitjans Archs, Miquel Mitjans Viloca, Xavier Onses 
Archs i Trinitari Peiró Vivas, com a vocals. Posteriorment s'hi varen incorporar en  
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Jordi Canals i Miquel, l’Agustí Castelló Martín i la Carme Robert Bemat.  
Els estatuts s'anaven redactant després de fer consultes a varies entitats del mateix 

caire, de la rodalia, i discutint-se a les reunions de Junta els textos que s'elaboraven. 
Com que aquest procés es feia llarg, el 5 d'Agost de 1982, es va decidir aprovar una 
normativa de bases per a funcionar amb plena normalitat, de manera que les activitats 
del Foment s'anessin consolidant, especialment el cinema, que presentava una situació 
crítica i que havia deixat molt malmesa l'economia de l'entitat, fins a l'extrem que es 
va fer precís demanar ajuts a alguns particulars, per fer front a la situació més 
immediata, obtenint-se 200.000 ptes. de donatius.  

Es va rellançar el teatre, agafant com a motiu un homenatge al Sr. Bigas, membre 
de la colònia estiuenca, que durant molts anys havia fomentat aquesta activitat a la 
nostra localitat. Es va iniciar classes de sardanes. I amb l'ajut de tots, i una subvenció 
del Departament de Cultura de la Generalitat, es van fer mantes obres per a millorar i 
mantenir les instal·lacions.  

Tot i amb això l'elaboració dels estatuts seguia endavant. El 3 de febrer de 1983, la 
Junta Gestora va revisar i donar llum verda al seu redactat, de manera que estaven a 
punt per ser presentats a la Parròquia i al Bisbat per a la seva aprovació definitiva, que 
es va obtenir, bo i introduint-hi algunes modificacions importants, el dia 2 de setembre 
de 1983, data en que varen ésser signats pel Sr. Cardenal Narcís Jubany.  

L'article 1.' d'aquests estatuts diu textualment: "Amb el nom de Foment de Cultura 
es constitueix una associació canònica a la Parròquia de Sant Andreu de la Barca, que 
tindrà com a finalitat la promoció d'activitats culturals, recreatives i socials, al marge 
de qualsevol signe polític determinat, i es regirà pels presents estatuts i les 
prescripcions del Codi de Dret Canònic que li siguin aplicables".  

Finia així l'activitat de la Junta Gestora, i començava una nova etapa la del, 
novament, Foment de Cultura, que per la seva inspiració, caràcter i activitats, vol ser 
hereu del primer, bo i guardant les distancies que el temps ha creat, i tenint present el 
fet de que el Foment de 1917 era una entitat jurídica aprovada pel Govern Civil, i el 
de 1983 és una associació canònica de la Parròquia de Sant Andreu de la Barca, i, per 
tant, sense capacitat legal d'actuar per sí mateixa davant de la societat civil.  

Hauria de continuar el relat de la història del Foment amb un nou apartat que ens 
parlés del que hem fet les juntes que l'hem dirigit, a les que s'hi han incorporat, 
substituint algunes baixes, els germans Mercè i Oriol Carbonell i Gómez, en Lluís 
Campmany i Parrot, en Joaquín Ramos Marín, en Josep Nosàs Alcalà i, darrerament, 
en Josep Maya Ortiz. Caldria parlar de l'escola de sensibilització musical, dels grups 
de teatre, del cine-club i el rellançament del cine comercial, de les obres fetes, de 
tantes i tantes coses que es fan contínuament. però tot això serà història d'ací a un 
temps. Ara encara no ho és.  

JOSEP CAMPS ROCA  
Llicenciat en Geografia i Història  
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CONTEXT SÒCIO-CULTURAL 
 
 
 
Aquest apèndix de la Història de Sant Andreu de la Barca pretén ser un recull de 

fets i circumstàncies que s'emmarquen en el context sòcio-cultural de la nostra vila. 
No és un recull exhaustiu, sinó que és un conjunt de vivències i records que en un 
termini no excessivament dilatat en el temps hem pogut recopilar, gràcies a la 
col·laboració espontània i gentil de nombroses persones, així com als propis records  
personals viscuts al llarg de més de 40 anys de vinculació amb Sant Andreu de la  
Barca.  

No cal dir que la nostra població no ha pogut defugir els canvis de forma de vida 
experimentats per la nostra societat en les darreries del segle XX com a conseqüència 
dels efectes de la industrialització i dels avenços tecnològics. Que lluny queda aquella 
petita vila rural de remarcable boniquesa, situada a la vall del riu Llobregat, en un 
terreny mig pla, mig muntanyós, fertilitzat per un riu incontaminat que proporcionava 
un clima temperat i saludable i on el conreu de la vinya i el cultiu del  presseguer eren 
les veritables fonts de riquesa. Així era Sant Andreu de la Barca no fa  mes de 70 
anys. Tanmateix, el nostre no és un cant nostàlgic sino una aproximació a determinats 
aspectes de la vida d'aquesta vila que constitueixen allò que hom anomena la 
"memòria col·lectiva".  

 
INSTITUCIONS I ENTITATS 

 
El Foment de Cultura i el Casino.− La vida social de Sant Andreu de la Barca ha 

girat sempre a l'entorn d'aquestes dues entitats, a través de diferents formes i  
concepcions que s'analitzen en un altre apèndix d'aquest llibre. Les activitats que s'hi 
desenvolupaven eren les sardanes, les representacions dels Pastorets i balls populars, 
al Foment; i el teatre, la sarsuela i també el ball, al Casino.  

Germandats de Sant lsidre i del Roser.− Éren també dues les institucions mutuals 
existents a Sant Andreu de la Barca des de temps molt reculats. La Germandat del 
Roser era una associació assistencial amb unes quotes que, segons sembla, no  
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van passar mai d'una pesseta al mes, però amb unes prestacions per malaltia de fins a 
tres pessetes al dia. El lloc de reunió d'aquesta Germandat era "El Casino del Progrés", 
situat en un local de la carretera, xamfrà amb la Riera Canals, propietat de la família 
Llopart; l’any 1926, els socis es van traslladar als locals de la Societat del Casino, al 
carrer de Catalunya. Cada any celebraven una solemne festa, el primer diumenge de 
maig. Per la seva part, la Germandat de Sant Isidre feia la seva festa el segon 
diumenge de maig, tot honorant el seu patró.  

El sometent.− Aquest cos armat estava integrat per voluntaris que feien serveis de 
seguretat i vigilància i a Sant Andreu de la Barca hi tenia una bona representació amb 
més de trenta membres inscrits. D'entre els més antics que es coneixen pot esmentar-
se Agustí Salavert i Ribas, que era el caporal, el qual fou substituït per Josep Amigó i 
Vendrell i, més tard, per Carles Amigó. Per poder entrar a formar part del cos s'havia 
de passar una selecció acreditant ser un bon caçador, ser valent i estar disposat a 
deixar la feina quan fos convenient; més endavant, amb un certificat de penals i bones 
referències ja n'hi havia prou. El dia de Reis se celebrava el Sopar del Sometent. Uns 
tocs de campana continuats i diferents dels altres usuals eren el senyal de convocatòria 
del Sometent per a acudir a apagar un foc, a empaitar uns lladres o a assistir algun 
accidentat; el lloc de concentració era davant l'Església. El primitiu estendard del 
Sometent de Sant Andreu de la Barca estava dipositat, com d’altres, a l’Església i va 
desaparèixer en l’incendi del temple durant la guerra del 1936. L'any 1952 es va 
estrenar un nou estendard fet després d'una recapta entre els veïns, que va 
proporcionar la suma de 6.500 pessetes; hi constava la inscripció "Somatent armat de 
Catalunya, Sant Andreu de la Barca" i el lema "Pau, pau i pau". El cos fou dissolt per 
ordre del ministre Martín Villa, durant la dictadura del general Franco.  

Els Mossos d’esquadra.− La primera referència documental de la presència 
d'aquest cos a la nostra vila correspon a l’any 1915. Segons consta a les actes 
municipals, en aquell any es va fer una consulta al poble sobre la conveniència del seu 
sosteniment amb gran consens atès el zel i el bon servei del Cos en aquesta 
demarcació. Sembla, però, que els Mossos d'esquadra no van fixar la seva residencia a 
Sant Andreu de la Barca, fins l’any 1932.  

Les religioses Filipones.− Fa més de 75 anys que les religioses de la Congregació 
de Sant Felip Neri −o Filipones, com se les coneix habitualment− es van instal·lar en 
una casa situada al número 47 de la Carretera, que els havia llegat testamentàriament 
la senyora Eulalia Arís i Salabert; concretament, això s'esdevenia el 20 de maig de 
1910. En aquell edifici es va iniciar, doncs, una tasca docent ben remarcable de la qual 
se n'han beneficiat diverses generacions i que ha prosseguit fins als nostres dies als 
locals de la plaça de la Pau, números 5 i 7, on la Congregació de Religioses es va 
haver de traslladar en resultar seriosament afectat per les inundacions de la tardor del 
1971 el seu primitiu Casal.  

Residències de la Diòcesi.− L'Organisme Benèfic Assistencial, depenent del 
Bisbat de Barcelona, va adquirir l’any 1954 la finca "El Olivar", on es va edificar 
el Sanatori "La Immaculada" destinat a atendre nens malats o convalescents de  
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tuberculosi. L'establiment del Sanatori fou acollit amb molt de recel a Sant Andreu de 
la Barca per la por del contagi d’aquesta enfermetat; tanmateix, el poble va acabar 
acceptant l'existència d'aquest important centre el qual, amb l'erradicació de la 
tuberculosi, va readaptar la seva destinació com a Residència destinada a atendre nens 
de 4 a 12 anys amb problemes socials. Actualment la capacitat de la residència és de 
60 places. Per altra part, la Residencia "Sol ponent" és una altra obra social, en ple 
funcionament, situada en un terreny colindant amb el de la Residencia "La 
Immaculada" i que va inaugurar-se el mes d'octubre del 1974. En aquest cas, "Sol 
ponent" és un centre d’acolliment de persones grans, primordialment sense família, 
amb capacitat per a allotjar 94 persones. El fundador i impulsor d’aquesta residència 
fou Mossèn Narcís Prat, en memòria del qual l’Ajuntament li va dedicar el carrer que 
condueix a aquest centre, a l’entrada del qual s’alça un monòlit en recordança 
d’aquest sacerdot ja desaparegut.  

Creu Roja.− És important destacar la presència d'aquesta important institució 
humanitària i assistencial. La Creu Roja va crear la seva Assemblea local a Sant 
Andreu de la Barca l'any 1955, la qual es reunia esporàdicament a l’Ajuntament. El 5 
de setembre de 1965 va inaugurar-se a la plaça de la Pau l’estatge social d’aquesta 
institució, en un local cedit pel senyor Pau Negre. Paulatinament, l’Assemblea local 
ha anat desenvolupant els seus serveis assistencials, formatius i socials, ampliant i 
millorant les seves instal·lacions així com el seu equipament material i humà, amb la 
col·laboració d'un excel·lent equip de personal sanitari, sacrificat i eficient, i soldats 
d'unitat militar.  

Cercle Català.− Amb l’objectiu d’impulsar la realització d’activitats de divulgació 
de la cultura catalana, l’any 1976 va crear-se el Cercle Català de Sant Andreu de la 
Barca. Les seves activitats s'han anat concretant al llarg dels anys amb l’Organització 
d’un important nombre de Jornades culturals intentant abastar una àmplia gamma de 
temes i manifestacions; cal destacar, especialment, la celebració anyal de la Setmana 
de Cultura en les quals s'aglutina tot l'esforç organitzatiu d'aquest grup desenvolupant 
intensos programes a l'entorn de diferents aspectes culturals d'interès general. Les 
successives edicions de la Setmana de Cultura s'han fet durant el mes de novembre, 
d’una manera més o menys relacionada amb la festa de Sant Andreu.  

 
FESTES TRADICIONALS 

 
Sant Andreu de la Barca ha estat un poble de fe ben arrelada, amb bons costums i 

tradicions, entre els quals destacava la celebració de festes ben característiques.  
* La festa de Sant Andreu.− El dia 30 de novembre es commemora la festa 

patronal: Sant Andreu, una diada tradicional de festa major, tot i que la festa gran de 
la vila es va traslladar a 1'època estival i concretament al primer diumenge del mes de 
setembre, tot honorant el co-patró, Sant Llop.  

Un solemne ofici religiós, les sardanes, el ball i, naturalment, l’àpat de la festa  
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major han estat els trets característics d'aquesta i d'altres moltes celebracions 
semblants que es prodiguen a tots i cada un dels pobles de Catalunya al llarg dels 
temps. També hi havia representacions teatrals i sarsuela, amb l’actuació de destacats 
professionals del cant i l'art escènic.  

En relació a la festa de Sant Andreu, podem recordar els fets esdevinguts el dia 29 
de novembre de l'any 1885 quan, unes hores abans de l’inici de la festa major, les 
campanes brandaven tocant a dol anunciant la mort de Mn. Gaieta Juanico, aquell 
gran sacerdot que va regir la Parròquia durant 38 anys.  

* Festa de Sant Anton Abat.− El 17 de gener, després de missa, els que tenien 
animals els duien a casa de l’abanderat per donar els tradicionals tres tombs, rebre la 
benedicció i després es feien curses per la carretera esperant un bon dinar així com el 
típic tortell de Sant Anton. Per completar la festa no faltaven mai els lluïts balls de 
tarda i de nit, presidits sempre per la bandera de Sant Anton.  

La festa dels Tres Tombs s'ha recuperat en els darrers anys, després d'un parèntesi 
de més de 20 anys de no celebrar-se; cal remarcar que ha estat fruit de la iniciativa del 
Cercle Català, amb la col·laboració dels amics de Sant Antoni de Martorell i d'Olesa 
de Montserrat, reunint una extraordinària concentració de carruatges i cavalleries.  

* Festa de Sant Sebastià.− Una de les festes celebrades amb més devoció era la de 
Sant Sebastià, el 20 de gener. Era una festa essencialment religiosa, en la qual, a més 
de l’ofici, es feia una solemne processó pels carrers de la vila, portant la imatge del 
Sant en un tabernacle. Imatge que es va salvar de la desfeta de la guerra del 1936 i que 
fou trobada als sorrals del riu on havien anat a parar tots els objectes i signes 
religiosos arrabassats pels milicians. Sortosament uns pagesos la van localitzar i, 
d'amagat de tothom, fou restaurada i conservada. És la única imatge que torna a ser 
venerada al seu mateix lloc.  

* Festa de Sant Isidre L1aurador.− El 15 de maig se celebrava una altra gran festa 
tot honorant el patró dels pagesos i la diada de la Germandat. Els associats 
participaven a la processó portant una torxa encesa i anaven acompanyats d'orquestra; 
després hi havia l'ofici que moltes vegades era cantat per cantaires professionals. A 
l'hora del dinar es feien grans àpats de festa, que tradicionalment culminaven amb uns 
platets de maduixes amb el bon vi de la "bota del racó". La festa es completava amb 
un concert en el local del cafè i, tot seguit, començava el sarau de tarda i nit, amb el 
lluït ball dels casats, on es feien dues rotllanes que voltaven al compàs del vals.  

* Festa de la Vellesa.− L'any 1943 es va instituir a Sant Andreu de la Barca la 
celebració de la Festa de la Vellesa, amb diferents actes organitzats anyalment a 
darreries del mes de setembre, dedicats a homenatjar la gent de més edat de la vila. 
Tots els avis i les àvies de la població es reunien el dia de la festa a les dependències 
de l'Ajuntament i sortien en comitiva cap a l'Església, aparellats amb un noi o 
una noia de la seva família i acompanyats de les primeres autoritats locals i amb 
una banda de música. Cap a migdia tothom es traslladava al Casino on tenia lloc un 
simpàtic acte d'homenatge a la vellesa i un festival on participaven artistes locals i  
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també grups professionals tot amenitzant l’estona amb acudits, cançons, danses i altres 
entreteniments per a petits i grans. L'animació d'aquesta festa corresponia en bona part 
al senyor Ramon Bigas, estiuejant i membre del Patronat dels Homenatges a la 
Vellesa, el qual amb la seva simpatia i bon humor feia l'ofici del que actualment en 
diríem un bon animador cultural. Per altra part, també cal remarcar que tots els avis i 
àvies eren obsequiats amb un dinar i que el padrí de la festa va ser, des de la primera 
edició, el senyor Tomàs Vives i, més tard, el senyor Pau Negre. Precisament l’any 
1972, quan s'havia de celebrar la 25a. edició de la Festa de la Vellesa va morir el 
senyor Negre i tot i que els actes foren molt lluïs va trobar-se a faltar aquell generós 
patrocinador. Tanmateix, amb motiu de les noces d'argent de la Festa de la Vellesa va 
encunyar-se una medalla commemorativa, es va comptar amb l'actuació (de la cobla 
Montjuïc i va finalitzar la jornada amb una representació teatral al Foment Parroquial. 
Cal recordar també l’acte emotiu viscut l’any 1978, en la 31 a. edició d'aquesta Festa, 
amb el lliurament de la Medalla del Centenari dels Cors de Clavé a Pere Rovira.  

* Festa de les Pubilles.− Un altre fet sòcio-cultural que podem recollir a l'hora de 
repassar les diferents manifestacions populars de la vila de Sant Andreu de la Barca és 
la proclamació de la Pubilla local i de les seves dames d’honor. Aquest acte s'ha 
celebrat de molt diferents maneres, tant pel que fa a la designació en si de la pubilla 
per part d’una comissió o per una votació més oberta i democràtica, fins al mateix 
context de la festa, que inicialment tenia lloc cada any, pel mes de juliol, coincidint 
aproximadament amb els actes de benedicció d’automòbils, és a dir, per Sant 
Cristòfol. Més tard, la proclamació de la Pubilla va incloure's en el marc del primer 
ball de nit de la festa major d'estiu, és a dir, el primer diumenge del mes de setembre. 
Segons les nostres referències, sembla que tot i que l'any 1958 ja hi va haver una 
primera proclamació de Pubilla a Sant Andreu de la Barca, de fet aquesta festa no 
s’estableix amb regularitat fins l’any 1968 tot formant part d’un seguit d'actes similars 
promoguts a nivell comarcal. La primera Pubilla escollida fou: Maria-Àngels Segarra 
i Comellas.  
 
MÚSICA 
 

Cant Coral.− Hi ha constància escrita de l'interès pel cant coral a Sant Andreu de 
la Barca des de fa més d'un segle. L'any 1880 es va formar l’Agrupació Coral Progrés 
amb seu al Casino; es tractava d'un grup com tants d'altres d'aquella època, integrat 
per homes sols que trobaven en la cançó una forma de divertiment, alhora que 
constituïa el seu únic contacte amb una expressió cultural. D'altra banda, l'any 1881 es 
va crear una altra agrupació coral, que portava per nom Polymnia, igualment 
constituïda per homes sols, amb seu a la plaça Clavé i amb el mestre Carreres de 
Molins de Rei com a director. La història d'aquestes dues formacions és desigual i 
mentre la primera va portar una activitat regular i estable, la segona va sofrir diferents  
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interrupcions en la seva trajectòria fins que l’any 1932 es van fusionar les dues entitats 
amb el nom de Coral "Progrés-Polymnia", essent director el mestre Jaume Daga i 
president Enric Sola.  

Algunes fites de la història de la Coral Progrés són: La gran festa en homenatge a 
Mn. Gaietà Juanico, celebrada l’any 1912, que va comptar amb la participació de la 
Banda de la Casa de Caritat, sota la direcció del mestre Comas de Martorell. En 
aquella època, la Coral Progrés estava presidida per Andreu Jansana, al qual van 
succeir Francesc Comajuncosas i Pere Rovira, essent-ne secretari Magí Fonoll. L'any 
1920, el Progrés va guanyar el quart premi de Caramelles en la seva actuació a la 
plaça de Sant Jaume amb motiu d'una trobada de Cors de Clavé; la direcció de la coral 
estava en mans del mestre Salvador Lloverol. Entre els anys 1923 i 1930 es van 
registrar actuacions al Palau Reial de Madrid (davant el rei Alfons XIII), a la ciutat 
suïssa de Berna i a Saragossa. Amb motiu de les noces d'or de la Societat Coral "El 
Progrés", el 30 de novembre de 1931 va celebrar-se a Sant Andreu de la Barca una 
gran trobada de grups corals, amb representacions de totes les societats germanes 
d'arreu de Catalunya. Un dels actes culminants d'aquella festa fou el descobriment 
d'una placa a la façana de l'Ajuntament que donava el nom de Josep Anselm Clavé a 
la plaça. L'acte fou presidit per l'alcalde, Joaquim Canals, i pel president dels Cors de 
Clavé, Sr. Capdevila. El cantaire més veterà, Josep Casas Canals, va descobrir 
l’esmentada placa.  

La Coral Progrés-Polymnia va obtenir el tercer premi en un certamen de cant coral 
celebrat a Gelida, l’any 1932, és a dir, als pocs mesos de la fusió dels dos grups vocals 
de la nostra vila. D'altra banda, també cal ressenyar les actuacions del mes de maig de 
1965, a Madrid, Oviedo i Soria. La vida d'aquesta entitat es va anar esllanguint i 
malgrat la seva brillant trajectòria no va arribar a celebrar el seu centenari. Tal vegada, 
un dels darrers actes remarcables del seu historial va ser l'homenatge a Pere Rovira i 
Frígols, un dels homes més populars de Sant Andreu de la Barca i que va ser durant 
més de 50 anys un autèntic capdavanter del cant coral a la nostra vila. Aquest acte va 
tenir lloc el mes de setembre de 1978.  

Entroncant en el temps amb l’historial de la Coral Progrés-Polymnia, el 2 de juny 
de 1979 va tenir lloc la presentació d'una nova formació: la Coral "Ferran Sors", que 
al llarg de la darrera dècada ha portat a terme una intensa i profitosa tasca de difusió 
del cant coral amb un atapeït enfilall d'actuacions a Catalunya i a diferents indrets de 
l'Estat espanyol i al Principat d’Andorra. En l’acte de presentació d’aquesta nova coral 
van participar-hi els grups Pau Casals (de Pallejà), Elisard Sala (de l'Hospitalet de 
Llobregat), Sant Esteve (de Sant Esteve Sesrovires), Ars Nova (de Martorell), La 
Coloma (d'Esplugues), l'Orfeó Catalònia (de Cornella), Lo Llobregat de les Flors (del 
Prat), l'Orfeó Enric Morera (de Sant Just Desvern) i La Lira (de Viladecans). 
Cal ressenyar que la Coral "Ferran Sors" ha mantingut un estret contacte amb 
totes les entitats corals del Baix Llobregat, participant en tots els Aplecs 
Comarcals celebrats per aquests grups anualment i de forma rotatòria a 
diferents viles d’aquest àmbit geogràfic. Les directrius artístiques de la Coral "Ferran  
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Sors" han estat en mans de Jordi Forés i Morera, des de la seva fundació fins al juny 
de 1985 i a partir del mes d’octubre següent sota la batuta del jove Xavier Nogué i 
Bonet, substituït per Albert Roldan i Donat durant el període del servei militar de 
l'anterior. Tal com hem esmentat, en aquest gairebé deu anys d'activitat, la Coral 
"Ferran Sors" ha actuat intensament arreu de Catalunya, destacant diferents concerts 
oferts a Montserrat i l’actuació als estudis de TVE, a Sant Cugat del Vallès, dins el 
programa per a Catalunya de la Missa dominical, el 13 de novembre de 1983. En 
aquella ocasió, Isidre Mitjans −en la seva qualitat de portaveu de la coral− va fer la 
presentació, mentre que la direcció musical estava a càrrec de Jordi Forés i Rivera 
comptant amb 1'acompanyament de Joan Bosc, a l’orgue. També podem remarcar les 
actuacions fetes al Museu Diocesà d’Art Sacre, de Màlaga i al Patio de las Columnas, 
d’Antequera (el juny de 1984), a la Sala d’Actes del Comú d'Andorra la Vella (un any 
més tard), així com a les poblacions cordoveses d’Aguilar de la Frontera i Puente 
Genil (el mes d'abril de 1988).  

 
Caramelles.− Sant Andreu de la Barca ha estat un poble català amant de les 

nostres tradicions. Així s'ha manifestat en el tradicional cant de les caramelles i també 
amb una notable afició sardanista. Lamentablement, aquests costums tenen una 
pràctica gairebé nul·la en els nostres dies.  

En relació al cant de les caramelles ressenyarem que complementàriament a 
l'activitat desenvolupada per les corals Progrés, Polymnia i Ferran Sors, l'afició al cant 
coral a Sant Andreu de la Barca ha tingut durant molts anys un exponent important en 
aquest costum tradicional de les diades de Pasqua. Abans de la guerra ja era habitual 
la sortida de les colles de caramelles a diferents indrets del poble, al barri del Palau i a 
algunes cases de camp. Posteriorment, a partir del 1958 van tornar a escoltar-se els 
cants de les caramelles pels carrers de la vila fins 1'any 1969 i amb el parèntesi d’un 
any es va reprendre aquest costum encara durant algun temps més fins a desaparèixer 
completament. Alguns anys s'havia arribat a reunir una colla de més de 60 cantaires. 
D'altra banda, cal ressenyar la Trobada de petits caramellaires del Baix Llobregat 
celebrada a Sant Andreu de la Barca, l'any 1977 en la sisena edició d'aquesta festa, 
amb la participació de grups de Castellbisbal, Comellà, Esplugues, Molins de Rei, 
Viladecans i del barri barceloní de la Mare de Déu del Coll.  

 
Sardanes.− També la sardana ha estat una manifestació tradicionalment present en 

la vida quotidiana del nostre poble i encara avui, en algunes festes assenyalades 
s'acostumen a ballar. Recollim tot seguit els títols i les circumstancies de diferents 
sardanes dedicades a Sant Andreu de la Barca que resten com a testimoniatge 
d'aquesta afició a la nostra dansa:  

* "Sant Andreu de la Barca", de Joan Bosc i Serrado, dedicada a la nostra vila i 
estrenada per la cobla Comtal el 3 de setembre de 1960.  

* "De Pallejà a Sant Andreu", de Jaume Vila i Mélich "Javimel", instrumentista de 
contrabaix i fundador de la cobla La Principal del Llobregat. Aquesta sardana fou  
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estrenada el dia 11 de novembre de 1962 i estava dedicada a l’Agrupació Sardanista 
de Sant Andreu, igual que les quatre sardanes següents les quals van ser donades a 
conèixer per l’esmentada cobla La Principal del Llobregat. 

* "De Sant Andreu, som ... ", d’Alvar Lafuente, estrenada el 4 d'agost de 1963.  
* "La nostra colla", de Joan Bosch i Serrado.  
* "Anem a saltar", de Ramon Vilà, de Canovelles. Aquesta sardana i l'anterior 

foren estrenades el 12 d'abril de 1964.  
* "La barca de Sant Andreu ", d’Artur Rimbau i Clos. Fou estrenada el 3 de gener 

de 1965.  
* "Els alcaldes de Sant Andreu", composta per Carles Sánchez sobre uns versos de 

Josep Ma. Codina, l'any 1968.  
* "La perla del Llobregat", de Lluís Bordas i Rivero, dedicada a la nostra vila i 

estrenada el mes de setembre de 1977. Aquesta sardana està enregistrada en disc per la 
cobla Popular, de Barcelona.  

* "Cercle Català", de Joan Bosch i Serrado, dedicada als fundadors d'aquest grup i 
estrenada per la cobla Costa Brava el 2 de desembre de 1979.  

 
Grup Instrumental Català.− El Grup Instrumental Català neix el mes de setembre 

de 1974, auspiciat per Josep Ma. Mostaza conjuntament amb diversos joves amants de 
la música del Renaixement i del Barroc i com a fruit del Primer Curs de Pedagogia de 
la Flauta Dolça celebrat a Manresa, dos anys abans. Vinculat al Taller Municipal de 
Música de Sant Andreu de la Barca, el Grup Instrumental Català ha fet més de cent-
trenta actuacions tant arreu de Catalunya i del País Valencià com també a Bèlgica i a 
Alemanya.  
 
ALTRES FETS REMARCABLES 

 
Teatre.− L'afició teatral a la nostra vila ha estat ben remarcable al llarg del temps.  
Podem recordar ara un llarg enfilall de noms propis relacionats amb aquesta 

activitat, com el de Manuel Moneo, que fou director del quadre escènic del Casino del 
Progrés, així com president de la mateixa entitat, l'any 1915. Igualment, cal esmentar 
els noms dels senyors Reyes, Bigas, Ruíz, Isidre Mitjans, Costa Bargalló, etc. que van 
portar a terme la direcció de diverses obres teatrals tant al Casino com al Foment. Les 
representacions dels Pastorets han estat també un fet tradicional, especialment a les 
Sales del Foment de Cultura, amb motiu de les festes nadalenques.  

Pel que fa referència a la presència de grups teatrals, aficionats o professionals, de 
fora de la vila, cal ressenyar les habituals sessions de sarsuela i de varietats que es 
programaven durant la festa major d'estiu, destacant entre d'altres molts artistes, 
l'actuació del prestigiós Marcos Redondo.  

Jocs populars.− Les bitlles, el "Borinot", saltar i parar, la baldufa, les bales, 
saltar a corda, la xarranca, arrancar cebes, la rutlla i jugar a cuit i amagar eren les  
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distraccions habituals dels petits vailets de Sant Andreu de la Barca abans que els 
cotxes passessin a omplir els carrers i les places. Durant 1'època que Sant Andreu de 
la Barca gaudia d'una notable "colònia d'estiuejants" era costum que es reunissin en 
les tardes d'estiu al Bosc del Salonet o al Bosc de Can Prats i la quitxalla jugava 
alegrement per aquells contorns.  

Tocs de campana.− El campanar de l'Església parroquial ha presidit la vida 
quotidiana de la vila i les seves campanes han estat un eficaç mitjà de comunicació 
dels esdeveniments habituals o extraordinaris que s'han desenvolupat al llarg de mesos 
i anys. Segons explica Miquel Viloca a les pàgines del butlletí municipal "La 
Palanca", en Josep Casas que vivia tocant a l’església i que la seva casa es 
comunicava per un passadís amb la sacristia de la parròquia feia les funcions de 
campaner. Per a ell, el dia començava a les fosques, ja que tot just a l’alba iniciava la 
seva tasca amb tres campanades anunciant l'hora de l’oració i la dita que reclamava a 
tots era: "A toc d'oració, nois i noies a racó". Els dies festius s'intensificava la feina 
del campaner, ja que un quart d'hora abans de cada missa s'anunciava la celebració i 
també quan aquesta finalitzava els escolans pujaven al campanar tot repicant les 
campanes anunciant l’”Ite missa est". Així que un infant rebia el baptisme, les 
campanes anunciaven la joia del naixement d'un nou cristià; per altra banda, les 
campanes de difunts es coneixien pel seu tocar lent i melancòlic, comunicant el trist 
desenllaç de la vida d'algun vilatà.  

 
Processons.− Una bona part de les festes religioses incloïen la celebració d'una 

processó pels carrers de la vila. En parlar de la festa de Sant Sebastià ja hem fet 
esment de la processó que s'organitzava i també en l'apartat dedicat a les institucions i 
entitats, dins d'aquest apèndix, hem ressenyat la processó que s'organitzava el primer 
diumenge de maig en honor de la Mare de Déu del Roser i la del segon diumenge de 
maig, en honor de Sant Isidre en les quals participaven tots els socis de les respectives 
Germandats, amb atxes enceses i acompanyats d'una banda de música. En aquest 
mateix apartat, cal anotar també la processó de Corpus, amb la confecció de catifes de 
flors i altres elements i el muntatge de capelles per tal de rebre i venerar la sagrada 
forma portada pel rector en la custòdia. Algun any l’Ajuntament havia convocat 
concurs de catifes.  

 
Romeries.− Fins l'any 1988 els feligresos de Sant Andreu de la Barca han pujat a 

Montserrat en romeria en 73 ocasions. La devoció envers la patrona de Catalunya s'ha 
manifestat palesament en aquest costum anyal de desplaçar-se massivament a la Santa 
Muntanya en pelegrinatge. Hi havia ocasions que el poble quedava pràcticament 
desert fins al punt que moltes botigues tancaven durant els dies de la tradicional 
romeria.  

Es tractava d'una acció de gràcies a la Verge Bruna per la seva intercessió en el 
bon resultat dels conreus de l'horta i la vinya. Els més fervents i alhora més valerosos 
feien el desplaçament a peu, d'altres inicialment feien el recorregut amb carros. En  
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temps més propers el viatge s'ha fet en tren, en autocar i en cotxes particulars. 
Tradicionalment les romeries s'han fet el mes d'octubre" després de finalitzar els 
treballs del camp i especialment la verema i el premsat del raïm. Antigament en dies 
entre setmana i més recentment tot aprofitant els dies festius del cap de setmana.  

 
Diada del Salpàs.− Fins a l'any 1936 i durant el temps de Quaresma, es feia una 

benedicció de les propietats dels feligresos escampades dins el terme de la parròquia. 
En primer lloc, el rector i els escolans visitaven les masies dels viaranys del raval de 
Corbera i en dies successius s'acudia al barri del Palau i finalment arribava el torn 
d'altres cases pairals. La cerimònia consistia en la benedicció de la sal i l'aigua i tot 
seguit es mullava el portal de la casa amb l’aigua beneïda i amb una cullera de fusta 
s'aspergia la sal tot fent el que hom anomenava el "salpàs". Habitualment i dins les 
possibilitats de cada casa, es corresponia amb una ofrena material, consistent en mel, 
oli, nous, ametlles, figues seques o pinyons, o be econòmica. Ofrena que el rector 
distribuia a les famílies més necessitades.  

 
Conferències.− Rellevants personalitats de tots els àmbits de la cultura han visitat 

Sant Andreu de la Barca per tal de pronunciar interessants conferencies i aportar els 
més diversos punts de vista sobre aspectes científics, econòmics, morals, lingüístics, 
socials, sanitaris, etc. Tant en ocasió de les xerrades que organitzava la parròquia en 
temps de Quaresma, com en alguns cicles de conferències promogudes des de 
l’Ajuntament o en els col·loquis de les Jornades Culturals organitzades pel Cercle 
Català, s'ha portat a terme un ampli ventall d’activitats culturals; i en aquest camp 
podem incloure, també, els pregons de la festa major. Des. de poetes, com Octavi 
Saltor i Tomàs Roig i Llop, fins a folkloristes com Aureli Capmany, passant per 
catedràtics com Josep Ma. Trias de Bes, Manuel Font Altaba i Gabriel Ferraté, i 
juristes, pedagogs, publicistes i polítics han contribuït a enriquir el bagatge cultural de 
la gent de Sant Andreu de la Barca. Igualment podem recordar les intervencions de 
Francesc Badia, pare de l’ex-conseller de la Generalitat Oriol Badia, o de Joan B. 
Roca, pare de Miquel Roca i Junyent, entre els il·lustres conferenciants que han acudit 
a la nostra vila.  

 
ANTONI ANGUELA i DOTRES  

Cap de Servei de Cultura Tradicional  
de la Generalitat de Catalunya  
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APROXIMACIÓ AL PATRIMONI 
ARQUITECTONIC 1 ARTÍSTIC 

 
 
 
 

Notes prèvies 
 
L'estudi del conjunt d'edificis i obres d'art d'interès pertanyents al terme municipal 

de Sant Andreu de la Barca sofreix una sèrie de problemes, habituals en molts casos, 
derivats en gran part de la manca de dades precises sobre les seves vicissituds. Així, 
les referències documentals són escasses, tal com ja s'ha vist també en l’anàlisi 
històrica; i en ocasions, la informació existent és difícilment útil de cara a la realitat 
actual de l’edifici, sobretot a causa de la dinàmica del mateix, que implica 
modificacions al llarg dels temps. Tot plegat ens ve determinat per la naturalesa 
canviant de l'urbanisme de qualsevol nucli de població, sotmès a variacions 
vinculades als canvis històrics. No ens ha d’estranyar, doncs, que la història de Sant 
Andreu pugui veure's reflectida en el conjunt del seu patrimoni arquitectònic i artístic, 
com en el cultural en sentit genèric.  

En aquestes condicions, el capítol que ara iniciem es presenta com una visió 
primera als edificis més destacables i a algunes peces artístiques que conserven. Però 
deixem per una ocasió més definitiva una anàlisi exhaustiva i detinguda del Patrimoni, 
tot avançant ara alguns dels seus aspectes més significatius i problemàtics.  

El treball que ens ocupa té com a eix els dos nuclis bàsics del municipi: el poble de 
Sant Andreu i la zona del Palau. En línies generals, i sempre que sigui possible, 
l'ordenació dels conjunts serà d'acord amb criteris cronològics. Cal pensar que amb 
aquest sistema cada conjunt pot vincular-se millor al moment històric que li 
correspon. També perquè l'art i l’arquitectura són testimonis de la història de 
qualsevol unitat geogràfica, sigui àmplia o restringida, ens interessen aquells aspectes 
en l’actual llibre. No cal, doncs, insistir en justificacions sobre les presents ratlles.  

La selecció dels conjunts parteix d'una base elaborada recentment, amb alguns  
 
1. La base d'aquest treball ha estat el conjunt de fitxes del Catàleg del Servei del Patrimoni 

Arquitectònic  de  la Generalitat  de Catalunya,  elaborat  en el  cas de  Sant Andreu de la 
Barca  l'octubre de 1986 per Rosa Rosell. Als  conjunts i  elements tractats  en aquestes fitxes  
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afegits que pretenen mantenir uns criteris de tipus qualitatiu i/o estètic, sempre 
discutibles però defensables. Per aquest motiu, no analitzarem aquí conjunts com 
alguns blocs d'habitatges construïts en les darreres dècades, tot i que aquests s'han de 
tenir presents en tant que reflecteixen una realitat històrica, sòcio-econòmica i cultural 
que ha actuat de manera determinant i contundent sobre la configuració urbanística i 
humana de Sant Andreu de la Barca (com sobre innombrables poblacions catalanes). 
Es tracta, per a l'exemple en concret, de l'augment demogràfic accelerat que es produí 
bàsicament durant els anys 1960-1980 aproximadament. Per motius similars, ometrem 
edificis dotats de significat històric o cultural, com la Torre Bovera o l'Estació de 
ferrocarril (remodelada), tot i que sovint parlarem de conjunts de caràcter 
marcadament popular.  

I realitats del mateix ordre són les que, òbviament, han donat lloc a la situació i 
naturalesa de l’arquitectura i l'art de Sant Andreu. El seu paper modest dins l'àmbit 
comarcal del Baix Llobregat, sempre enfosquit per la potència de Barcelona, la seva 
economia fonamentalment agrària fins fa pocs decennis (alterada per la irrupció 
industrial), han modelat tots plegats un patrimoni marcat, en línies generals, per la 
seva senzillesa i caràcter popular. Això, no obstant, les referències estètiques seran 
suficients en la major part dels casos tractats com per a situar cada conjunt en el seu 
moment i mesurar el seu significat dins el marc local. És clar, manquen obres i artistes 
de primera línia, però els existents s'inscriuen dins una lògica general i, només per la 
realitat reflectida, mereixen ésser considerats. Així podrem entendre el paper 
preeminent de l'Església com a conseqüència de la importància del fet religiós; la 
proliferació d'edificis de les primeres dècades del segle XX com a resultat d'un canvi 
demogràfic, fins i tot de l'arribada del servei de ferrocarril (fet que en un moment 
determinat i de manera prou generalitzada afavoria la instal·lació d'estiuejants), i la 
Palanca, com a signe de la vinculació llobregatina del poble.  

D'entrada, cal destacar alguns edificis: l'església parroquial, sobretot el seu 
campanar, i la Palanca, ja esmentades, com a elements emblemàtics de Sant Andreu: 
les construccions de Ca l’Estrada i del Casino, com a ressons d'una de les majors 
aportacions de l'art català, el Modernisme; la masia de Can Preses, com a edifici rural 
i pel seu bon mobiliari; sense oblidar les restes arqueològiques, que marquen els 
orígens del poblament del que avui és el terme municipal. En base a aquests 
exemplars es podrien marcar les pautes per a actuar de manera decidida i concreta de 
cara a la consolidació del patrimoni arquitectònic, artístic i arqueològic de Sant 
Andreu. El primer pas, en aquesta direcció, pot ésser la dignificació de la col·lecció de 
peces arqueològiques ubicada a l’Ajuntament, com a punt de partida d'un futur (i 
factible, per què no?) Museu d'Història Local de Sant Andreu de la Barca.  

D'elements interessants no en manquen. I aquests són els punts culminants entre la 
realitat modesta a què ens hem referit, però que com a tal també és significativa.  

 
s'hi han afegit d'altres segons s'hagi cregut oportú, però sense desvirtuar la catalogació esmentada.  
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Malgrat referències escrites com la de Francisco de Zamora en el seu viatge a 
Catalunya a finals del segle XVIII, sobre les cases que " ...generalmente están 
bastante limpias y aseadas (...) pero adornadas hay muy pocas...”, en relació a 
poblacions com Sant Andreu i altres properes2; la de Pascual Madoz, el 1846, que 
comptabilitza cent-vint cases "...por lo regular de un solo piso, en calles tortuosas sin 
empedrar...”. 3. Més endavant, el 1886, hom escribia que "Los 168 edificios que la 
constituyen, distribuidos en diferentes calles y algunas irregulares, no se 
recomiendan ni por sus bellezas arquitectónicas ni por los recuerdos históricos que se 
conservan...”, alhora que l’església i l'Ajuntament "...son edificios á propósito para el 
objeto á que se hallan destinados". És clar que algunes d’aquestes afirmacions 
obeeixen a èpoques amb criteris diferents als actuals (bellesa, artisticitat), i que alguns 
dels conjunts que tractarem més destacats no existien en les dates a què pertanyen les 
referències escrites. I si bé les darreres s'han de matisar, també és cert que poden ser 
significatives.  

Amb aquestes qüestions prèvies, convé ara endinsar-nos en el més destacat de Sant 
Andreu de la Barca a nivell artístic, tenint en compte que això no ho és tot en la 
realitat passada i actual de la població, la qual obeeix, insistim, a condicionaments 
històrics i geogràfics. I no s'ha pretès ésser exhaustiu; tot el contrari, la catalogació i 
ulteriors recerques queden obertes a partir d'aquestes mateixes ratlles.  

 
El poble (I):  
L'Església parroquial i "la Palanca"  

 
No cal dubtar que, si hi ha a Sant Andreu de la Barca dos conjunts representatius i 

característics, aquest són, en primer lloc, l’església parroquial i més concretament el 
seu campanar (d'ací l’apel·latiu de "la Catedral del Llobregat", posat per mossèn 
Juanico) i, seguidament, la Palanca, que travessa el riu Llobregat, actualment, a 
l’alçada del cementiri municipal. Ens referirem, d'entrada, a l’església.  

Aquest edifici ha estat, des de l’urbanisme medieval fins a moments relativament 
recents, un dels elements arquitectònics fonamentals dels nuclis de població, de 
manera que acostumava a ubicar-se en un lloc destacat, en tant que centrava i 
articulava el vessant religiós de la vida dels seus habitants. Òbviament, doncs, 
l’església de Sant Andreu ha ocupat el lloc preeminent que li en corresponia, en un 
paper desenvolupat fins els moments del creixement demogràfic de les darreres 
dècades, quan els costums del volum de la població han variat i, de manera visible, 
l'edifici ha anat quedant amagat rera la uniformitat dels nous blocs d'habitatges, situats 
inclús en el mateix casc antic.  

 
2. Francisco ZAMORA: "Diario de los viajes hechos en Cataluña", Curial (edició a cura de Ramon 

Boixareu), Barcelona 1973, pàg. 411.  
3. Pascual MADOZ: BARCA (San Andrés de la, dins Diccionario... (vegeu la Bibliografia), t. III, 

1846, pàg. 402.  
4. Pablo RIERA y SANS: Diccionario... (vegeu la Bibliografia), t. 9,1886, pàg. 19.  
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Abans de vincular els elements del conjunt a les diferents i successives referències 
documentals −ja tractades en l'estudi històric del poble−, cal aproximar-se al mateix 
mitjançant una descripció que recaigui en els seus elements més característics i 
definitoris. L'església apareix orientada de manera que la seva façana dóna cap al sud-
est, a l’actual carrer de l’Església i en una zona de relleu inclinat. Consta d’una nau 
dividida en quatre trams, transepte i capçalera rectangular. A banda i banda de la nau 
s’obren tres capelles laterals, comunicades entre sí per una petita obertura practicada 
en els contraforts, alhora que el tram dels peus és utilitzat per al cor. El transepte 
sobresurt lleugerament en planta, tot i quedar externament dissimulat per la rectoria, a 
l'esquerra, i pel campanar i la capella del Sagrament a la dreta. En alçada, l’element 
destacat és el creuer, cobert amb cúpula molt rebaixada, mentre que la nau és 
marcadament més elevada que les capelles laterals. Els sistemes de cobriment 
tradicionals, a base de voltes de quatre punts o bé de canó, descansen sobre els pilars i 
respectius contraforts.  

En aquesta disposició que recorda el tipus de planta jesuítica l'interior presenta 
decoració pictòrica, especialment desenvolupada a les voltes de la nau i a la cúpula, 
així com en els murs del transepte i en el quart d’esfera del presbiteri; la temàtica, 
figurativa i simbòlica, adquireix un sentit triomfal. D'altra banda, la policromia és 
utilitzada en consonància amb els diferents elements estructurals i escultòrics, com els 
pilars, capitells adossats, frisos i elements decoratius. que segueixen una tradició de 
regust clàssic, de manera que, a tall d’exemple, els capitells deriven del corinti. El 
tractament llumínic de l'interior s'efectua bàsicament a través d'un focus central, la 
rosassa, completat per les finestres obertes al mur de la nau.  

Si tota la superfície externa de l'església és nua, senzilla i de total sinceritat 
constructiva, deixant visible la pedra rogenca i l'obra emprades en l'estructura, la 
façana és l’únic element que rep un tractament plàstic a nivell superficial. La seva 
ordenació ens permet llegir l'interior en planta, de manera que hi domina la simetria 
axial i la seva composició és tripartida, en correspondència amb la nau i les dues 
fileres de capelles laterals. S’estructura en bandes llises que ressegueixen el perfil del 
frontís, amb el cos central més elevat que els laterals i de dues vessants. L'element 
predominants és la rosassa, composta de vuit cercles disposats al voltant d’un altre de 
tamany superior, sota la qual apareix la porta d'entrada, d'arc de mig punt resseguit per 
una banda, que reposa sobre capitells adossats d'estructura derivada del corinti. La 
porta ve precedida per l’escalinata d’accés, treballada en pedra rogenca, que salva el 
desnivell del sol. Les bandes verticals que flanquegen el cos central són coronades per 
formes de capitell també relacionades amb el corinti, essent, junt amb les altres, l'únic 
component esculturat de la façana. Els seus dos laterals vénen remarcats per la 
presència de sengles finestres d'arc de mig punt, amb guardapols que els ressegueix. 
El conjunt adquireix un caràcter historicista, ple de records del món clàssic, però 
també renaixentista, el qual deu connectar amb el Neoclassicisme. I ve rematat pel 
voladís, que dóna pes arquitectònic a tot aquell.  

La senzillesa i sinceritat estructural són extensibles també al campanar, sens  
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dubte la part més reeixida de tota l’església a nivell estètic i paisatgístic. Està ubicat 
en l’angle format per la nau i el braç de la dreta del transepte, tot i que lògicament en 
sobresurt, i és realitzat en pedra rogenca i altres materials d'obra, com la resta de 
l’edifici, al qual però no s'hi integra en planta sinó que hi resta juxtaposat. És de planta 
octogonal i s'estructura en quatre nivells, definits plàsticament per línies d'impostes 
llises, bé que l'inferior és reforçat per un basament en talús. El tractament del material 
va variant en alçada, de manera que en els dos nivells inferiors la pedra rogenca 
s'utilitza només als angles a base de carreus rectangulars i ben tallats, mentre que el 
mur és omplert per obra; en canvi, en els dos nivells superiors, l’esmentada pedra 
rogenca ocupa també les superfícies, mantenint-se la mateixa disposició en els angles. 
Aquestes diferències poden respondre, lògicament, a diferents campanyes 
constructives. El pis superior correspon a les campanes, de manera que és obert amb 
finestres altes i lleugerament apuntades i cada cara té perfil triangular. La lleugeresa 
d'aquest nivell, rematat per un cos més estret però de perfil i coronament idèntic al 
conjunt inferior, amb els buits practicats, confereix airositat a tot el campanar, malgrat 
la solidesa reflectida en les zones inferiors. I cal dir que la seva forta personalitat rau 
en l'aplicació de la pedra rogenca, material local (bé que també el veiem emprat en 
altres pobles veïns) que s'utilitza en nombrosos edificis del poble en un sentit 
cromàtic, en aquest cas sobre una estructura de tradició netament gòtica. En aquesta 
mesura i per la seva excepcionalitat, és un dels elements emblemàtics de Sant Andreu 
de la Barca.  

No pretenem ara aprofundir sobre les dades documentals que al·ludeixen a 
l’església. Utilitzarem, però, les més significatives, algunes ja conegudes i altres 
aportades per l’estudi històric que centra el present llibre, no cal dir que renovador; i 
deixem per a una ocasió més definitiva una anàlisi exhaustiva del conjunt i de la seva 
història. El que ara ens interessa és utilitzar la informació aportada de cara a la 
configuració actual de l’edifici i als vestigis dels anteriors.5  

Així, la dada documental de 1109, que té el valor d'ésser la primera referència 
coneguda sobre el poble i sobre el seu probable origen, la parròquia de Sant Andreu 
(de Saguatosis), no deu tenir cap més conseqüència per a l’edifici actual que una 
similar ubicació. Qualsevol suposició sobre aquell edifici, pre-romànic o romànic 
(també, fins i tot, es pogueren succeir dues o més construccions durant l'Edat 
Mitjana),  esdevé pura  especulació, tot i que havia de ser de dimensions molt  

 
5. Fins el moment, i a part de les dades aportades en el present llibre per l’estudi històric, les 

referències a la construcció de l’església han estat publicades i sintetitzades en articles de la revista "La 
Palanca" (núm. 18, octubre de 1967) així com a Montserrat PAGES: Sant Andreu de la Barca, dins "Gran 
Geografia Comarcal de Catalunya", vol. 8, Barcelona 1982, pàg. 432). Encara que sigui només a nivell 
anecdòtic i que pertoqui a tots els edificis religiosos del municipi, convé recordar que Sant Andreu fou el 
primer poble visitat per Josep Mª Gavín per a iniciar la seva obra "1nventari d’esglésies" (segons 
referència de Joan BARCON i PREVOST: Josep Maria Gavín, coleccionista de 14.000 iglesias 
catalanas, dins "El Correo Catalán", 9 de novembre de 1980).  
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reduïdes, en relació amb una escassa quantitat de població i una migradesa de recursos 
econòmics. En qualsevol cas, qualsevol indici hauria de venir precedit d'unes 
hipotètiques excavacions. El mateix que acabem de dir s'ha d’aplicar en relació amb 
els fets de 1114-1115 i qualsevol referència anterior al segle XVI.  

Una major influència podem atribuir a les dades d'aquesta centúria. Recordem que 
el 1568 es posava la primera pedra del campanar i que el 1581 s'aconseguia la 
llicència per a engrandir el temple, reiniciat aquell mateix any. Pel que fa al campanar, 
avui és l’únic testimoni conservat dempeus d'aquella ampliació, i que manifesta una 
continuïtat de la tradició constructiva del gòtic, que convivia amb les manifestacions 
més avançades del moment. Més problemàtic és, no obstant, concretar envers quina 
part del campanar es correspon a aquella referència: sembla clar que, almenys a 
aquells moments pertanyen els dos primers nivells, potser sense el talús. Aquest pogué 
ésser col·locat en augmentar-se l’alçada del campanar, que sembla ser completat a la fi 
del segle XIX. Al mateix segle s'han atribuït les tres claus de volta esculpides que 
encara es conserven. A part del seu interès iconogràfic, que connecta molt directament 
amb l’especificitat de la parròquia de Sant Andreu, la seva importància rau en el fet de 
testimoniar per a l'arquitectura d'aquell edifici cinc-centista una estructura també de 
tradició gòtica, que faria necessàries les claus de volta, i que implicaria trams de volta 
de creueria i nervadures.  

Seguint amb les claus de volta, dues d’elles són penjades sota la volta del cor, una 
a cada banda. La de l'esquerra presenta la figura de Sant Llop, interessant en tant que 
co-patró del poble (tingué també dedicada una capella, amb un retaule realitzat per 
l’escultor local Gaspar Presses els anys 1600-1601)6; a la dreta, en un estat de 
conservació regular com en l’altra, apareix la representació de la Mare de Déu del 
Roser, figura molt lligada a les devocions dels feligresos de Sant Andreu, i que 
compta amb altres representacions, com la que analitzarem posteriorment de Can 
Preses. L'altra clau, orlada com les anteriors, però en aquest cas de manera clara amb 
motius vegetals repetits i juxtaposats, és en un mur de la rectoria i presenta la figura 
de Sant Andreu, amb l'atribut habitual de la creu en aspa i el llibre, en tant que 
apòstol. En aquest sentit, doncs, els elements iconogràfics que es conserven d'aquell 
edifici eren dedicats a la particularitat local. A nivell escultòric, els relleus palesen la 
mà d'un artífex modest i popular, de regust classicitzant i amb detalls expressivistes 
com el tamany exagerat de les mans de Sant Andreu, per a incidir en la importància 
simbòlica dels seus atributs. També del segle XVI deu ésser la pica baptismal de trets 
gòtics, secció vuitavada i senzillesa decorativa, amb elements florals propis del món 
gòtic; igualment, la làpida sepulcral encastada a l'hastial dret de transepte, amb restes 
heràldiques i d'inscripcions, en les que es llegeix la data de 1594 que, per la seva 
ubicació, deu respondre a l’any de la mort de la personalitat a qui anava destinada la 
peça.  

6. La iconografia de sant Llop és tractada a: Louis RÉAU: Iconographie de l’Art Chrétien. T. III/II, 
París, 1958, pàgs. 824-827, i a Juan FERRANDO ROlG: Iconografía de los santos. Barcelona 1950, 
pàgs. 177-178, de manera més esquemàtica.  
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Poc més podem dir sobre aquell edifici, sobre la seva ampliació i en relació amb 
els elements que perviurien de l'edifici medieval, tot i que es pot desprendre de les 
notes de mossèn Juanico que la zona del presbiteri pertanyia al segle XVI7. I sobre les 
dimensions d'aquest presbiteri ens pot informar el testimoni fotogràfic relatiu al 
retaule major sis-centista, barroc, destruït pel foc el 1936, i que deuria abastar tota la 
seva amplada i alçada; no obstant, ens movem de nou en el terreny de la hipòtesi. El 
retaule era obra de Francesc Espill i fou realitzat entre 1684 i 1691, fou daurat potser 
de nou entre 1747 i 1752, i incorporat per mossèn Juanico a l'edifici actual, qui el 
considerava vàlid malgrat que el mantingué per la impossibilitat econòmica de fer-ne 
aixecar un de nou. La seva estructura era senzilla, amb elements classicitzants 
combinats amb altres netament barrocs com les columnes salomòniques, i la seva 
iconografia, que caldrà estudiar, es basava en figures amades i no en escenes. 
Tècnicament, era una obra discreta8, i tenia el valor d’ésser l’únic testimoni plàstic del 
seu autor.  

L’església actual és el resultat directe de les diverses fases constructives iniciades 
abans del 1781, any d’una primera interrupció a la que seguiren, després de respectius 
endegaments, les de 1808 i 1867. El 1864 se'n beneïa una part, els primers trams 
començant pels peus, mentre que a l’època del rector Juanico (1877-1915) s’acabaren 
la major part de les obres, que es corresponien a una nova benedicció del 1878 amb 
molts detalls inacabats. El 1881 es feia la capella del Sagrament i també per aquelles 
dates s'acabava el campanar segons s'ha anat dient, que entroncaria possiblement amb 
l'ambient neogòtic, tot i que manté l'estructura del segle XVI, gòtica. Malgrat les 
successives i distanciades campanyes, el resultat és un edifici senzill, que reflecteix 
unes limitacions econòmiques, però homogeni en planta, alçat i material que en base 
als seus inicis als darrers anys del segle XVIII pogué connectar amb l'ambient 
neoclàssic, tal com ho fan entendre els seus elements decoratius, alguns recursos 
arquitectònics i la mateixa façana.  

 
Això no obstant, l’església es veié parcialment modificada després dels incendis 

del 1936, que motivaren l'enderrocament de les voltes i feren desaparèixer el retaule  
 
7. Hom s'ha referit, en un estudi important en la historiografia de l’art català, a la desvirtuació de 

l’edifici del segle XVI, com en altres casos com els de Begues i Cardedeu (Joaquim GARRIGA: L'època 
del Renaixement... (vegeu la Bibliografia), 1986, pàg. 165). En tota aquesta problemàtica manca per 
abordar l’orientació de l’edifici que, segons alguns indicis seria la mateixa que la del transepte actual. 
Des d'aquesta perspectiva, caldria analitzar detingudament les referències de mossèn Juanico i els vestigis 
que avui serveixen de " basament al braç dret del transepte, on hi ha restes d'una entrada que, òbviament, 
no és la porta cegada que es veu més amunt).  

8. A l’esmentat retaule s'hi han referit especialment: I. CLOPAS BATLLE: Resumen... (vegeu la 
Bibliografia), 1945, pàg. 135; Cèsar MARTINELL: Arquitectura i escultura barroques a Catalunya 
(vegeu Bibliografia), vol. II, 1961, pàgs. 148-149 i làm. 35; i Joan-Ramon TRIADÓ: L’època del 
Barroc... (vegeu Bibliografia), 1984, pàg. 98.  

9. PAGES: op. cit., pàg. 432.  
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barroc junt amb les altres obres escultòriques. En base a la reconstrucció, com sabem 
iniciada la tardor del 1940, es modifica el perfil del cimbori, que queda més embotit 
en l’edifici i perdé alçada, tal com pot comprovar-se en comparació amb fotografies 
anteriors al conflicte. Òbviament, variaren aspectes de l’interior de l’edifici: la 
decoració pictòrica i les imatges en especial. Així, el 1942, any en què es consagrava 
de nou l’altar, era realitzada la nova imatge de Sant Andreu (situada en un nínxol 
obert al centre del mur del presbiteri), encarregada a l'escultor Josep Mª Camps i 
Arnau, autor també d'altres grups com el Sant Crist i el Via Crucis.  

Poc més podem afegir a aquestes ratlles respecte l’església, la qual, com ja hem 
avançat, mereix un estudi detallat i d'abast molt superior a aquest.  

Tal com ja hem dit anteriorment, el segon conjunt característic de Sant Andreu és 
la Palanca, en l'actualitat davant del cementiri. Partint de la diferència de nivell amb el 
llit fluvial en aquest punt, l’estructura es recolza sobre un únic pilar d'obra i circular 
que divideix el pas en dos trams, el segon inclinant-se directament cap el sòl i més 
curt que el primer, està construïda mitjançant lleixes de fusta que integren la passera i 
les baranes, a base de cordes sostingudes per barrots de ferro. És una obra totalment 
funcional, popular i senzilla, sense cap referència estètica històrica, l’atractiu del qual 
prové més aviat de la forma generada per l’estructura i la seva funcionalitat.  

La seva presència és el símbol de la vinculació del poble amb el riu Llobregat, com 
de les necessitats de comunicació vers l’altra banda d’aquest. La seva construcció es 
produí el 1880 d'acord amb la intenció de facilitar l’accés al ferrocarril de Barcelona a 
Martorell per Molins de Rei, bé que en un indret diferent a l’actual, segons algunes 
referències a l’alçada de l’actual entrada al poble des de Barcelona, prop de la piscina 
instal·lada actualment. El 1882 ja se 1'endugué una riuada. Altres referències més 
recents al·ludeixen a la seva reconstrucció el 1940, entenem que en l’indret actual, així 
com a la riuada del 1971 i posterior reconstrucció. En l’actualitat, el seu estat torna a 
ésser de deteriorament, de manera que amb prou feines acompleix la seva funció.  

 
El poble (II):  
Els altres conjunts  

 
La resta d’edificis d’interès de Sant Andreu presenten una cronologia que va des 

del segle XVIII fins a l’actual. En la major part dels casos, i sobretot en els més 
endarrerits en el temps, és impossible de precisar la datació. El caràcter popular i la 
senzillesa són les característiques constants d'aquests conjunts, tots vinculats a una 
funció civil i en dispars estats de conservació i de funcionament.  

Entre els edificis més antics del poble s’acostuma a incloure el de Cal València (c. 
del Sol, núm. 6), considerat almenys originàriament del segle XVIII. Consta de planta 
baixa i dos pisos, el darrer en qualitat de golfes obertes, tal com es veu a la 
façana, i el seu interès rau en el fet que pràcticament no ha sofert modificacions. En  
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tot cas, però, hom ja ha remarcat la necessitat d'una restauració, donada la seva 
importància, no sense una dignificació de la seva façana10. El seu caràcter popular i 
rural ve reflectit no sols per la senzillesa dels materials emprats i per la simplicitat de 
les línies estructurals i de la façana, sinó també per alguns elements, ara en desús com 
un cup de vi, tres graners i l'estança dedicada a la matança del porc.  

D'orígens similars és Ca l’Armangué (c. de la Palla, núm. 1). La casa, de planta 
baixa i un pis, destaca sobretot per la seva façana, que presideix l'inici del carrer al 
que pertany. Així, amb el seu emmarcament triangular resultant de la teulada a dues 
vessants, hi destaca sobre la llisor del mur la porta d'entrada, d'arc rebaixat, amb grans 
dovelles i muntants obrats en pedra rogenca −característica d’alguns edificis del 
poble, en especial el campanar de l’església parroquial−; al damunt, un ressalt 
horizontal que serveix com a guardapols de la porta i, seguint el mateix eix marcat per 
aquest, la finestra, igualment emmarcada a la part superior i als costats amb pedra 
rogenca. D'altra banda. s'hi manifesta una certa voluntat estètica en els motius 
vegetals, fulles d'acant, que decoren les mènsules que recolzen l'arc, el guardapols de 
la porta i la llinda de la finestra, alhora que amb els tres ressalts circulars que hi ha 
sota la mateixa finestra, amb motius desapareguts. Posteriorment, sembla que abans 
de la Guerra Civil, s'hi aixeca el cos que afecta la façana per a servir com a garatge, un 
dels primers del poble. D'altra banda, en relació amb Ca l’Armangué s'ha 
desenvolupat una part de l'activitat pictòrica de Xavier Surís (nascut a Barcelona el 
1932) que, des d'una formació bàsicament autodidacta, estimulà la seva producció per 
la seva estada a Cuba, amb temes de caràcter popular, i després a Mèxic, on conegué 
de prop l’obra dels muralistes Orozco, Siqueiros, Rivera i altres. També estigué 
vinculat a cercles madrilenys, on entra en contacte amb el crític d’art Santiago Amón. 
Més endavant, la seva producció s'ha inclinat cap a la representació de l'animal, com a 
natura morta, i també en moviment, com a resultat de la seva afecció pel món de la 
cacera, així com vers el retrat. En aquestes direccions temàtiques s'orienta l'obra 
d'aquest pintor, reflectida en exposicions com les que organitza a la sala Almirall de 
Barcelona.  

Una sèrie de cases de notables dimensions i façana regular sembla pertànyer al 
segle XIX, tot i que, com en els casos anteriors es fa problemàtic de concretar. En tots 
els casos la funció és d’habitatge. Cal esmentar, així, Ca l’Estapé o Cal Pascual (Pl. 
de l'Església, núm. 18) de tres plantes, la baixa marcada per un portal d’arc rebaixat i 
ressalts de pedra rogenca i seguint un ritme de tres obertures a cadascuna. La 
tosquedat de la façana, però, n'és el més característic. En canvi, la de Can Pocanals 
(núm. 24 de la mateixa plaça) és més severa i equilibrada, de regust neoclàssic tot i 
datar del 1883. En són remarcables els treballs de ferro dels picaportes i de les 
baranes dels balcons, element aquest que contrasta amb la senzillesa de les de 
l'edifici tractat anteriorment. També similar, bé que més auster que el darrer, Can  

 
10. No pretenem entrar en polèmica però entenem que, en respecte de l'edifici, convé moderar la 

retolació de sentit polític que domina la façana del conjunt.  
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Julià (c. Major, núm, 7), es caracteritza novament per la severitat de la façana, per 
l'habitual modèstia en els materials emprats (maó, arrebossat, teules ... ) i per mantenir 
la divisió en planta baixa i dos pisos, portal d’arc rebaixat i detalls ornamentals 
mínims.  

Passem ara a analitzar un grup d'edificis prou significatius i que d'una manera o 
altra, com veurem, reflecteixen les aportacions del Modernisme ja en dates avançades, 
per raons que pretenem exposar. Així, hem d'interpretar la presència d'aquests 
conjunts, sobretot datats als anys 20, com a reflex de l'augment demogràfic 
experimentat en aquells moments, així com per l’afluència més significativa 
d'estiuejants, en part relacionada amb les facilitats d'accés que proporcionava el 
ferrocarril que, com és sabut, arriba a Sant Andreu el 1912. Per això, alguns indrets 
del poble acompleixen la funció de segona residencia, amb cases que reflecteixen el 
poder econòmic del seu propietari, que pretén manifestar-lo a través del mateix 
edifici, el qual segueix la tendència estilística predominant. Aquest fet. generalitzat en 
moltes comarques properes a Barcelona, i que es reflectí en punts com La Garriga o 
poblacions costaneres sobre testimonis plàstics de tall modernista, és aplicable també 
al cas que ens ocupa, no sense oblidar, és clar, el pes d'habitants santandreuencs i de la 
seva capacitat econòmica. Això, no obstant la modèstia en les realitzacions, no tant en 
les dimensions com en l'aparell ornamental, serà la nota característica, fins i tot en el 
moment en que hi ha la possibilitat d'encarregar la construcció a un arquitecte 
relativament destacat.  

Sota aquest conjunt de circumstàncies hem d'entendre l'existència i configuració de 
cal Estrada (c. de l'Església, núm. 6), edifici del Modernisme tardà (data del 1923) i 
més que superat per altres moviments d'arquitectura en aquells moments, projectat per 
l'arquitecte Josep Ros i Ros. Aquest, que era arquitecte municipal de Sant Andreu de 
la Barca i d'altres municipis de la comarca, és autor de diversos conjunts dels 
voltants11. L'accés principal de l'edifici es produeix des d'una zona enjardinada llarga i 
estreta que comunica amb el carrer esmentat, alhora que una altra entrada es troba al 
C. Bosch, a llindar amb la via de tren, que és un dels límits de la finca; en aquest punt 
també hi ha jardí. Si bé s'havia pensat en engrandir-la, la casa és de planta rectangular 
de tres nivells sense comptar la torre, essent-ne l'element extern més destacable la 
façana principal precedida d'un cos cobert. Les obertures es combinen amb senzillesa, 
fins i tot amb un cert sentit racionalista, tal com s’observa en la finestra 
superior, tripartida i de perfil semicircular, rebaixada al buit del mig, en els 
òvols que la flanquegen que són, malgrat tot, els elements que trenquen junt amb  

 
11. En concret, ho va ser de Martorell, Olesa de Montserrat, Sant Andreu de la Barca, Castellbisbal, 

el Papiol, Torrelles de Llobregat, Corbera de Llobregat, Pallejà, Piera i Sant Llorenç d'Hortons (segons J. 
F. RAFOLS: Diccionario Biográfico de Artistas de Cataluña, t. II ed. Millà, Barcelona 1953, pàg. 483). 
Entre les seves obres, podem esmentar la casa Jacint Bosch, del 1912, a Terrassa, la casa Sabater, de 
1912-1919, a Igualada, així com la Societat Coral d'Artesans, de 1917, a Gelida (vegeu Oriol BOHIGAS: 
Reseña y catálogo de la arquitectura modernista, vol. I, Barcelona 1983, 2a. ed. 1973), pàg. 137).  
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la barbacana, el domini de les rectes. El ritme de tres obertures es manté en el primer 
pis i en la planta baixa. La mateixa tendència s’observa en la decoració, 
desenvolupada especialment en la barbacana, a base de motius florals centralitzats, 
damunt les obertures, amb dissenys vegetals simètrics de regust modernista, i a les 
jardineres, en que es representen garlandes i motius similars. Es dóna, així, una 
combinació de tècniques artístiques (esgrafiat, ceràmica), que entronca amb el 
Modernisme, però amb un tractament racionalitzat, que dóna molt espai al mur llis, 
que no ha d'ésser aliè als aires noucentistes.  

L'ideal modernista es veu encara més reflectit en l'interior de l’edifici, que és 
precisament un dels aspectes arquitectònics que més poden definir l’esmentat 
moviment artístic el qual, ja ho sabem, constitueix una de les màximes aportacions 
catalanes a l’art universal. En aquells moments, sobretot en el canvi de segle, quan 
havia pres més força, l'edifici és entès com un tot, i l'arquitectura com a integradora de 
les altres arts, de manera que decoració i objectes de tota mena formen part d'un 
projecte unitari. Ca l'Estrada mantingué en la seva mesura aquesta unitat. Cal fer 
especial referència dels elements de l'escala interior, incloent la barana i els esquemes 
ornamentals del mur, en estucat o bé esgrafiat; també és remarcable la galeria, 
originàriament oberta, amb elements ceràmics i estucats, així com amb mobiliari 
pensat de manera englobalitzadora. Tot plegat, en el context del Patrimoni 
Arquitectònic i Artístic de Sant Andreu, fa que Ca l’Estrada ocupi un lloc destacat i 
que sigui necessària la seva protecció, en tant que destacat testimoni, bé que tardà i en 
alguns aspectes auster, d'un dels moviments més creatius i sorprenents de l’art català. 
Encara que no n'és 1'únic ni el primer, com veurem.  

Per la seva data, 1908, una part del conjunt de Can Jansana pot presentar-se com 
la pionera del Modernisme a Sant Andreu (c. Rector Juanico, núm. 64). Així, el mur 
que separa la zona de jardí i magatzem amb la carretera actual manté un perfil 
curvilini sinuós, remarcat pel diferent tractament plàstic i superior gruix de 
l’emmarcament, que es vincula amb l’esmentat moviment; el mateix succeeix amb els 
arcs parabòlics i algun vitrall d'un cos de la casa. Tot plegat, però, contrasta amb la 
severitat i aire molt auster de la façana de la zona de residència, a la dreta del mur 
descrit anteriorment, de tres plantes, el primer pis amb balcons, que ens posa en 
contacte amb façanes com les de Can Pocanals i Can Julià. En tot cas, la data de 1908 
apareix en el mur i només serveix, en conseqüència, per a aquest.  

Molt més senzill és el conjunt de Cal Magí (Pl. Anselm Clavé, núm. 12), en la 
façana del qual consta la data de 1921. De planta baixa i primer pis, destaca sobretot 
per la balconada, sota un intradós a base de totxos d'un cert decorativisme. D'altra 
banda, Can Delforn (c. Bosch, núm. 22) és l'exemple més treballat d'un seguit de 
vivendes d'aquest carrer, que connecta amb el Modernisme pel tractament dels 
materials, en tant que totxo, ceràmica vidriada i ferro creen efectes decoratius de 
caràcter geomètric. També es pot esmentar el Celler de Cal Julià (c. Major, núm. 4), 
enfront la casa homònima, anteriorment tractada, que manté una tímida relació amb el 
moviment, tot destacant el portal amb respirador i els elements que marquen el  
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perfil de la teulada, a dues vessants, en què, novament, els materials tenen aprofitades 
llurs qualitats, sense ésser emmascarats o dissimulats.  

Queda encara referir-se, dins l’òrbita de l’arquitectura modernista, a l’edifici del 
Casino (c. de Catalunya, núm. 2), no tant per la seva configuració com pel seu autor, 
Salvador Valeri i Pupurull. És datat a 1'any 1924, pertanyent per tant a la dècada 
1920-30, especialment fèrtil arquitectònicament per a Sant Andreu, en relació amb 
fenòmens ja exposats. La construcció, dedicada a la seva funció de cercle cultural, 
presenta un estat de conservació òptim, bé que des del seu aixecament ha sofert 
algunes modificacions, la més destacada de les quals, i recent, és el cos que tanca les 
escales d’accés al conjunt, abans totalment a cel obert. Dins la seva senzillesa formal i 
material (pedra rogenca com en nombrosos i significatius edificis santandreuencs) 
sobresurt el traçat ondulat i simètric, de records barrocs, de la façana del cos superior, 
que sobresurt en voladís. Records, precisament, que constitueixen una de les 
característiques del seu autor, englobat dins l’anomenada generació d’arquitectes 
modernistes i inclòs dins el "barroquisme modernista", sovint imitant Antoni Gaudí. 
La seva producció més significativa és la Casa Comalat, a Barcelona, dels anys 1909-
1911, podent-se citar també la Casa Bou, del Papiol, de 1914. El Casino és ja una obra 
tardana de Salvador Valeri, i reflecteix així una simplificació de formes que afecta 
molts dels arquitectes modernistes, tot i que la senzillesa de 1'obra en aquest cas, 
també respon a una modèstia econòmica.12  

Cal esmentar, però, altres edificis del poble, datables a les primeres dècades del 
segle XX i que segueixen altres opcions estilístiques. En primer lloc, la Torre dels 
Pedemonte (c. Carretera, núm. 59), de línia eclèctica, que té com a elements més 
destacables les torres, de les que s'han vist records del món plateresc, així com les 
terracotes, que presenten com a decoració diversos motius i esquemes vegetals. Convé 
recordar, respecte aquesta casa, que hi foren acollits en els darrers moments de la 
darrera guerra civil, alguns components del bàndol republicà en la seva retirada13. Cal 
advertir el seu estat actual d'abandó, de manera que hom ha suggerit, de manera prou 
encertada, un aprofitament del conjunt com a centre de caràcter social, en què es 
podria utilitzar igualment 1'àmplia zona ajardinada. Cal esmentar, també, dintre 
del mateix recinte (actualment confrontant amb el C. Guatemala) l'anomenat 
Molí dels Pedemonte, el més ben conservat del municipi tot i haver abandonat 
la seva funció, constituït en testimoni d'un passat pràcticament superat per 
1'activitat  industrial. Modest  Pedemonte  el considerava com el més alt de la  

 
12. L'edifici és també esmentat a PAGES: op. cit., pàg. 432. Pel que fa al seu autor (1873, títol el 

1889, 1954) les referències més destacades són les següents: RÁFOLS: op. cit., t. III 1954, pàg. 188; J. 
Emili HERNÁNDEZ-CROS, Gabriel MORA, Xavier POUPLANA: Arquitectura de Barcelona, 
Barcelona 1972, pàg. 156; BOHIGAS: op. cit., t. I, pàgs. 133-134; i Francesc FONTBONA, Francesc 
MIRALLES: Del Modernisme al Noucentisme. 1888-1917, dins “Història de l’Art Català”, Des. 62, vol. 
VII, Barcelona 1985, pàg. 194.  

13. Així, hom s'ha referit al dirigent Enrique Líster, entre altres que dirigiren la retirada fins la 
frontera francesa.  
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comarca, amb la seva vintena de metres14. La torre que el constitueix, de secció 
circular, és de pedra, amb finestres provistes de dovelles i muntants ressaltats; 
conserva l’estructura metàl·lica destinada a moure la roda, que també ha perdurat. 
Sembla que la seva construcció és anterior a la de la casa que li dóna nom, tot i que el 
seu caràcter popular el fa difícilment datable. En condicions precàries, veí d'aquell, es 
troba el Molí de Cal Sòria, de torre quadrada. Anteriorment, ambdós coexistien, 
almenys amb dos més, en aquesta zona, ocupada per hortes.  

Un altre conjunt que mereix ésser tractat és el de l’Escola Nacional (C. Carretera, 
s/n, enfront del Casino). Segons la informació aportada en l’estudi històric del present 
llibre, l’edifici es començà a construir el 1928, d'acord amb un projecte d'Agustí 
Domingo i Verdaguer. Es de planta rectangular, amb la façana dividida en quatre parts 
marcades per sengles finestrals rectangulars, separades per carrers de pedra sense 
cobrir, presents també als angles, i f1anquejada per dos cossos de tamany inferior. El 
conjunt, de caire historicista, adquireix una certa monumentalitat a través de la doble 
escala d’accés, que salva l'alt basament, i de l’escut que centra la part superior.  

Finalment, encara pel que fa al poble, podem tenir en compte l'edifici de la Casa 
Consistorial (PI. Anselm Clavé), aixecat de nova planta i inaugurat el 1972, en 
substitució de l’anterior, ubicat en el mateix lloc i afectat per un incendi al que hom ja 
s'hi ha referit. Projectat per Josep Alemany i Jacint Cànoves, compta amb soterrani i 
tres plantes, llegibles a l'exterior malgrat la superfície cúbica ordenada des de l’angle 
dret i que dóna pes a tot l’exterior del conjunt. Hi foren incorporats una sèrie 
d'elements decoratius, en combinació amb un caràcter simbòlic vinculat amb el 
municipi: així, en la balconada s'hi ordenen una sèrie de motius abstractes juxtaposats 
que són una al·legoria de la sardana. segons projecte d'alumnes de l'Escola de Llotja 
de Barcelona i realització del ferrer Carles Porta. El conjunt s'ubica precisament 
davant d'un dels punts en què tradicionalment hi ha ballades de sardanes. D'altra 
banda, en el pla que segueix les escales d'entrada a l’edifici hi ha un plafó ceràmic 
amb un plànol esquemàtic del poble, realitzat pel ceramista Teixidó; cal esmentar, 
finalment, i en el mur del fons de les escales que comuniquen la planta baixa amb el 
primer pis, una composició de caràcter pictòric en que hi ha esquematitzades 
figuracions que al·ludeixen a les principals connotacions de Sant Andreu de la Barca; 
en aquests darrers casos també hi col·labora l’esmentada escola barcelonina, dedicada 
a l’ensenyament de les diferents especialitats artístiques.15  

 
14. Literàriament són significatives les evocacions del Dr. Modest Pedemonte, qui escrivia: ''El molí 

de vent de casa i el campanar eren les dues coses que ja des de lluny es distingien...”(fet que el 
contrastava amb la realitat actual) (extret de: Modest PEDEMONTE i FEU: El meu molí de vent dins "La 
Palanca", núm. 153 (gener de 1979).  

15. Alguns aspectes d'aquest conjunt m'han estat aportats per la informació de Jaume Miralles, a qui 
he d'agrair la seva col·laboració en l’elaboració d'aquest treball (vegeu, també: Jaime MIRALLES 
ARAGONÈS: Sant Andreu de la Barca. Una década de actuación municipal. 1969-1979).  
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El Palau i els seus voltants 
 
El conjunt de població del Palau presenta igualment alguns conjunts de cert 

interès, especialment els situats en el nucli originari, al costat de Santa Madrona, així 
com altres dels voltants. Tots plegats es mantenen en les connotacions de senzillesa 
que havíem observat en parlar del poble. Amb tot, cal fer notar que una part de la 
importància del Palau rau en el fet de marcar, ara per ara, les cotes d'antiguitat del 
terme municipal, a través dels resultats de recerques arqueològiques.  

En el capítol "Els temps pretèrits" ja ha estat aportada la informació oportuna sobre 
la significació de les troballes arqueològiques, de manera que no les repetirem en 
aquestes ratlles. En tot cas, i per al sentit de les qüestions relacionades amb el 
Patrimoni arquitectònic i artístic, convé tenir en compte el següent: que una zona força 
àmplia centrada pel Palau, però que s'entendria des de les masies de Can Preses i Can 
Archs (de les quals en parlarem en el seu moment) fins l'indret ocupat actualment per 
la carretera N-II, havia format part d'una vil·la romana (si no dues o tres) pertanyent a 
1'època imperial i abandonada el segle III amb molta probabilitat; i que, a part del que 
encara es conserva in situ, el material trobat en les campanyes arqueològiques es 
conserva al Museu de Martorell, pel que fa al resultat del 1955 a càrrec de Clopas 
Batlle, mentre un grup de peces, sortit a la llum el 1969 arran de les tasques dutes a 
terme per l’arqueòleg Llibert Piera i també per Carles Quintana, és en una vitrina 
ubicada en 1'edifici de l’Ajuntament de Sant Andreul6. No ens estrendem més, doncs, 
sobre les restes íbero-romanes del Palau, per a les quals cal remetre's als estudis ja 
ressenyats en 1'apartat històric del present llibre.  

El primer conjunt al que podem referir-nos, per criteris d'antiguitat, és l'ermita de 
Santa Madrona, encara que només sigui per les restes trobades en el seu subsòl, 
d'època romana. Hom també s'hi ha referit en relació amb la troballa com en la datació 
de 1'actual edifici. És de dimensions reduïdes, de planta rectangular incloent la 
capçalera, coberta a dues vessants, obrada amb materials senzills i pràcticament 
mancada de decoració externa. En aquestes condicions, 1'únic element destacat és la 
façana, orientada en direcció sud-occidental, que té el perfil ressaltat, així com la porta 
d'entrada, d'arc de mig punt, i l'òcol situat al seu damunt, amb dovelles i muntants a 
base de totxo emmarcats per un ressalt; un motiu similar, bé que per duplicat, apareix 
a mitja alçada, tot dividint la façana en dos nivells. L'òcol esmentat és 
actualment la principal entrada de llum de l'esglesiola, per bé que originàriament  

 
16. L’opuscle Catalunya. Museus (Generalitat de Catalunya, Barcelona 1985, pàg. 29), esmenta 

aquesta col·lecció de peces. Cal dir que la seva actual disposició en 1'edifici fa que el conjunt sigui 
oblidat; sense la intenció d'obrir cap polèmica, cal pensar que les peces mereixen, per la seva significació 
històrica i interès artístic, una ubicació digna i un tractament que s’orienti amb finalitats pedagògiques i 
divulgatives. Hem de tenir en compte, tal com ja hem assenyalat al principi, que la col·lecció pot ésser 
l'embrió d'un futur museu d'abast local de Sant Andreu de la Barca. En un altre aspecte, recordem que en 
l'estudi històric del present llibre es dediquen unes ratlles a les restes trobades prop del mateix poble.  
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aquella també penetrava per tres finestres obertes a cada costat, avui en gran part 
cegades. La configuració externa ve completada pels contraforts situats a banda i 
banda, realitzats amb materials igualment senzills, i pel cos rectangular obert a la 
dreta, obrat amb totxo. En aquest conjunt de circumstàncies, és difícil enquadrar 
estilísticament l'edifici, si bé, tal com es recull en la fitxa de Roser Rosell, el 
neoromànic s'hi pot veure reflectit en les idees de la façana. La datació de l’edifici 
havia recaigut fins fe ben poc en el segle XVIII17. Això no obstant, l'actual va ésser 
inaugurat l’any 1882, en els temps de mossèn Juanico, qui es trobà el precedent en 
runes i fora de servei, (tal com es recull en l'estudi històric del present llibre), els 
orígens del qual poden remuntar al segle XVI18. Ara ens interessa recordar que 
d'aquell conjunt només se'n aprofitaren els fonaments i una part del mur 
nordoccidental. L'ermita, en definitiva, és una mostra dels orígens d'ocupació del 
Palau, d’una relativa continuïtat.  

Entre els segles XVIII i l'actual se situen la resta d'edificis remarcables del Palau, 
si exceptuem els més apartats de Can Preses i Can Archs. Ens interessa, en primer 
lloc, el conjunt de Can Santacana o Can Sunyer, els orígens del qual deuen remuntar-
se al segle XVIII, al marge de les troballes arqueològiques ja tractades en el seu 
moment. L'edifici actual és de línia neoclàssica i ve centrat per dues façanes: la 
principal, encarada aproximadament cap a llevant, es correspon a un cos format per 
planta, pis i golfes, i presenta les obertures emmarcades o pintades; l’element que li 
dóna pes és el frontó triangular que corona la composició; aquest tema arquitectònic 
reapareix en la façana de l’altre cos, orientada vers el nord, de caràcter secundari i 
lleugerament modificada. Quant els materials, es manté la senzillesa a la què ens hem 
referit de manera reiterada, tot i que l'estructura es correspon a unes dimensions 
notòries. El conjunt ha estat situat al segle XIX19. En l’actualitat s'utilitza com a 
habitatge unifamiliar.  

Can Verdura és un altre dels edificis remarcables de la zona. La seva façana 
principal apareix ordenada de manera racional i equilibrada, en contrast amb els 
laterals, que reflecteixen el seu caràcter rural en base a una teulada de dues vessants. 
Aquella, però, és dividida en tres nivells, els dos superiors a base de tres balcons 
disposats en simetria, la qual domina tota la superfície. La balustrada del terrat 
constitueix l’única excepció a la simplicitat de línies de la façana, al hora que  

 
17. Tot i manifestar certes reserves (PAGES: op. cit., pàg. 432; igualment, ROSELL: op. cit.). 

Ambdós estudis també recorden que al segle XIX l’ermita també era dedicada a l’Assumpció.  
18. Les referències aportades en base als escrits de mossèn Juanico ja han estat recollides en les 

recerques del present llibre. D'altra banda, i en relació amb el possible origen medieval de l’edifici, el 
treball de Llibert Piera recull un escrit de Mossèn Mas en què també constata el mal estat del mateix 
abans de la reconstrucció, alhora que deixa constància de que els cinc contraforts són treballats a base 
d'elements que devien provenir del paviment originari d'aquell (recollit a Arqueología. dins "Boletín 
Informativo. VISA" (juliol de 1983), pàg. 14).  

19. PAGES: op. cit., pàg. 432.  
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accentua la seva horitzontalitat. En la porta d'entrada, metàl·lica, que comunica el 
carrer amb la zona ajardinada que precedeix la casa, hi consta la data de 1886, que ens 
serveix per a situar de manera aproximada tot el conjunt.  

Finalment, pel que fa l’antic nucli, cal referir-se al casal, abandonat i gairebé 
irrecuperable, conegut amb el nom de Can Bosch, la façana del qual és, o era, el seu 
element més acurat i que pot aportar referències de cara a la seva situació en el temps. 
És dividida en dos nivells, l’inferior corresponent a la planta baixa, amb una àmplia 
porta d’entrada d’arc rebaixat flanquejada simètricament per dues finestres estretes, 
aquestes d'arc de mig punt; el superior, en canvi, consta de tres balcons, més ample i 
alt el del mig (en equivalència al portal). La llisor del mur ve trencada, de manera 
equilibrada, per una sèrie d'elements que completen l’estructuració de la façana, 
alhora que la valoren plàsticament: així, la línia que marca el nivell del sòl del primer 
pis, que continua les peanyes dels tres balcons; els guardapols de les sis obertures, de 
forma conopial, que les emmarquen fins a mitja alçaria; les baranes dels balcons, de 
perfil sinuós determinat per la forma dels barrots. Encara cal fer esment del fris de 
rajoles que hi ha sota la cornisa i del coronament curvilini, a mena d’àtic, que centra 
tot el conjunt. Tot plegat ens posa davant d’una façana de caràcter eclèctic i 
historicista que no és aliè a molts edificis dels voltants del 1900, dins l’òrbita 
modernista: així, l’emmarcament conopial, la barana de perfil sinuós i panxut i la 
utilització de l’element ceràmic, sense oblidar el coronament potser neo-barroc, 
permeten situar Can Bosch cap a principis del segle XX, en consonància amb molts 
edificis de l'Eixample de Barcelona. És en aquesta mesura i, és clar, a nivell de 
tractament del mur, que l’edifici s'aparta del seu caràcter popular, sense allunyar-se de 
l’habitual senzillesa. En el seu interior, totalment desmantellat, encara hi ha restes de 
pintura de temàtica paisatgística, concretament sota l'escala d'accés al pis. Cal 
recordar, a més, la presència del molí, davant la façana, similar al dels Pedemonte, i 
òbviament, fora d'ús.  

En línies generals, la resta de construccions del Palau són rústegues i senzilles, tot 
testimoniant un passat agrícola i modest que encara sura en alguns dels seus carrers. 
Un passat i una funció pràcticament superada, que manifesta el plafó ceràmic encastat 
en el mur de l’edifici número 11 del camí que condueix a Can Archs i Can Preses: 
d'aquesta manera, en les dues rajoles juxtaposades, en lletres capitals en negre sobre 
fons blanc, es llegeix la inscripció "BARRIO DEL PALAU y CASAS DE CAMPO". 
Des d'una posició que pretén ésser objectiva, pensem que cal vetllar per la conservació 
d'aquest element que, si bé no posseeix interès artístic, forma part indiscutible de la 
realitat històrica del Palau i de Sant Andreu, alhora que és un contrast imposat front a 
la retolació actual dels carrers, en català.  

Prop del nucli del Palau, en direcció meridional, es troben dues masies que cal 
esmentar inevitablement: Can Archs i Can Preses, respecte a les quals sempre és 
difícil concretar a nivell cronològic, donades les transformacions que han anat sofrint 
des del seus orígens. En relació a ambdós casos, l’estudi històric del present 
llibre al·ludeix a la naturalesa i significació històrica de les troballes arqueològiques  
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produïdes als seus voltants, de manera que ometrem ara aquests aspectes. La realitat 
dels edificis, en tot cas, és més recent en el temps.  

Can Archs és un edifici que es manté dins les constants de senzillesa de molts 
altres conjunts. La seva façana principal presenta elements habituals com la porta 
d’entrada amb arc de mig punt i àmplies dovelles, un primer pis reflectit exteriorment 
a base de balcons, i el segon a base d'una finestra rectangular; tot plegat determinat 
per la teulada a dues vessants, el punt més alt de la qual marca l’eix pel que transcorre 
el portal. Actualment s'utilitza com a habitatge unifamiliar. Adossat a la casa hi ha el 
celler, l’estructura del qual, mitjançant arcs de diafragma, pot remuntar al segle XVI, 
seguint la tradició netament gòtica; pel que fa el conjunt, els seus orígens poden 
situar-se al segle XV, si bé, com és habitual, es fa difícil concretar sobre la 
configuració actual, molt més recent.  

Més informació i alguna dada concreta s'aporten en relació amb Can Preses, sens 
dubte un dels conjunts més destacats de tot el terme municipal. Cal recordar-ne alguna 
al·lusió sobre la seva funció desenvolupada durant l'Antiguitat i durant l'Edat Mitjana, 
altrament ben discutible20. Hem de referir-nos, però, als elements que avui 
constitueixen l'edifici, que han estat datats des del segle XVI i que en part han d’estar 
relacionats amb el XVIII, d’acord amb una inscripció del 1710.  

La disposició del conjunt i de la seva façana es mantenen dintre el que és 
tradicional en l'arquitectura popular catalana, reflectint en aquest cas irregularitats 
resultants de remodelacions, el punt conflictiu de les quals es troba al voltant de 
l'escala que comunica les diferents plantes, en nivells no coincidents. Al cos principal 
de l’edifici, de teulada a dues vessants, sobrealçada a la part posterior dreta, s'hi 
afegeix un altre d'eix transversal incorporat des de l'esquerra, de manera que l'angle 
resultant és ocupat per un pati delimitat per dues galeries porxades, en part per les 
reformes dutes a terme el present segle. La façana és irregular, donat l'emmarcament 
de la teulada, molt més ampla a la dreta. S'estructura en dues línies d'obertures, també 
de formes diverses: així, i en correspondència amb la planta baixa, hi ha el portal, amb 
dovelles i muntants de pedra rogenca, flanquejada a la dreta per una porta rectangular 
amb fusta i, a l'esquerra, per una finestra rectangular, en la llinda de la qual hi ha 
gravada la inscripció relativa a 1710; la part superior presenta totes les finestres, tres 
en total, de forma rectangular, essent més ampla la del mig, situada just damunt el 
portal, tot seguint l'eix marcat per les obertures inferiors. Si bé cal precisar 
l’abast de les reformes més recents, del conjunt descrit fins ara en cal destacar 
el fet que la finestra superior dreta apareix en un nivell inferior en relació a les 
altres dues, fet que es reflecteix també en l'interior i que fa pensar en un afegit  

 
20. Ens referim a la suposada existència de la "casa-hostal" de Can Preses, en el recorregut de la 

hipotètica via que comunicaria per aquest punt Martorell amb Barcelona, arran d'una transformació 
efectuada el segle VI (CLOPAS: op. cit., pàg. 34); en aquest problema, remetem als raonaments de 
l'estudi històric del present llibre, que neguen el pas pel Palau de l’esmentada via. Bé que no hem 
d'oblidar les també esmentades restes romanes trobades prop del mas.  
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realitzat en un moment difícil de concretar. Per raons similars, no és fàcil determinar 
el paper de l’emmarcament goticitzant de la finestra principal, no aliè a una 
continuïtat del gòtic en l'Edat Moderna, però tampoc a modes historicistes més 
recents. D’altra banda, cal recordar que entre les estances de la masia hi ha el celler, al 
que pot accedir-s'hi des de l'interior de l’edifici, cobert amb voltes de quatre punts i 
datable al segle XVIII. Les irregularitats de Can Preses vénen corroborades amb la 
visió des de la part posterior, on la vegetació rep un tractament acurat i subjecte al 
marc arquitectònic.  

L'interior de la construcció segueix d'acord amb el caràcter popular vinculat amb la 
funció originària de l’edifici. Les reformes reiteradament esmentades i el bagatge que 
comporta el pas del temps, així com el seu actual ús combinat de residència 
unifamiliar i segona, l'han convertit en un punt ric quant a mobiliari i objectes de 
diversos tipus. No és el moment d'enumerar detingudament les peces; simplement es 
tracta ara de ressenyar-ne algunes de les més destacades a nivell artístic.  

En primer lloc, cal esmentar la imatge de la Mare de Déu del Roser situada 
actualment en una fornícula oberta en el mur de fons de la sala d’entrada a la casa, i 
que degué ésser trobada a finals del segle XIX en un buit de l’escala, atribuïda per 
Clopas i Batlle a l’escultor Gaspar Preses21, fet pel qual augmenta l'interès de la peça. 
El grup ve determinat per les figures de Maria i el Nen, aquest recolzat al costat 
esquerre de la mare, i ambdós amb l’atribut corresponent; aquesta, dempeus, va 
coronada. Dins un nivell de detall remarcable, la qualitat de l’obra és relativa, donada 
la matusseria dels trets facials de les figures i l’acartonament dels plecs de les robes 
tot i que es cerca idealització en els caps. A nivell iconogràfic, no ens ha d’estranyar 
la presència del motiu, objecte de devoció des del segle XV i de gran intensitat al 
XVI22. Tot plegat, bé que amb reserves donades les possibles modificacions que hagi 
pogut sofrir la imatge, pot fer lògica l’atribució a Gaspar Preses, actiu entre els segles 
XVI i XVII. La documentació sobre la seva activitat aparegué, segons ja constata 
Cèsar Martinell23, dipositada sota la perruca d'una imatge del Sant Crist de Martorell, 
datada el 1590: nasqué precisament a Sant Andreu de la Barca i les seves obres foren 
ben acceptades en la comarca; entre elles, hi hagué una imatge per al tabernacle 
del Roser de l’església de Sant Martí d’Arenys, tallat el 1599, així com un 
retaule dedicat a Sant LIop per a Sant Andreu, entre 1600 i 160124, en uns moments  

 
21. Junt amb una altra d'un sant desconegut (I. CLOPAS BATLLE: Notas históricas de la Iglesia 

parroquial de Santa María de Martorell. Martorell, 1960, pàg. 20). Sobre Gaspar Preses. vegeu 
MARTlNELL: op. cit ., vol. l. 1959. pàgs. 126-127; i TRIADÓ, op. cit ., pàg. 14.  

22. La devoció del Roser arrenca del segle XV i la seva aparició en els repertoris iconogràfics s’inicia 
vers el darrer quart del mateix segle, estenent-se molt ràpidament a partir dels dominics (RÉAU: op. cit., 
t. II, 1957, pàgs. 120-122).  

23. Vegeu MARTlNELL. referència nota 21.  
24. Segons es recull en l’apartat històric d'aquest llibre.  
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de forta activitat en l'església parroquial del poble. De qualsevol manera, cal bandejar 
les atribucions envers el Sant Crist de Piera, com sobre el de Balaguer, resultants de la 
tradició oral. Les diferències entre les respectives obres són clares. Cal fer esment, 
finalment, de la seva preocupació per la pròpia professió, en ésser present, l’any 1605, 
en una reunió de nou escultors amb la finalitat d'emancipar-se del gremi de fusters, del 
qual depenien, concretament en la sala del monestir barceloní de Sant Pau del Camp. 
Morí el 1610.25  

Un altre element de caràcter religiós és el plafó ceràmic, situat sota la imatge del 
Roser, que representa Sant Josep amb el nen Jesús, emmarcats per una orla de 
temàtica floral; el conjunt, identificable especialment per la vara florida com a atribut 
determinant de Sant Josep26, destaca pel fons paisatgístic amb arquitectures i, com de 
costum, per un caràcter popular. Ha estat datat al segle XVIII. Un plafó similar que 
representa de nou la Mare de Déu del Roser; es trobava en el parament de la font que 
hi ha rera la masia, conservant-se actualment en l'interior, mentre que en l’indret 
originari hi ha una reproducció. Hi ha, a més, altres conjunts ceràmics de diversa 
naturalesa, entre els quals podem esmentar el conjunt de rajoles que representen els 
oficis. També mereixen ser esmentats altres tipus d'objectes, en especial alguns 
mobles, com un sofà indià amb pirogravats, datat al segle XIX, que destaca per la 
seva decoració, i una vitrina de trets modernistes (contracorbes, asimetria...) que 
permeten datar-la entre finals del segle XIX i principis del XX; igualment, cal tenir en 
compte la col·lecció de planxes d’estampació. Tot plegat, sense oblidar l’utillatge de 
caràcter rural, converteix Can Preses en el conjunt més variat i polifacètic de Sant 
Andreu.  

Més recent, alhora que més proper al poble, és el conjunt de Can Salvi, antiga 
masia i en l'actualitat centre de caràcter esportiu. L'edifici, que ha sofert nombroses 
modificacions sobretot recents, és de planta baixa i dos pisos, perfectament llegibles 
des de l'exterior, i presenta com a element més destacat la seva façana, desfigurada per 
una terrassa, amb les portes i les finestres del primer pis emmarcades per carreus 
regulars de pedra (dovelles, llindes, muntants, bases). La propietat de la casa estigué 
vinculada a Pau Negre, personalitat significativa en el món de l’esport català i no 
aliena, en concret, al de l'hockey sobre herba. D'acord amb aquesta vinculació, la casa 
funciona com a seu social de l’entitat esportiva, la qual compta, com a element més 
destacat, a part del tractament de la jardineria (que s’adequa a les imposicions 
orogràfiques del terreny), la tribuna del camp d'esports, que combina amb gran 
senzillesa les exigències funcionals amb la necessitat de jugar estèticament amb el 
marc paisatgístic.27  

 
25. Vegeu TRIADO, referència nota 21.  
26. FERRANDO ROIG: op. cit., pàgs. 152-153.  
27. L'esmentat camp, que ha estat escenari de destacats esdeveniments esportius, en especial el 

torneig d'hockey sobre herba de caràcter internacional "Ciutat de Barcelona" i "Pau Negre in 
memoriam", va ser inaugurat el 29 de setembre de 1969.  

 
385  



En l’anomenada Colònia del Palau hi ha algun edifici susceptible d’interès: així, 
Cal Guarro (C. Floc de Neu i C. Ter), obra de Rafael Bertran i Ferrus el 1971, i 
caracteritzat per la seva funcionalitat i sobrietat de línies. És destinat a habitatge 
plurifamiliar.  
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LES LLEGENDES 
DE SANT ANDREU 

 
Tots els pobles tenen les seves llegendes que Déu sap d'on venen. El més probable 

és que la llegenda s'arreli en un fet que el temps s'encarrega d'anar deformant, 
adquirint vessants èpiques o fantàstiques, segons els casos.  

La norma és que la llegenda faci referència a fets que l'home no ha vist mai. Però, 
de vegades, apareixen en els pobles històries fantàstiques, referides a llocs i inclús 
persones reals, encara que els fets són sempre indemostrables. Són llegendes 
relacionades amb succeits catastròfics de caràcter natural, com epidèmies, 
inundacions, etc.  

Sant Andreu de la Barca també ha estat objecte d'històries d'aquestes, quina certesa 
és poc menys que impossible de demostrar. Per exemple, vull referir-me a una d'elles 
que vaig sentir explicar una nit d’hivern, arraulit com d'altres amics a la vora d'un foc 
de llenya de cep, quan alguns caps de setmana de la nostra adolescència cercàvem 
càndidament de reviure moments feliços de l'estiueig. La narració ens situa a l'hivern 
del 62, poc abans d'un aiguat que provocà tràgiques inundacions al Vallés i Baix 
Llobregat. Un mecànic, crec que d'origen andalús, que vivia a Sant Andreu i 
treballava a la fàbrica de ciment dels Quatre Camins es dirigia, conduint una petita 
motocicleta, es deia inclús que es tractava de la coneguda "llagosta" de la Guzzi, cap a 
la feina a trenc d'albada, quan encara era fosc. El dia s'aixecava més que fred, 
especialment humit, i la boira s'arrapava al terra com un paràsit. El nostre personatge 
anava abrigat en un jaqueta de cuiro, el cap i la cara embolicats en una gorra de llana, 
d'aquelles que només deixen mostrar els ulls y el nas. Una bufanda ajudava, a més a 
més, a que el mecànic fés una fila força fantàstica. Com cada matinada.  

Conduia amb compte, doncs fos per la boira, fos per la cara tan embolicada, o per 
ambdues raons, hi veia més aviat poc. La prudència es barrejava amb la por d'èsser 
caçat pel darrera per un cotxe que, en la època que ens referim, no estaven massa ben 
equipats contra aquestes inclemències. Ja aleshores hi havia massa accidents i sempre 
eren els motociclistes els que en sortien perdent. Quan s’acostava a la central 
d'electricitat, la cura en la conducció s'havia d'extremar, doncs en aquell paratge la 
boira es feia més tancada i el paviment més relliscós. I la Roca del Drac sempre li 
havia fet molt de respecte i una mica de recança i por.  
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LA ROCA DEL DRAC 

Es precís fer una aturada en la narració. Hauríem de posar-nos d'acord. Roca del 
Drac, Roca-de-droc, o bé Roca d'En Drake? Aquest és un dels interrogants 
característiques i un punt apasionant de Sant Andreu, encara que l’esmentada roca 
estigui en el terme municipal de Corbera (de Llobregat, precisament per què hi toca en 
aquest punt). Anem-hi per parts.  

Si fos la Roca del Drac, esment més usual i que es troba en la planimetria a l'ús, 
voldria dir que aquest paratge, d’altra banda tan feréstec, es relaciona amb l’existència 
d’un drac. Ara bé, també és cert que en les nostres contrades els dracs o qualsevol 
d'altre bèstia d'aquestes característiques, són més aviat esquifits i tan menuts que 
difícilment hom pot haver-li dedicat el nom d’aquella roca. És una pedra vermellosa; 
grés conglomerat de la base del Buntsandstein, com en diuen els geòlegs d'aquesta 
mena de roca formada per dipòsits de cursos d'aigua trenats, que acostuma a tenir 
formes fantàstiques, per l'erosió, com és el cas de la Mola d'en Valls o la Roca 
Foradada, a la riera de Corbera, camí de Can Palet.  

El més probable, i seguint amb els dracs, és que la fantasia popular i alguns fets 
esdevinguts relacionin aquell paratge amb fets delictius, doncs els dracs, com és sabut, 
al nostre país i a molts d'altres, tenen les connotacions que tenen. Donat que Sant 
Andreu era un canvi de postes de les diligencies que anaven i venien de Barcelona cap 
a l'interior de la Península o de Catalunya, és lògic imaginar que aquella roca que cau 
a pic sobre el riu formant un pas estret i ombrívol, fos un lloc idoni per la pràctica de 
robatoris i poder fer escàpol sense massa riscs pels lladregots. De fet, aquest era un 
dels punts preferits pels germans Estapé i les seves malifetes, dels que ja se'n parla en 
aquest llibre. I encara no fa gaire temps, cap als anys quaranta i cinquanta, molts 
cotxes com el vell taxi de l'Escola, duien un far mòbil a sobre el capot o a banda i 
banda de l’automòbil, manejable pel conductor, per tal de fer llum a les vores, no fos 
que hi hagués algú disposat a asaltar el vehícle. D'aquell far en deien "el pirata", i amb 
això queda perfectament explicada la seva funcionalitat. Més d'un ensurt, deiem, ha 
provocat aquell paratge. però el mite ha guanyat al temps i 1'ha identificat amb un 
drac.  

 
ROCA-DE-DROC O ROCA D’EN DRAKE 

 
Una altra possibilitat és la Roca-de-droc. Aquesta és una toponimia onomatopeica. 

És la remor que fa un carro, viatjant, quan les rodes de fusta i llautó trepitgen la roca i 
les pedres, fent un soroll rítmic: Roca-de-droc, roca-de-droc, roca-de-droc, que 
retruny en el silenci d'un pas, on la roca que cau a pic, d'un costat, i les albes de ribera, 
d'un altra, fan el ressò més evident.  

Finalment, hom ha sentit parlar, també, de la Roca d'En Drake, el famós pirata 
anglès, quines corredisses per les nostres terres han volgut fer, d'aquest lloc, un dels  
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seus favorits. No consta enlloc que fos així realment, però entra dintre del possible 
que aquell filibuster fés alguna incursió, seguint el riu cap amunt, qui sap si per fer 
rebost i prosseguir les seves aventures mediterrànies.  

Roca del Drac, Roca-de-droc o Roca d'En Drake, el cert és que l'esmentat lloc es 
presta a tota mena de fantasies. Perquè, a més a més, en aquell punt arriben al riu 
Llobregat les rieres de Corbera, per la vessant de ponent i de Les Arenes, per la de 
llevant. En ocasió de fortes avingudes d'aigua, el riu es converteix allà en un mar 
voluptuós. En el pedregar de l'altre banda del riu, just en la finca de Can Pedrerol, van 
anar a parar les desgraciades víctimes de les inundacions de 1962, a les que abans 
fèiem esment, i quin nombre es desconeix encara avui. Molts recordaran com els 
equips de rescat, dels que formaren també part gent de Sant Andreu, treien cossos 
d'entre el fang en unes jornades tardorenques curulles de tragèdia. Els infortunats 
havien estat arrastrats per la força de la riuada des de Rubí. No fa tampoc masses 
anys, en la recta que ve després de la curva d'aquesta roca, hi hagué un xoc de trens 
que produí nombroses víctimes: vint-i-quatre morts i cent seixanta ferits. No és 
gratuït, doncs, que la Roca del Drac s'identifiqui, al menys, amb la tragèdia. Gens 
gratuït. 

 
UNA SOTREGADA 

  
Retrobem ara el fil de la història del mecànic el qual, com cada matinada, 

fortament abrigat, s'adreçava a la feina en la seva motocicleta de petita cilindrada. 
Dèiem que, coneixedor de les dificultats que sempre comportava la curva de la tan 
esmentada roca, conduia amb cura i recel. Poc abans d'enfilar la recta cap a Pallejà, 
diuen, el conductor va percebre que la màquina li culejava, com quan una moticicleta 
va carregada amb el conductor i un passatger poc experimentat i que es mou. Va ser 
una sotregada suau, molt lleugera, però prou notoria per què el motoriste s'en adonés. 
I, clar, s’en sorprengué. Fità de costat per endevinar el per què d’aquella embranzida. 
però la sorpresa augmentà quan, a cua d'ull, va veure que no anava sol.  

"No t'espantis −li digué el sobrevingut−. Tingues cura en caure, que el terra és 
moll".  

El mecànic va fer acció d'aturar la motocicleta en un cantó, però aquella aparició 
insistí de nou:  

"No t'espantis ni t'aturis. Segueix. No miris al darrera que podries anar al terra.  
Només vull dir-te que aquests riu que veus aquí, al costat, dintre de poc serà un riu 

de sang, però a Sant Andreu els morts salvaran als vius".  
Dit això, l’estrany personatge va desaparèixer i el mecànic ni tan sols va notar com 

la motocicleta anava més lleugera, tan gran era l’espant en que havia quedat. 
Com víctima d'un malson, qui sap si ho era, arribà a la fàbrica de ciment sense 
ni gosar d'explicar als companys de feina el que li acabava de succeir. Fins que 
algú li va cridar l'atenció respecte a unes estranyes marques a la jaqueta de cuiro, a  
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l'esquena i poc més avall dels ombros. Unes marques com les que deixen les mans 
tintades d'oli, però en lloc de ser líquides, cremades. Just a on aquell sorprendent i 
estrany copilot l'havia afermat quan li indica que no aturés la motocicleta.  

L'home, diuen, es va desfer de la prova d'aquella història, esporoguit, i mai es va 
saber si havia estat només un malson. Però de cert que, mesos després, el 26 de 
setembre de 1962, començava a ploure a quarts de dotze de migdia, i no pararia fins 
ben passades les tres de la matinada del dia següent, en un aiguat que esparverava. 
Quan el cel es va obrir mostrant uns pocs estels, la tragèdia ja s'havia consumat, i més 
de sis-centes persones segons les xifres oficials, i pot-ser més d'un miler segons la veu 
popular, van morir, moltes de les quals arrastrades fins a la ribera del Llobregat, just a 
on aquella inexplicable i inexplicada aparició havia assenyalat.  

 
ELS MORTS I ELS VIUS 

 
L'aiguat no dugué mortandat a Sant Andreu, però. Només un foraster que 

treballava en l’extracció d’àrids al riu i que s'havia aixoplugat en la cabina de la grúa i 
que, malauradament, va ser el seu taüt. Tal com baixava la riera de Can Prats, que 
atravessa el poble per sota de la carretera, sembla un miracle que no patís les 
inundacions. El riu baixava d’allò més plé, com mai, i el lògic és que la enorme 
avinguda d'aigua fés de dic de la riera, impedint que aquesta s'alliberés. Això, però, no 
va passar. La roca on s’assenta el cementiri va fer de contradic, desviant la corrent cap 
a l’altre cantó, el de Can Cases, i permeté que les aigües d’aquella riera no aneguessin 
Sant Andreu, ni per tant en patís cap conseqüència. La roca de pissarra on s'assenta el 
cementeri. Com si els morts, a Sant Andreu, haguessin salvat als vius, com havia 
aventurat l'estrany protagonista d'aquesta història fantasmagòrica. Déu sap, però, qué 
hagués passat si aquella roca no hagués estat allà, fent de dic.  

Aquesta dita dels morts, a Sant Andreu, salvaran als vius, jo l’he sentida algun cop 
pronunciada per un avi. Inclús se'm va dir que estava escrita en un lloc amagat de 
l’església o el campanar. Els qui coneixen bé fins el darrer racó d'aquests edificis, 
però, neguen que hi hagi cap escrit d'aquests. De tota manera, si fos escrita, s'ha de dir 
que s'hauria fet en temps moderns, per què el cementiri no sempre ha estat ón és ara. 
Abans estava aixoplugat sota el campanar, arraulit a l'església.  

 
UNA NOIA BELLA 

 
Precissament, en relació al cementiri vell, hi ha una història quins fonaments 

semblen verídics i que narraré segons se'm va explicar en la meva infància. El fets es 
situen a la segona meitat del XIX. És la història d'una noia, pubilla de Sant Andreu, 
quina bellesa va fer mítica el temps i la seva tràgica mort. La descriuen com de pell 
d’ivori i melosa, galta colrada, ulls negres marcats per unes celles perfectament  
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dibuixades que iniciaven la caiguda en un nariu recte, com la d'una deessa grega, i els 
llavis en constant somriure. De formes arrodonides, gairebé era tallada en la perfecció. 
Una il·lusió de l'esperit era veure-la caminar, suaument decidida, que definia la seva 
manera joiosa de viure.  

Aquesta noia, com hom pot imaginar, era anhelada per tots els xicots del poblet, 
però va ser un de Martorell qui la va decidir al prometatge, coincidint en la festa major 
de Sant Llop. La nit anterior, sota la vigilància paterna, havia estat ballant sense parar 
amb el seu futur promès, davant el rostre embadalit de no pocs despistats joves del 
poble. L’endemà es celebrava un dinar a la casa dels seus pares, per festejar l'inici de 
relacions. Un festí on no hi faltava de res, viandes i verdures regades amb vi jove dels 
ceps de la part de Socies, d'abans de l'arribada de la fil·loxera. Una festa per a l'única 
filla del matrimoni.  

Enmig del dinar, la noia caigué en un mareig. Ningú hi donà importància, i hom 
pensà que es tractava de la llarga nit de Sant Llop i al vi del dinar. Quan es va 
desmaiar, la pujaren al llit; però en arribar el metge només va poder certificar la seva 
mort, enmig de la més profunda consternació i incredulitat. Tan plena de vida era feia 
uns instants. Segons el metge, el cor n'havia estat la causa.  

Aquella mort va colpir d’allò més a la bona gent del poble. Ningú se'n sabia avenir. 
La noia fou amortallada i, segons es deia, inclús de morta la seva bellesa resplendia 
tant com quan era viva. Ni pel gest, ni pel rosat de la pell, ningú hagués dit que aquell 
cos era inànim. "Sembla adormida" deia la gent que, amb respecte i dolor passava a 
retre-li la darrera mirada i el darrer comiat. L'enterrament es va celebrar enmig la 
incomprensió que sempre provoca una mort tan inesperada i cruel com aquella.  

La casa dels pares va romandre tancada dies i dies. Portes i finestres semblaven 
barrades. Només de tan en tan, l’ombra de l'entristit pare era vista de bon matí o ben 
entrada la tarda, en tornar del camp. A la mare mai més se la va veure. Fou per 
aquesta raó que, aleshores, comença a córrer que, sent encara una nena la noia morta, 
el metge li havia diagnosticat una malaltia coronaria que recomanava un repòs gairebé 
absolut, però la vitalitat de la noia en créixer i el temps havien fet oblidar aquella 
cardiopatia −deien− congènita. Inclús hi havia qui assegurava que d'aquesta malaltia 
només n'estava assabentada la mare, a l'haver-la amagat al marit, vés a saber per 
quines raons, i que per això penava la seva culpa. De tal manera que, ara, la vida de la 
pobre dona s'extinguia a poc a poc, però irremissiblement. I així va ser com, al cap de 
poc més de dos anys de la mort de la filla, moria la mare sense que hagués fet res per 
evitar la Parca. No hi havia cap dubte que aquella havia estat una mort desitjada, fins 
aconseguir-la. Una mort que posava fi a dos anys de penar d'una mare i de tot un 
poble que visqué aquell dolor matern com a propi. I l’enterrament fou com una segona 
part d'aquell altre fet dos anys enrera, perquè com aquell dia, el dolor fou sentit i 
generalitzat, però si el primer fou presidit per la incredulitat davant la crueltat de la 
mort, aquell segon fou la comprensió la que s'instal·là en el cor de la bona gent de 
Sant Andreu.  
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Després de les exèquies del mossèn, la comitiva, acompanyada pels dos tocs greus 
i un agut de les campanes, va sortir de l'església, per fer el tomb fins al cementiri, tan 
a prop, al costat. Quan 1'aguatzil va treure la làpida del nínxol familiar i després els 
maons, un per un, es va conèixer la veritat d'aquesta història. Les restes de la noia, 
desfeta la mortalla, van ser trobats fóra del taüt, amb les mans crispades i restes de 
cabells entre els dits. Una corrent d'esglai va colpir els presents, al comprendre el que 
era evident i terrorífic: la noia, feia dos anys, havia estat enterrada viva, encara que 
s'havia certificat la seva mort.  

De poc va servir que el metge fos foragitat del poble sense cap paraula. Després es 
va dir que els veïns del cementiri, poques nits després d'aquell primer enterrament, 
feia dos anys, havien sentit com uns gemecs de criatura, però que un lògic sentit 
pudorós i del ridícul els havia impel·lit a romandre en silenci. Mai, però, ningú va 
admetre haver sentit aquests crits. Són coses que es deien en un poble colpejat per una 
història tan terrible. El cert és que, qui sap si arrel d'aquest fet, el cementiri fou 
traslladat fins la seva ubicació actual, on els morts salven als vius, a Sant Andreu.  

 
UN RIU PLE DE SANG 

 
Un altra llegenda que apareix sovint entorn de Sant Andreu és que, en les seves 

històries contades a la vora del foc, s'hi esmenta el riu com element que ha colpit la 
consciencia de la gent. I es diu, alguna vegada, que és un riu ple de sang. Sembla ser 
que aquesta dita té el seu origen en un fet que molts hauran sentit parlar-ne als avis. 
En ocasió de la segona guerra carlina, cap allà l'any 1865, va ser detinguda una partida 
de vint-i-quatre guerrillers a prop de Masquefa. Traslladats a Martorell, foren jutjats i 
condemnats a mort. Al·legant les autoritats del poble veí que no tenien prou nínxols 
per a esser enterrats com Déu mana, els reos foren traslladats a Sant Andreu per a ser 
executats i enterrats, donat que el poble tenia el cementiri nou, en la seva actual 
ubicació.  

Així fou com, a la vora del riu, molt a prop d'on hi havia la palanca vella, van ser 
passats per les armes els vint-i-quatre carlins. Un d'ells, un nen de catorze anys, va 
resultar ferit després de la primera descàrrega dels soldats del pilot d’execució, i fou 
precís fer-li el tir de gracia per part del comandament de l’esmentat pilot. Aquest fet, 
junt amb la terrible execució massiva, va retrunyir a la sensibilitat de la bona gent de 
Sant Andreu, i hom comentava: "No us acosteu al riu, que baixa ple de sang".  

 
EL SÀBAT 

 
Dèiem, en començar aquest capítol que, normalment, les llegendes del pobles 

arrenquen en fets reals que el temps s'ha cuidat d’anar deformant. Aquestes 
deformacions van adquirint, en el recorregut comunicatiu i oral, aspectes mítics. Així és com  
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les noies es converteixen en belleses i els delinqüents en herois. També hi té a veure la 
literatura romàntica del XIX, en la que el bandolerisme va convertir-se en un allau 
d'herois i bones persones.  

Aquest és el cas, també, de Josep Sàbat, del que ja se’n ha parlat en aquestes 
pàgines. Com es sabut, el Sàbat fou un delinqüent força notable que, inculpat de vint-
i-nou assassinats, fou condemnat i executat. El Sàbat va viure a cavall dels segles 
XVIII i XIX i actuà en els termes de Sant Andreu i Corbera, encara que també fou 
acusat i condemnat per crims comesos a la província de Tarragona.  

Sobre la història d’aquest personatge hi ha molt encara que estudiar i pot-ser molt 
aviat se'n sabrà força més. El de Sàbat és un cognom corrent. Se'l pot trobar a Sant 
Cugat, Rubí, Terrassa i Sant Andreu, encara avui. A Sant Andreu el trobem ja en un 
dintell de fusta del carrer de la Font, corresponent a Bertomeu Sàbat (1768). El Sàbat 
bandoler era fill de Sant Andreu i vivia en una casa situada on avui hi ha la llar d’avis 
de La Caixa.  

Segons que sembla, era corredor de betes i fils i un home que li agradava molt de 
xerrar. Per la seva feina, els veïns li franquejaven tranquil·lament la porta de les cases 
fins que hom comença a sospitar dels seus crims. A la masia de Can Moriscot havia 
mort dues dones i tres criatures. A Can Canals va matar als propietaris del mas, 
lligant-los a una cadira vora el foc. De la mateixa manera va assassinar l'amo de Can 
Palet, després de rebentar les quinze botes de vi que baixava fins la riera. Precisament 
el fill de Can Palet, aleshores alcalde de Corbera, va mobilitzar el somatent, i van 
detenir el Sàbat que s'havia amagat a la masia de Can Xandri.  

El van assentar al llom d’un ase i se’l van emportar cap a Corbera. El Josepò Julià 
explicava que ell havia estat a la partida del somatent que va anar a buscar al Sàbat. I 
deia que, un cop damunt de l’ase, el Sàbat li deia: "Josepò, afluixa'm la cama" i que el 
Josepò encara li estrenyia més.  

El bandoler fou jutjat per un tribunal militar a Barcelona. Va ser condemnat a mort, 
segons el president del tribunal, "pels teus vint-i-vuit assassinats", contestant el Sàbat: 
"No, vint-i-nou". Segons les costums de l'època, el delinqüent va ser executat 
esquarterat i cada part del seu cos va ser portat als llocs on havia comés els seus crims. 
El cap i les mans foren entregats a Sant Andreu, posats dintre d’una gàbia i penjats en 
un arbre, en el lloc conegut com el Coll de Fossalba, lloc des d'on es veu les masies de 
Can Canals i Can Palet. Aquest macabre penjoll va estar exposat durant força anys, 
fins que algun bon veí el va enterrar, donant per acabada una història ben tràgica.  

Però de ser un delinqüent responsable de cruels crims, el Sàbat, potser per mor de 
la moda romàntica que dèiem més amunt, va passar a ser un heroi ple de sentiments 
humans. Així, hom ha sentit explicar que el Sàbat era un bandoler que vivia d’assaltar 
els correus i d’alguna que altra gallina i conill que pispava als masos. La llegenda va 
voler que el Sàbat s’enamorés d’una pubilla de Sant Andreu, que va conèixer quan 
anava a portar el dinar als homes que treballaven a la vinya. De bon 
començament, la noia es va resistir a fer coneixement de qui era titllat de delin-  
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qüent, però, el Sàbat preservarà i, dotat com era de bellesa i simpatia, aviat la noia 
acabà cedint als impulsos amorosos de l’emboscat. Va començar aleshores una relació 
plena de passió. Fou després que la gent del poble sospità de la enamorada. I un dia la 
va seguir un grup d'homes i varen descobrir l'amagatall del Sàbat.  

Encara hi ha una altra versió, encara més romàntica, que diu que l’enamorament 
fou tan gran que el Sàbat decidí de posar fi a les seves malifetes. I que va anunciar, 
fins i tot, que el dia de la festa major baixaria a l'església a fer confessió pública dels 
seus pecats, per tal de fer-se perdonar i poder casar-se amb 1'enamorada pubilla. però 
el pare de la noia, assabentat de les relaciones de la seva filla amb el bandoler, un dia 
la va seguir i va matar al pretenent, li va tallar el cap, i el posar dintre d'una gàbia al 
Coll de Fossalba.  

 
LA CREU DEL SÀBAT 
 

Per cert que, des de fa temps aquell paratge també se l’ha conegut com el Coll del 
Sàbat i la Creu del Sàbat. De fet, se'n diu Fossalba perquè hi havia uns fossars romans 
a la vessant d'alba. D'aquí el nom de Fossalba, per la contracció. Però, com és ben 
sabut, la toponímia és molt dinàmica i canviant. D'altra banda, de Fossalba a Sàbat hi 
ha poc camí. A més a més, tractant-se d'una collada, i tenint en compte el tràgic destí 
del cap del Sàbat, el camí és encara més curt.  

Durant molt de temps, aquella cruïlla de camins de la collada esmentada va 
infondre molt de respecte a la gent que anava de Sant Andreu a Corbera o l’inrevés. 
La minyona del Cal Det, que era l'encarregada de dur el dinar als homes que 
treballaven al camp, es negà a passar per aquell coll mentre hi hagués penjada la 
gàbia. El macabre penjoll, amb el vent, es movia i grinyolava, i la gent deia que eren 
els gemecs del Sàbat.  

Inclús molt d'anys després, un cop enterrades les restes d'aquell desgraciat, s'hi va 
col·locar una creu de terme. Fou aleshores quan es va començar a dir d’aquell lloc la 
Creu del Sàbat, que és com molts ho coneixen avui. Bé, aquesta creu, de llautó, el 
temps la va anar rovellant i es va foradar. Tractant-se d'una collada, és lògic que sigui 
un lloc molt esventat. Al passar les corrents d'aire pel tub oxidat, elideix un sò aflautat 
que es perceptible des de molt abans d'arribar a la creu. I la gent espanta als infants 
dient-los que són els udols del Sàbat, que pena les seves culpes a l'infern.  

 
JOSEP M.ª SÒRIA I BADIA  

Periodista i Sub-Director  
de "La Vanguardia"  
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PERFILS BIOGRÀFICS 
 
 

 
 
 

PERE ROVIRA I FRÍGOLS 
 
 
Nascut el 1894 a la nostra vila, en Pere Rovira va ser un gran entusiasta, i també 

promotor, de les Corals al nostre poble. Va ser membre de la Coral "El Progreso" −on 
era cantaire i també va ser President.  

Com a cantaire, va veure's premiada la seva tasca, ja que li va ser concedida la 
Medalla del Centenari dels Cors de Clavé.  

També va divulgar per escrit els seus coneixements sobre la història de les 
agrupacions corals que havia tingut la vila. Mercès els seus escrits a "La Palanca", 
avui coneixem l’origen de les Corals Polymnia i Progreso, i així mateix podem saber 
les actuacions que es van fer a Madrid, davant el rei Alfons XIII, l’anada a Suïssa, 
Oviedo, Soria, etc., i quan el 30 de novembre de 1931 es van celebrar les Noces d'Or 
de la Societat el Progreso, descobrint en aquell acte una placa a la Plaça Clavé i, 
també quan es van fusionar les Corals El Progreso i la Polymnia.  

Pere Rovira, a la festa de la Vellesa, era potser el personatge més representatiu.  
Anava amb la seva barretina, quan podia, cantava i quan no, dirigia els actes en els 

homenatges als vells.  
Va morir a Sant Andreu de la Barca, el 1983.  
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MIQUEL VILOCA I MARTI 
 

 
Nascut el 1902 a Sant Andreu de la Barca, va ser un pagès de pro, un home que 

sempre es va dedicar al conreu de la terra, ja fos pròpia o d'altri.  
Per anar a l'escola, sabem que havia d'anar a peu fins a Martorell però als dotze 

anys ja hi va deixar d'anar perquè els seus pares el feien treballar el camp. Quan en 
Viloca va fer saber al mestre que ja no tornaria més a classe, aquest li va demanar que 
continués anant-hi, que ell ja li donaria classes de franc.  

Si bé va estar poc temps a l’escola, la seva cultura era força àmplia. Si més no, en 
aquest aspecte ens ha deixat molts escrits publicats a les revistes locals. L’avi Viloca, 
com ens consta als seus articles, escrivia tal com parlava, amb la mateixa amenitat.  

Va fer també teatre al Foment i al Casino, en aquelles funcions que primerament 
només eren interpretades per homes sols, a excepció dels Pastorets, per Nadal, que el 
rector permetia que sortís una dona per a interpretar la Verge Maria. A més, era un 
bon cantaire, i com a tal va actuar als Cors de l'Església i a les Caramelles.  

Va ser un personatge al qual mai no va fallar la memòria. Als vuitanta-sis anys  
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encara podia explicar amb tota classe de detalls els fets esdevinguts al poble, amb 
noms de persones i amb dates. Això es va poder comprovar perfectament en ocasió de 
redactar el present llibre. Els autors, tant el de la història com els de la miscel·lània, 
van poder gaudir i aprofitar la seva lucidesa. Cal deixar constància d'aquest fet perquè 
aquest va ser el seu darrer servei a favor del nostre poble.  

Era un home molt religiós i era sempre als actes que se celebraven a l'església.  
També assistia als actes del Foment. En algunes ocasions, també va ser regidor de 

la vila en diversos Ajuntaments.  
A la festa de la Vellesa que se celebrava cada any, el públic assistent esperava al 

final de l’àpat per poder sentir les seves paraules. Ell era sens dubte un dels avis més 
representatius.  

Va morir a la seva estimada vila, el 1988.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

397  



 

 
 
 

JOAQUIM CANALS I BOSCH 
 

 
Nascut el 1899 a Sant Andreu de la Barca, va ser alcalde del poble en diverses 

ocasions. A les primeres eleccions republicanes va sortir elegit alcalde i va ocupar el 
càrrec des del 15 d’abril del 1931 fins el 24 de maig de 1933.  

L’1 de febrer del 1934 va tornar a ser elegit alcalde i en aquesta ocasió ho va ser 
fins el 26 de juliol del 1936.  

I encara ho seria per tercera vegada. El dia 5 d'agost del 1940 el Governador Civil 
el designava novament alcalde, ocupant ara el càrrec fins el 1945.  

En un principi, quan va ser elegit alcalde per primera vegada el nostre personatge 
simpatitzava amb la causa republicana. Però quan es van generar aires anticlericals, ell 
que era profundament catòlic, va discrepar i va agafar una postura de distanciament 
amb les idees que imperaven en aquest moments.  

Entre les obres públiques que van fer durant la seva primera etapa a l’alcaldia, 
podem citar l’obertura del carrer de Mossèn Cinto, avui Ntra. Sra. de Montserrat. 
Durant la segona etapa, les obres van anar dirigides a reconstruir la vila a causa dels 
mals provocats per la guerra. Va urbanitzar les places de l’Església i de la Font.  

Va ser secretari del Sindicat Agrícola, el 19 de maig del 1929.  
Va morir el 1965 i Sant Andreu de la Barca uns anys després, el 1976, li va dedicar 

un carrer.  
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MANUEL REGUERA I VILLALOBOS 
 

 
Va néixer a Ubrique, província de Cadis, 1'any 1875, i en aquest mateix lloc es va 

casar amb Consol Rubiales Cobena.  
Dels quatre fills que van tenir −un noi i tres noies−, una de les noies, Candelària, 

va casar-se i va formar una família al nostre poble.  
En Reguera va estudiar Magisteri a Màlaga i després va exercir com a mestre. El 

primer lloc on va impartir ensenyament va ser a Briviesca, a la província de Burgos, 
per a passar després a Catalunya, establint-se primerament a la Morera de Montsant, al 
Priorat i, després d'exercir en dos pobles més, va arribar a Sant Andreu de la Barca.  

Abans l’Escola era a la plaça de Ajuntament, on actualment hi ha el Banc de 
Sabadell. En acabar les obres de les Escoles Nacionals de la carretera, davant del 
Casino, en Reguera, com a mestre, les va inaugurar.  

Els seus mètodes d'ensenyament van agradar al poble, i no solament als nens, sinó 
també als grans, als qui els feia classe a la nit (doncs eren pagesos i de dia, mentre hi 
havia llum, treballaven la terra). Ell es va esforçar perquè tothom sapigués de lletra. 
Per la seva obra entre els vilatans, l’Ajuntament li va dedicar un carrer del poble.  

En Manuel Reguera va morir el 1954.  
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PERE CANALS BOSCH 
 

 
Va néixer a Sant Andreu de la Barca el 24 de gener del 1901 al si de la família de 

Can Po Canals. De nen va assistir primer a l’Escola del poble i més tard a la de Molins 
de Rei i després al Collell, a Girona.  

Casat amb Roser Costa i Montmany, van tenir cinc fills.  
En principi pensava estudiar enginyeria industrial, però de fet va estudiar a la 

Acadèmia d’Artilleria de l’exèrcit i així l’any 1925 era tinent d’artilleria.  
El títol militar li va servir per convalidar-lo pel d'enginyer civil, i durant els anys 

de la Dictadura va exercir com a tal.  
En proclamar-se la República va entrar com a oficial al cos dels Mossos 

d'Esquadra. Pel juliol del 1936, com a capità d'artilleria va participar a la guerra civil. 
El 1939 va poder tornar al seu poble després d'alguns anys de forçat allunyament.  

En Canals va arribar a obtenir la graduació de coronel d'artilleria i durant alguns 
anys també va ser responsable del cos d'artilleria de les milícies universitàries de 
Catalunya.  

Va presidir l’obra d’exercicis espirituals de l’Apostolat Castrense a Barcelona. Va 
morir el 20 de desembre del 1973. Sant Andreu de la Barca li va retre homenatge en 
dedicar-li el 1976 un carrer de la vila.  
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JOAN ARCHS I ESTAPÉ 
 

 
Va néixer a Sant Andreu de la Barca el 1864. Va ser un pagès de pro i un gran 

treballador de la terra.  
Va contraure dos matrimonis. Primerament amb Rosa Julià i Miquel i, en enviudar, 

es va casar amb Paulina Riqué i Esteve. El primer matrimoni li va donar tres fills i el 
segon un altre.  

Va ser alcalde de la vila durant dos mandats seguits. L'administració municipal, 
sota la seva presidència es va caracteritzar per fer coses d'interès general sense 
endeutar-se mai. Entre les seves obres cal remarcar la restauració del vell cementiri, la 
portada d'aigua al poble, amb tota la complexitat d'obres d'infraestructura que això 
comporta.  

El seu pas al front de l’alcaldia va acabar el 2 d’octubre de 1923, amb l’arribada de 
la Dictadura.  

En Joan Archs va ser sempre una de les persones més sol·licitades de la vila per a 
intervenir, com a home bo que era, en les qüestions que es plantejaven entre els 
pagesos, i també quan calia establir alguna avaluació de la quantitat de fruita que 
encara hi havia als arbres i el seu valor.  

Va morir als setanta-dos anys, el 20 d’octubre del 1936. Sant Andreu de la Barca 
ha guardat el seu record posant el seu nom a un dels carrers de la vila.   
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JAUME VILA ALVAREZ 

 

Va néixer el 18 d’octubre del 1882 a Altafulla, al Tarragonès, lloc on el seu pare 
exercia com a metge.  

Va estudiar primerament a Tarragona i després va passar a estudiar medicina.  
Durant aquest temps el seu pare va emmalaltir i finalment va morir abans que ell 

hagués pogut acabar la carrera, la qual cosa li va suposar moltes dificultats. A vint-i-
un anys va acabar la carrera i el seu primer treball va ser a Palau d’Anglesola, al 
Segrià.  

A aquesta població es va casar i va tenir tres fills. També va estudiar farmàcia per 
poder posar una farmàcia a la vila.  

Quan el seu fill estudiava medicina, per a poder estar més a prop de Barcelona, es 
va instal·lar com a metge a Sant Andreu de la Barca, lloc que va ocupar el dia 1 de 
novembre del 1921.  

En Jaume Vila va residir vint-i-nou anys a Sant Andreu de la Barca, i aquí no es va 
limitar a ser-ne el metge, ans bé era també conseller i l'amic dels convilatans.  

Agradava d'estar entre amics, oblidant-se sovint que era el metge i actuant com un 
més de la família dels malalts, quan calia, a les visites nocturnes, es quedava fins  
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i tot a fer companyia el malalt. Així es pot dir que era sempre, les vint-i-quatre hores 
del dia, al servei de tot el veïnat.  

Va exercir fins gairebé el darrer dia de la seva vida i va morir el 20 de novembre 
del 1950.  

Va morir en acte de servei, ja que el van avisar per una urgència i ell en deduir que 
es tractava d'una feridura i trobant-se ell mateix malalt, va enviar primerament la seva 
filla que era infermera a practicar una sagnia. Ell, hi aniria després, més a poc a poc, a 
causa de la bronquitis asmàtica que patia. Pel camí va caure d’un pont, i a 
conseqüència d'aquesta caiguda va morir pocs dies després.  
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JOAN PLAYÀ I BALLVER 
 
Va néixer a Terrassa el 1890 i va ser ordenat sacerdot a Vic el 1914. Primerament 

va ser vicari a la nostra parròquia de Sant Andreu de la Barca, i després va anar a la 
parròquia de Viladecavalls, al Vallès Occidental, per passar novament a Sant Andreu 
de la Barca, però en aquesta ocasió ja va venir com a rector.  

En esclatar la guerra civil ell era a la nostra vila i aquí va romandre uns dies 
amagat i després va fugir a la muntanya, per acabar a Barcelona.  

Després de la guerra va tomar com a rector parroquial a la nostra vila i, des d'aquí, 
va passar després a Santa Eulalia de Villapiscina, per acabar finalment a Santa María 
del Teulat on va residir fins els seus darrers temps.  

Aquest rector, a Sant Andreu de la Barca, va treballar per l'embelliment de 
l'església, va crear la primera "Tómbola" parroquial i també un grup d’excursionisme 
anomenat "Els Lluïsos". També va deixar unes memòries, a l'arxiu parroquial, sobre 
els fets de la República i la guerra a Sant Andreu de la Barca. Es tracta d'un text molt 
interessant per conèixer com va ser destruïda l'església el 1936 i com després de la 
guerra va tornar a ser reconstruïda.  
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ANTONI JANSANA I LLOPART 
 
Va néixer el 1872 a Sant Andreu de la Barca. Els seus primers estudis els va fer a 

l'escola de la vila i, a dotze anys, va passar a una escola dels jesuïtes a Barcelona, on 
va fer el batxillerat.  

Després va estudiar Dret i Filosofia i Lletres, obtenint el grau de Doctor.  
Dedicat a la política, va ser elegit diputat a Corts en diverses ocasions, per la Lliga 

Regionalista Catalana, pel districte de Sant Feliu de Llobregat.  
També va ser Diputat provincial (ponent de Cultura i d'Agricultura) per Sant Feliu 

de Llobregat, Vilanova i Sitges.  
Sota la presidència d'en Puig i Cadafalch a la Mancomunitat de Catalunya, en 

Jansana va ser President de l’Assemblea.  
Amb motiu d'una visita del rei a Caldes de Montbui, el nostre biografiat 

acompanyà Alfons XIII.  
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Va ser membre de la Cambra Oficial de la Propietat Urbana de Barcelona, va 
presidir la Junta de Govern de la Societat Econòmica Barcelonina d’Amics del País el 
bienni 1933-1934 i va ser Vicepresident de la Junta de l'Institut Agrícola Català de 
Sant Isidre.  

Els anys 1913 al 1915 va ser designat per formar part del Tribunal Contenciós 
Administratiu de la Audiència de Barcelona.  

També va exercir la docència a l'Escola industrial, on va conèixer Pau Vila.  
Ambdós personatges es van ajudar mútuament en moments de necessitat, per 

causes polítiques.  
Després de la guerra civil es va retirar de la vida política, morint a Sant Andreu de 

la Barca el 9 de setembre de 1944.  
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BONAVENTURA PEDEMONTE I FALGUERA 
 
Va néixer a Barcelona el 3 de maig de 1881, de pare barceloní −advocat− i de mare 

filla de Sant Andreu de la Barca.  
Va estudiar el batxillerat així com després la carrera de farmàcia a Barcelona. El 17 

de juny de 1901, a vint anys, es va llicenciar amb la màxima qualificació acadèmica.  
El 1902 va obrir una farmàcia, també a Barcelona i el 1905 va crear un laboratori 

farmacèutic.  
La seva activitat al món cultural va ser força notable. Va intervenir activament al 

Centre Excursionista de Catalunya i l’Ateneu, i va realitzar també un Curs de Síntesi 
Química els anys 1914 i 1915.  

Casat el 1924 amb Concepció Feu i Riquer, van tenir cinc fills.  
Dins la seva activitat cultural va ocupar una part important la dedicació literària.  
Així va col·laborar amb diversos treballs a la revista "La Renaixença" i també al 

diari "La Veu de Catalunya".  
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Però en aquest camp va destacar principalment pels seus estudis històries entorn la 
seva vila materna. El 1929 va publicar el llibre titulat "Notes per a la Història de la 
Baronia de Castellvell de Rosanes". Una obra que podem qualificar com a modèlica, 
pel seu temps.  

La seva vida va transcórrer entre Barcelona i Sant Andreu de la Barca, i va ser 
justament aquí on va morir, el 3 de setembre del 1950.  
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PAU NEGRE I VILLAVECCHIA 
 
 
Va néixer el 1922 a Barcelona, lloc on va tenir sempre la seva residencia habitual i 

on exercia d’Agent de Canvi i Borsa.  
El 1947 va comprar la finca de Can Salvi i en tres anys la va transformar en una 

torre amb totes les comoditats. Els camps que havien estat de conreu es transformaren 
en jardins i en zona esportiva. Va convertir Can Salvi en la seva segona residencia.  

Persona molt activa, li agradava de parlar amb els pagesos de la vila i de conèixer 
els seus problemes i els seus costums.  

Va actuar com un veritable mecenes per la vila, va ajudar a pagar l'estandard dels 
sometents, cobria el dèficit produït per l’equip de futbol de la vila i encara els 
convidava a un sopar.  

També va col·laborar amb el finançament dels actes de la Festa de la Vellesa 
després de la mort del Sr. Tomàs Vives, així com en el finançament de la Creu Roja 
local, dotant-la amb el material necessari, així com amb una ambulància.  

També l'esport va gaudir del seu patronatge, i no només el futbol.  
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Entre les moltes distincions que va rebre, posseïa "La Encomienda y Gran Cruz al 
Mérito Civil", la "Gran Cruz al Mérito Militar", la "Medalla de Oro de la Ciudad de 
Barcelona", la "Medalla de plata al Mérito Deportivo", la "Placa de la Diputación de 
Barcelona", etc. .  

En morir, el 1972, era Vicepresident de la Federació Internacional d'Hockei, 
President de la Federació Europea, Vicepresident de l’Assemblea Suprema de la Creu 
Roja Espanyola, Regidor Ponent d'Esports de l’Ajuntament de Barcelona, etc.  

Sant Andreu de la Barca, en agraïment a la seva gestió vers el poble, li va donar el 
nom d'un carrer, així com també la zona esportiva.  
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CAIETÀ JUANICO I RIERA 
 
Va néixer l’any 1836 a Terrassa al si d'una família humil d'espardenyers i va tenir 

quatre germans, un dels quals, com ell mateix, va ser sacerdot.  
Als tretze anys va entrar a estudiar al Seminari, essent finalment ungit sacerdot a 

Tortosa el 1863, celebrant la seva primera missa a Vallbona de les Monges.  
Primerament, i per espai de deu anys, va ser el rector de la parròquia d'Alba i 

després ja va passar a la de Sant Andreu de la Barca, on al llarg de tota la seva vida va 
desenvolupar una remarcable i intensa vida d'apostolat que avui encara es recordada 
amb emoció per les persones de més edat.  

En arribar a la nostra vila es va trobar amb el temple a mig fer i les obres deturades 
des de feia molts anys. Ell les va impulsar i va aconseguir de convertir el seu temple 
parroquial en una gran església, que per la seva bellesa va ser popularment coneguda 
com "la perla del Llobregat".  

Era una persona força austera. En aquest sentit se li coneix la següent anècdota 
referida als seus coberts, ja que aquests eren de fusta, i va passar que en assabentar-
se'n el bisbe li va regalar uns coberts d'argent. Mossèn Juanico els va acceptar, però  
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de fet no se'ls va quedar ja que a continuació els va vendre per tal de poder invertir el 
seu import a les obres de la parròquia.  

Mossèn Juanico va predir que tant ell com la seva serventa moririen el mateix dia, 
per la diada de Sant Andreu. I així va ser. El 30 de novembre del 19l5, ell va morir a 
les dues de la tarda i la serventa el va seguir cinc hores més tard. També va predir que 
el seu successor a la Parròquia havia de ser el Dr. Llombart, cosa que també es va 
complir.  

L'estima del poble vers la seva venerable figura es va manifestar sempre. El 1912, 
en motiu de les seves Noces d’Or sacerdotals, la vila li va retre un gran homenatge. I 
encara després de la seva mort, l'any 1915, la vila li ha retut uns sentits homenatges 
pòstums en diverses ocasions. Ja el 1916, en complir-se el primer aniversari del seu 
òbit, es va celebrar un solemne funeral i després es va col·locar a la sagristia un retrat 
seu, obra del pintor Nubiola. El 1923 en ocasió del vuitè aniversari de la seva mort, 
quan les seves despulles van ser traslladades a un nou sepulcre. El 1936, en ocasió del 
centenari del seu naixement. El 1947, que en processó va ser traslladat a l'interior de 
l’església parroquial on va ser definitivament sebollit en un acte que va comptar amb 
la totalitat dels veïns i amb una vila engalanada amb domassos als balcons. Encara el 
1948 se li va retre un nou homenatge, amb la presència del bisbe de Barcelona.  

El seu bon nom es recordat a un dels carrers del poble, i a més, també ho és en la 
pedra de marbre que tapa el seu sepulcre a l’interior de la parròquia, i encara a un 
monòlit que hi ha a la plaça de l’Església.  

Agraeixo la col·laboració dels familiars dels personatges biografiats per la seva 
aportació.  

 
JAUME MIRALLES i ARAGONÈS 

 Farmacèutic  
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APÈNDIX 
  



ELS ALCALDES DES DEL 1869 FINS 
 EL 1988 

 
Joan Falguera i Estapé 1869-1871  
Josep Valldaura i Roig 1871-1875 
Pau Campmany  1875-1876 
Joan Falguera i Estapé 1876-1877 
Joaquim Canals i Montmany 1877-1879  
Joan Falguera i Estapé 1879-1883 
Agustí Salabert i Ribas 1883-1885 
Antoni Planas i Jansana 1885-1889  
Josep Aris i Amigó  1890-1891 
Josep Falguera i Estapé 1891-1894 
Antoni Jansana i Llopart 1894-1902 
Andreu Archs i Salabert 1902-1903  
Francisco Canals i Jansana 1903-1904 
Josep Estapé i Durán 1904-1906 
Agustín Salabert i Ribas 1906-1909 
Josep Costa i Archs  1909-1912  
Nicolás Costa i Durán 1912-1914 
Francesc Canals i Jansana 1914-1916 
Joan Archs i Estapé  1916-1923 
Joan Prats i Salabert 1923-1930  
Francesc Canals i Jansana 1930-1931 
Joaquim Canals i Bosch 1931-1933 
Josep Amigó i Vendrell 1933-1934 
Joaquim Canals i Bosch 1934-1936  
Joan Jansana i Montmany 1936-1937 
Pere Casas i Palau  1937-1939 
Francesc Martí i Vendrell 1939-1940 
Joaquim Canals i Bosch 1940-1945 
Francesc Ramoneda i Durán 1945-1952 
Joan Amigó i Vendrell 1952-1960 
Miquel Salabert i Cupull 1960-1965 
Josep Canals i Bosch  1965-1969 
Jaume Miralles i Aragonès 1969-1979 
Manel Salmerón i Salas  1979-1984 
Joan Anton Sánchez i Vicente  1984− ....  
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RECTOROLOGI 
 

1275 Jeroni N.  
1329 Pere Canals  
1363 Pere Montprat 
1399-1419 Pere Grau  
1436 Nadal Abraham  
1452-1462 Joan Saldua 
1486 Joan Ferrer  
1499 Bartomeu Margall 
1510 Anton Amat  
1528 Miguel Cordelles 
1564-1578 Montserrat Carbó 
1578-1587 Joan Agustí i Trillo  
1589-1612 Lluís Durán 
1612-1631 Pere Peradalter  
1631-1635 Jeroni Gili 
1635-1648 Jaume Barneda  
1648-1685 Francesc Aloy i Gelabert 
1686-1725 Jaume Sala  
1725-1739 Bernat Caresmar  
1739-1744 Josep Tramulles  
1744-1756 Agustí Fagés  
1756-1765 Antoni Bruners  
1765-1781 Manuel Cortada i Despán 
1782-1830 Felix Pla i Batlle  
1831-1857 Pere Joan Mias i Bosch  
1857-1877 Jaume Manent i Sors 
1877-1915 Caieta Juanico i Riera 
1916-1924 Joan Llombart i Bargalló  
1925-1927 Ramón Sanahuja i Marcé 
1927-1932 Josep Martí i Durán 
1932-1936 Joan Playà i Ballber  
1936-1939 Vacant degut a la Guerra Civil 
1939-1944 Joan Playà i Ballber  
1944-1949 Lluís Sitja i Campanyà 
1949-1957 Francesc Pou i Ginesta 
1957-1962 Francesc Mauri i Alegre  
1962-1972 Enric Montfort i García  
1972-1978 Manel García i Nicolás  
1978-1978 Josep Faus i Beltrán  
1978-1979 Joan Mata i Munné  
1979- ....  Ignasi Mora i Terrats  
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