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INTRODUCCIÓ

Sumant a la cultura de Sant Boi

Un dels objectius a l’hora de constituir el nostre Centre d’Estudis 
Santboians, el desembre de 2018, va ser el de donar sortida a 
tota una sèrie de treballs i investigacions centrats en la nostra 
població i que no estaven a l’abast del públic en general. 
Aquesta iniciativa es va constituir com a una associació de ciutadans, 
sense ànim de lucre, amb la finalitat de promoure l’estudi, la 
divulgació, la publicació i la difusió de treballs sobre el patrimoni 
natural, cultural, artístic o social de la ciutat de Sant Boi i el seu 
àmbit geogràfic proper.

Una vintena d’estudiosos i investigadors de la ciutat volien omplir 
un forat en relació amb altres ciutats de Catalunya que disposen 
d’una entitat similar. Les seves ambicioses línies de treball són primer 
promoure la divulgació de treballs que investiguin el patrimoni en les 
seves diferents branques: històric-arqueològic, artístic, natural... Segon, 
col·laborar amb entitats i institucions (tant públiques com privades) 
que comparteixin la mateixa intenció en tant a l’estudi, conservació i 
difusió del Patrimoni Santboià. I tercer, organitzar activitats a l’abast 
d’un públic general, com ara rutes o passejades però també jornades, 
xerrades, cursos...

Seguint a la línia marcada per aquesta darrera línia de treball, 
vam organitzar al Casal La Gralla de Sant Boi el 30 de novembre 
de 2019, les primeres Jornades d’Investigació Santboiana amb la 
presentació de comunicacions d’investigadors locals amb temàtiques 
sobre arqueologia, ciència, botànica, història, geografia, lluites socials, 
natura i tecnologia. 
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El resultat el teniu a les mans. Tenint a la nostra ciutat com a eix 
vertebrador, es van presentar fins a divuit comunicacions, acollint 
temes tan diversos que van, des de la perspectiva santboiana de fets 
de la nostra història més propera, com la Guerra del Francès o la 
Guerra Civil, aspectes de la flora i fauna del nostre entorn natural, o 
denúncies per la pèrdua del patrimoni local, la Roca dels Canons, o 
de crida d’atenció pel risc que corrent paratges del nostre territori com 
Can Gavarrot, sense deixar de banda l’estudi d’elements tan santboians 
com la casa senyorial de Can Puig o la vida i fets del científic Llorenç 
Presas, entre d’altres.

Les jornades van ser molt satisfactòries: l’èxit de participació i 
la qualitat de les de comunicacions de treballs d’investigació amb 
temàtiques molt diverses ens van omplir de goig i refermar que una 
iniciativa d’aquest tipus calia a la nostra ciutat.

Aquest llibre recull tots els treballs presentats, els quals us presentem 
amb el desig de despertar o augmentar el vostre interès per la història i el 
patrimoni de Sant Boi, una història i patrimoni molts cops menyspreat i 
desconegut pel gran públic.

La Junta
La Rutlla – Centre d’Estudis Santboians

Setembre de 2020
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Els noms de Sant Boi
Una síntesi sobre la història dels topònims 

de la vila de Sant Boi de Llobregat

Cayetana Gomis Fletcher

ABSTRACT: L’estudi de l’origen del “cognom” de la vila de Sant Boi de 
Llobregat ha sigut molt prolífic en publicacions i jornades d’investigació. 
Provinent del llatí Rubricatum, fa referència a les terres rogenques que 
arrossegava el riu. Amb aquesta comunicació es plantegen l’origen i 
l’evolució del “nom propi” de Sant Boi de Llobregat, i les causes, 
contextos i detalls relacionats amb aquest origen i aquestes evolucions.

Introducció
San Boy (y según otros Senboy) de Llobregat, obispado y corregimiento de 
Barcelona, nombrado así por su patrón san Baudilio, que introduxeron los 
franceses, quienes le nombran “Saint Boi”, es villa abierta, edificada parte en 
la falda de un montecillo y parte en el llano, a cosa de dos horas de distancia 
del mar y otro tanto de Barcelona por la parte de poniente, cita en la misma 
parte a pocos pasos de distancia del río Llobregat, que viniéndole del puente 
de Molins de Rey por el término de San Vicente deis Horts desagua al mar 
en el término de la parroquia de San Pedro y San Pablo del Prat. Este río no 
permite la mayor parte del año vadearse, por lo que mantiene el rey N. S. (a la 
maior inmediación que permiten las avenidas) un barco, con el que pasan los 
vezinos de la villa el río pagando un dinero por persona, baia o no montada, 
y doze ardites cada carro. [...]

A la inmediación de la plaza maior está el suntuoso templo parroquial 
baxo la invocación de san Baudilio, asistido de un cura párroco y dos tenientes.
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Aquestes línies són un extracte del foli 246 de Noticias de la villa de 
San Boy de Llobregat dins “Respuestas al cuestionario de Francisco de 
Zamora” de l’any 17891, i ens parlen de l’origen del topònim de la vila 
de Sant Boi, provinent d’un hagiònim, el nom del sant patró de la vila, 
Sant Baldiri, un sant màrtir francès del segle iV. Sota la seva advocació 
es va construir el temple parroquial de la vila.

Aquest mateix hagiotopònim, del que prové el nom actual de Sant Boi, 
ha sofert variacions des que es reconeix com a parrochia sancti Baudilii de 
Alchale en documents escrits del segle X fins a l’actualitat. Aquestes variacions 
han sigut degudes, entre d’altres factors, a evolucions lingüístiques. Per 
exemple, la denominació popular o de l’hipocorístic Sant Boi vindria d’una 
simplificació de sant Baldiri, alhora provinent de Baldili, Baudili...

Per altra banda, les mans dels escrivans plasmaven allò que creien 
sentir. Trobem per exemple Sen Baudily, Sanctus Baldily o Sant Boy en 
documents que tenen menys de 100 anys de diferència.

Igualment, les variacions en el topònim han sigut també degudes 
en ocasions a l’esdevenir polític, destacant les castellanitzacions cap a 
San Baudilio al segle XiX i durant el Franquisme. O el Vilaboi de la II 
República, deslligat de qualsevol referència religiosa. Tot i aquestes 
modificacions en el topònim oficial, en molts moments de la història 
va existir una convivència entre el topònim oficial (ja sigui San Baudilio 
o Vilaboi) amb el popular Sant Boi. I això ens ho mostren molts dels 
documents dels segles XiX i XX.

Però, més enllà d’aquest topònim històric i actual lligat al sant patró de 
la vila, el territori santboià ha rebut altres noms al llarg de la seva història. 
I amb aquesta comunicació, s’ha volgut igualment profunditzar en la 
història més remota del territori santboià per conèixer els topònims previs. 
Alcalà, villa Alchale o Castelione apareixen lligats al territori en documentació 
escrita que es remunta al segle X. Més enllà d’aquestes dates, la memòria 
toponímica encara no ha sigut recuperada, tot i la prolífica documentació 
material que l’arqueologia ens ha brindat per les èpoques ibera i romana.

Des de l’any 2016, s’ha portat a terme una rigorosa i acurada 
tasca de recerca en relació a aquesta història dels topònims de Sant 
Boi de Llobregat, amb l’ajuda de diverses entitats públiques i privades, 

1 Respuestas al cuestionario de Francisco de Zamora. San Boy y junio 15 de 1789. 
B.L.M. de V.S.. S.S. servidores, Matheu, rector. Baudilio Soler de la Torre. Sor. Dn. Fran-
cisco de Zamora. Noticias de la villa de San Boy de Llobregat [Geografía]
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destacant el paper del Museu de Sant Boi de Llobregat i l’Arxiu Històric 
Municipal de Sant Boi de Llobregat. L’any 2018, els resultats d’aquesta 
recerca es van plasmar a l’exposició “Els noms de Sant Boi”, al Museu 
de Sant Boi de Llobregat.

Amb aquesta exposició i ara amb aquesta comunicació s’han volgut 
presentar materials i documents històrics rellevants per tal de donar a 
conèixer els noms propis que ha rebut la vila de Sant Boi de Llobregat 
al llarg de la seva història, junt amb les claus per interpretar-los en el 
seu context històric, polític, social, cultural i lingüístic. Alguns d’aquests 
materials i documents són inèdits, provinents de diferents arxius i 
institucions, incloses, per suposat, les municipals.

VILLA ALCALE, CASTELIONE, SANCTI BAUDILI, SANT BALDIRI, 
SANT BOY, SEMBOY, VILABOI, SAN BAUDILIO, SANT BOI

La història de Sant Boi de Llobregat ha quedat plasmada als diferents 
topònims que n’ha rebut al llarg del temps. I aquest estudi de la història 
dels topònims potser interessant també a l’hora d’interpretar de forma 
més àmplia la història d’aquesta vila i el seu territori.

Sant Boi abans de Sant Boi. Els topònims previs
La història del territori santboià és llarga i profusa. Ha proporcionat 
molts vestigis, documentació escrita i memòries que donen les claus per 
interpretar l’esdevenir temporal al llarg dels segles.

Es coneixen espais d’assentament i d’explotació de recursos ibers 
i romans. Les investigacions arqueològiques han permès trobar una 
sèrie d’infraestructures tant d’època ibèrica (camps de sitges, mina a cel 
obert), com d’època romana (dues zones termals o un castellum acquae), 
que ens donen les pistes per pensar en una població més o menys estable.

Fins i tot s’han recuperat materials amb les inscripcions dels noms 
dels seus propietaris. Com ara el plat ceràmic amb el nom de l’esclava 
Primitiva. O la gerra amb la inscripció Germani sum. Fur caue malum (“Soc 
propietat de Germanus. Lladre, tem el malefici”), datada entre els segles 
ii-iii, i trobada l’any 2006 a les excavacions de Ca Teresa l’Oli, a la plaça 
de l’Església.
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Altres exemples són les marques dels productors d’àmfores, com QVA 
o Iulius Anicetus, productor local que tenia el seu forn d’àmfores entre 
finals del segle I a.n.e. i principis del segle i, on després es van construir 
les Termes Romanes de Sant Boi.

Tot i així, no s’ha trobat cap vestigi material o documental que 
permeti recuperar el topònim original d’aquest emplaçament a l’època 
romana.

Resulta excepcional la falta de conservació del topònim d’època 
romana tot i l’important quantitat de vestigis arqueològics del període. 
Sobre tot, si ho comparem amb altres poblacions properes a Sant Boi 
com ara Cornellà, que ha fixat el seu topònim des de temps dels romans. 
Sant Boi resulta un cas de pèrdua total de referència al seu origen en 
relació al seu nom propi. Probablement, els continus enfrontaments 
posteriors entre cristians i musulmans, dificultessin la presència de 
poblament permanent. I això va fer perdre la memòria de l’antic 
topònim.

Els primers topònims documentats
Villa Alcale, Alchale o Castelione són els primers noms que rep el territori 
santboià en època altmedieval. Aquests topònims s’han localitzat en 
una sèrie de documents del segle X recollits al Cartulari del monestir 
de Sant Cugat del Vallès. I ens donen la prova de l’existència d’una 
fortificació guarnida als segles Viii o iX, aprofitant la situació estratègica 
de l’emplaçament.

Les primeres notícies escrites referides a la població que correspon 
al Sant Boi de Llobregat actual es remunten al segle X i fan servir un 
topònim àrab: Alcalà (“el castell”)2. Això provaria la presència d’una 
fortificació permanent, possiblement d’origen sarraí (segle Viii), com 
a punt estratègic de control del territori i del nus de comunicacions 
nord-sud pel pas del Llobregat. Com indicà Jordi Garcia: “[...] La 
importància del castelló ve determinada pel seu paper de rereguarda 
i d’enllaç entre ambdues ribes del Llobregat [...]”3. I per aquesta raó, 
“els islàmics devien ocupar-lo [el territori santboià] només fer efectiva 

2 Segons Joan Coromines: “la influència de la llengua àrab per raó de veïnatge va possi-
bilitar l’adstrat lingüístic en la toponímia santboiana com a Alcalà o villa Alcale”.
3 BARREDA I CASANOVA et alii, 1993.
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la seva presència en el territori per tal d’assegurar-se el seu domini a la 
primera meitat del segle Viii”4.

Aquesta fortificació va ser clau en la conquesta de Barcelona per 
Lluís el Piadós l’any 801. Com a punt fort musulmà, va ser pres per 
les tropes franques per tal d’aïllar Barcelona i fer-la capitular. A partir 
d’aleshores, la guarnició ja era cristina, tot i que el seu topònim àrab 
perdurà durant llarg temps. Va esdevenir punt defensiu dels francs al 
límit de la Marca Hispànica, situada al riu Llobregat.

Però Garcia proposa altra interpretació que relacionaria la 
construcció de la fortificació islàmica com a resposta a la conquesta de 
Barcelona, és a dir a inici del segle iX.

En qualsevol cas, els anys posteriors a la conquesta franca de Barcelona, 
van suposar un moment de violència i inseguretat en alguns indrets de la 
regió, com podia ser el propi territori santboià. La fortificació d’Alcalà 
devia ser un espai disputat per ambdós bàndols, fet que probablement va 
propiciar pèrdues en la població del territori en aquell convuls segle iX. I 
possiblement també, la pèrdua de l’antic topònim del poble, prevalent el 
topònim militar d’origen àrab, Alcalà, o el seu equivalent llatí Castelione.

Tot i les seves reduïdes dimensions, com prova el seu nom llatí de 
Castelione (“castelló”), i que no formà mai un gran terme com els seus 
veïns de Cervelló i Eramprunyà, el castell romangué molts anys en 
les mans directes dels comtes de Barcelona, com a lloc estratègic i de 
repoblament.5 Un repoblament que s’inicià a finals del segle iX amb el 
comte Guifré I, i continuà al llarg del segle següent.

La primera documentació escrita amb referència d’un topònim del 
territori santboià es remunta al segle X. El Cartulari del monestir de 
Sant Cugat del Vallès presenta documents de compra-venda-cessió de 
propietats del terme, que reflecteixen els primers topònims coneguts 
com villa Alcale o Castelione. Castelione també apareix a un document 
d’esponsalicis de l’any 911, on el comte Sunyer de Barcelona dona a 
la seva primera esposa Aimild o Eimilda la villam Kastellionem6. Aquesta 
forma traduïda de l’àrab es troba també en documents del Bisbat de 
Barcelona que parlen de les propietats del monestir de Sant Pere de 

4 SERRET I BERNÚS, 2013.
5 Ibidem.
6 PAGÈS, 1992: 28 i 550-552 
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les Puel·les: trans flumen Lupricatum (...) in locum uel termino de Chastellone 
uel de Alcale siue de Lanaria7. Aquest Castelione podria referir-se al terme 
relacionat amb el castell santboià, tot i que encara hi ha dubtes entre els 
especialistes en relació a la seva assignació.

El primer esment escrit a un topònim que es pot assegurar està 
relacionat amb el terme santboià actual ens porta a l’any 965: in terminio 
de villa Alcale, prope estanno Lanarie (veure figura 1). Es tracta d’un document 
de cessió de propietats dins el Cartulari de Sant Cugat8. Martí, el primer 
santboià trobat a la documentació escrita, donà a Sant Cugat una terra 
amb la seva casa i corral que es trobaven “al terme de villa Alcale, a prop 
de l’estany de Llanera” (probablement entre el Remolar i el Prat), fent 
referència al topònim àrab Alcalà relacionat amb la fortificació abans 
esmentada. Aquestes propietats cedides per Martí serien herència dels 
seus pares, que segurament van ser dels primers repobladors de terme.

A un altre document de permuta del Cartulari de Sant Cugat datat l’any 
969, apareixen Savilio amb la seva filla Eimilia i el seu germà Exemeno 
relacionats amb terres in territorio Barchinonese, iusta alveo Lubricato, ubi dicunt 

7 MAS, 1906-1921.
8 Cartulari de Sant Cugat, 17 de gener de 965. Ministerio de Cultura y Deporte. Archivo de la 
Corona de Aragón, ORM, Monacales Hacienda, Volúmenes, Cartulario Sant Cugat - 263r. 

Figura 1. Els primers topònims al Cartulari de Sant Cugat, anys 965 i 969. 
MCD.  ACA.
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Castelione9. Aquí ja veiem el topònim Castelione com la traducció llatina del 
nom original àrab, tots dos referits a la fortificació (veure figura 1).

VILLA ALCALE, ALCALÀ, CASTELIONE

Així doncs, el primer topònim conegut de la vila és de procedència 
àrab i de referència militar. A partir del següent apartat veurem l’evolució 
cap al topònim religiós que encara es manté com a nom propi de la vila.

Sant Baldiri-Sant Boi. De la parròquia al municipi
Sant Baldiri, diaca del bisbe Cutbert d’Orleans al segle iV (ca. 360), va 
decidir amb la seva dona evangelitzar la regió de Nimes, a la Gàl·lia 
narbonesa. Durant una festa pagana, Baldiri va recriminar els assistents 
les seves creences, enderrocant una estàtua d’un déu i refusant fer-li 
sacrificis. Llavors, va ser pres, torturat i martiritzat, i finalment decapitat. 
Segons la llegenda, quan li van tallar el cap, aquest va rebotar tres cops, 
i va fer brollar una font a cada cop.

El culte a sant Baldiri a la península Ibèrica sembla estar vinculat a 
l’arribada de l’orde monàstic benedictí, que es va expandir per Europa 
a partir de la reforma de Benet d’Aniana, durant el regnat de Lluís el 
Piadós, amb el suport dels carolingis.

Des del segle iX, els benedictins van fundar monestirs per Europa sota 
l’autoritat d’un abat, independent del seu lloc d’origen, com a Samboal 
(Segòvia). El topònim Baldiri, Baudilio, Boi... o esglésies i monestirs sota 
l’advocació del sant, semblen seguir una ruta des de França, que baixa 
cap a Barcelona, i es dirigeix cap a Sòria, la vall del Duero, fins arribar 
a Zamora i Salamanca.

L’any 966, apareix esmentada per primera vegada la parròquia de 
sancti Baudili al testament del comte Miró, que deixa la parròquia a 
la Seu de Barcelona: et ecclesia Sancti Baudilii10. Això ens indica que la 
guarnició de l’església era anterior a aquest document. I que ja estava 

9 Cartulari de Sant Cugat, 6 de maig de 969. Ministerio de Cultura y Deporte. Archivo de la 
Corona de Aragón, ORM, Monacales Hacienda, Volúmenes, Cartulario Sant Cugat – 222v.
10 FÀBREGA, 1995. 



Cayetana Gomis FletCher16 

dedicada a sant Baldiri com ha continuat al llarg del temps. De l’any 
994, hi ha un altre document que ens parla de la parròquia: parroechiam 
Sancti Baudilii, cum ipsa ecclesias titulisque infra eius domum fundatis.

Des d’aquests moments trobem molt sovint el nom de parròquia, 
molts cops per referir-se a béns situats al seu terme, indici clar del paper 
que tenia la parròquia en l’organització del territori.

Igualment, la denominació de la parròquia conviu amb el primer 
nom oficial conegut del terme, Alcalà, Alcale o villa Alchale, com es veu a 
un document del Cartulari de Sant Cugat del segle Xi on es llegeix: in 
parrochia s. Baudilii de Alchale, in loco vocitato Lanera11 (veure figura 2).

També del segle Xi, trobem altre document de l’any 1011 del 
Cartulari que parla de S. Baudilii ja com a terme: in terminio s. Baudilii in 
accessu ecclesie s. Petri.

Sembla ser que a partir de la Baixa Edat Mitjana (i possiblement amb 
anterioritat), el topònim de la parròquia i de la vila acabaren assimilant-se 
(veure figura 3). 

Però també hi apareix un fenomen de transformació del nom. Als 
documents sovint s’hi troben diferències formals entre el nom de la 
parròquia, que adopta la forma semiculta del nom del sant, sant Baldiri, i 
la forma més popular que denomina la població, Sant Boi, sempre, però, 
referits al mateix sant.

La forma Boi, que és coneguda a través de documents des del segle 
XiV, seria un hipocorístic o apòcope de Baldiri, possiblement procedent 
directament de la forma llatina, resultat d’una variació per una dificultat 
de pronúncia. El terme Bodil, resultat de l’evolució des del llatí Baudilius, 
és difícil de pronunciar, i, així, en català s’ha simplificat en Boïl, Boy o Boi 
(veure figura 4). En altres llengües ha tingut solucions semblants, com Boi 
o Boal en castellà, o Boil o Bay en francès.

Aquesta diferència entre el nom formal de la parròquia i el nom 
popular del terme, també es veu en altres poblacions homònimes com 
Samboal de Carracielo (Segòvia) amb el monestir de San Baudelio, o 
Saint-Boil (Saône-et-Loire, França) amb l’església de Saint Baudile.

A més, s’afegeixen múltiples variacions en l’escriptura del topònim 
segons l’escrivà, l’evolució lingüística… Una d’elles està relacionada amb 

11 Cartulari de Sant Cugat, 28 d’abril de 1096. Ministerio de Cultura y Deporte. Archivo de la 
Corona de Aragón, ORM, Monacales Hacienda, Volúmenes, Cartulario Sant Cugat – 254v. 
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Figura 3. Full del capbreu. 1525. Fons AHMSBL

Figura 2. Cartulari de Sant Cugat, 1096. MCD. ACA.
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la plasmació del mot “sant”. El veiem en alguns documents oficials com 
a cultisme en la forma sanctus o sancto; o com a sant o san, en la llengua de 
l’església.

Però també es troba als documents com sam o sem, fins i tot fusionat 
amb el nom propi del sant com a Samboy o Semboy (veure figura 5). La 
“n” es transforma en “m” per proximitat amb la “b”. I la “a” en “e” 
probablement imitant la realització fonètica del “saint” francès.

SANCTI BAUDILI, SANCTI BAUDILII, SANCTI BAUDILY, SANT 
BALDIRI, SAN BOY, SANT BOY, SAMBOI, SEMBOY...

L’hagiotopònim es transforma, les variacions conviuen o es descarten, 
però encara la intervenció de la política no està tan relacionada amb 
aquest fil conductor de la història del noms de Sant Boi.

Toponimia i política

SANT BOI, SAN BAUDILIO, SANT BOI, VILABOI, SAN BAUDILIO 
I, PER ÚLTIM, SANT BOI

El bateig i rebateig d’espais públics i poblacions ha sigut i és un 
inqüestionable recurs de legitimitat de règims i sistemes polítics i de 
recuperació de memòria històrica. Les aportacions i canvis fets al llarg 

Figura 4. Llibre del Castell de St Boi, 1452. 
Fons AHMSBL

Figura 5. Pedra que marcava el 
pas de la barca del riu Llobregat, 
a Sant Boi. 1739. AMEP
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del temps sobre el topònim de la vila de Sant Boi han sigut resultat de 
canvis destacats en l’esfera política. La Restauració absolutista de Ferran 
VII, la II República, el règim franquista i l’arribada de la democràcia han 
sigut claus en aquesta anada i tornada de noms: castellanitzat, laïcitat, 
novament espanyolitzat i finalment la tornada als orígens de Sant Boi.

A partir del segle XViii, toponímia, nomenclàtor i política van de la 
mà. La política de centralització i castellanització borbònica de temps 
de Felip V no causà canvis en el topònim de Sant Boi de Llobregat, que 
encara apareix com San Boy a documents cartogràfics i nomenclàtors 
oficials (veure la figura 6). No pas com va passar amb Vique (Vic) o Lerida 
(Lleida), per exemple als mapes de Josep Aparici, cartògraf  oficial del 
monarca.

Aquesta política de castellanització s’intensificà durant els segles XiX 
i XX, fins a canviar el topònim oficial de Sant Boi a San Baudilio.

Figura 6. Libre de entrades i aixides dels omonuments de la bila de San Boi 
de lany 1719. Fons AHMSBL
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San Baudilio-Sant Boi. Castellanització i convivència, 
segle xix i inici del segle xx

Després de la Guerra del Francès, Ferran VII, el rei “desitjat”, arribà 
però com a rei restaurador de l’Absolutisme a Espanya. El monarca 
perseguí els liberals i derogà la Constitució de Cadis de 1812. Tornà a 
una política centralitzadora i castellana.

Durant el segle XiX i inici del segle XX, inclosos els regnats de Ferran 
VII i Isabel II, l’etapa del Sexenni Democràtic i la posterior Restauració 
borbònica, San Baudilio esdevé el topònim oficial, que conviu amb 
l’apel·latiu popular Sant Boy. Aquest fet és notori als censos del moment 
(1842) o als diccionaris geogràfics de 1827 i 1849. Aquest últim, el 
de Pascual Madoz, presenta el terme de Sant Boi com segueix: “San 
Baudilio de Llobregat, vulgo San Boy o Semboy”12.

Al propi segell municipal, va haver-hi una convivència o juxtaposició 
de topònims durant el darrer quart del segle XiX. Durant el Sexenni 
Democràtic, trobem al segell de l’alcaldia San Boy de Llobregat. I ja en plena 
Restauració borbònica, San Baudilio de Llobregat.

Aquest fenomen de convivència de nom oficial i nom popular també 
es deixa veure als document oficials ja sigui de caràcter estatal o local. 
Un exemple és un document de 1869 sobre les tarifes del pas del pont 
del Llobregat a Sant Boi, on es veu al mateix document la convivència 
del topònim català i tradicional San Boy a l’inici, i el castellà San Baudilio 
de Llobregat al final (veure figura 7).

El canvi de segle va suposar més canvis. El segle XX va ser una 
centúria convulsa per a la Història a totes les escales. Continus canvis 
polítics i culturals van afectar també Sant Boi de Llobregat.

La segona part del segle XiX havia viscut la Renaixença, el retorn als 
orígens culturals i lingüístics. Però l’oficialitat no reflectia encara aquest 
sentiment. Encara trobem convivències entre el nom castellà i català de 
la vila de Sant Boi de Llobregat.

Un testimoni curiós sobre aquesta dualitat dels topònims castellà i 
català va ser a un acte popular, La Fiesta del Pedal de 1914, on al seu segell 
commemoratiu es veu el topònim castellà San Baudilio de Llobregat, mentre 
que a l’arc de benvinguda als ciclistes, s’hi va plasmar el català: San Boy a 
los ciclistas.

12 MADOZ, 1849.
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Figura 7. Tarifa de los precios de pasaje por el Puente provisional de madera 
sobre el Rio Llobregat. 1869. Fons AHMSBL
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L’última etapa de la Restauració borbònica va suposar una crisi general 
en la política, la societat, l’economia, la cultura... El 13 de setembre de 
1923 començà la Dictadura de Primo de Rivera. Les prohibicions en 
relació amb la cultura i la llengua catalana van arribar: cantar l’himne 
dels segadors, hissar la senyera, publicar en català... També arribaren les 
persecucions a entitats culturals, socials, esportives... I la castellanització 
de noms de carrers i de pobles s’imposà, de vegades fins al ridícul: la plaça 
de Sant Vicenç de Sarrià a Barcelona es va dir San Vicente Español.

Aquesta política espanyolitzant continuarà fins a l’arribada de la II 
República l’abril de 1931.

El Vilaboi de la II República
Poc després de la proclamació de la II República, el 20 d’abril de 1931, 
la Generalitat de Catalunya encomanà a la Secció Filològica de l’Institut 
d’Estudis Catalans la revisió dels noms dels municipis de Catalunya per 
catalanitzar correctament aquells que havien sigut castellanitzats. I el 
1933, la voluntat popular dels santboians provocà l’arribada a un acord 
per oficialitzar el nom de Sant Boi del Llobregat. Aquest acord es signà 
entre moltes entitats culturals, esportives, cooperatives..., liderades per la 
Biblioteca Popular.

Tanmateix, va arribar un moment en què Sant Boi es va voler deslligar del 
significat religiós del seu topònim, com moltes altres viles amb hagiotopònim 
durant la II República. Per procedir a un canvi en el nom d’un municipi 
“[el canvi de nom] haurà de ser acordat per l’Ajuntament, i aquest acord 
haurà de ser sotmès a l’aprovació del Consell de la Generalitat”. Aquest era 
l’article 6 del Decret de Seguretat Interior de la Generalitat de Catalunya, 
aprovat el dia 9 d’octubre de 1936, en plena Guerra Civil.

Ben aviat a Sant Boi, el dia 13 d’octubre del mateix 1936, després 
d’una llarga i difícil deliberació en sessió plenària s’acordà, per 
unanimitat, el canvi de nom de la població per Vilaboi (veure figura 8).

Sembla que Enric Mestres i Roig va fer la proposta de canvi per Vilaboi, 
per tal que, tot i el canvi, el nom de la vila continués sent reconegut, i així 
es van descartar les propostes de Vilaroja, Vilaverda o Vilaforta.

Altra causa del canvi que explicà al seu moment Baldiri Déu va ser 
pràctica: “l’exagerat nombre de lletres que, en qualsevulla comunicació 
o document s’havien d’escriure per fixar sa toponímia comarcal”. 

Per tota Catalunya es van succeir canvis toponímics, deslligant-se de 
la religió, la monarquia... Alguns exemples van ser els següents:
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Figura 8. Document de notificació, a d’altres organismes administratius, del 
canvi de nom per Vilaboi. 1937. AMEP
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TOPÒNIM ABANS DE 1936 TOPÒNIM DESPRÉS DE 1936

Sant Boi de Lluçanès Aurora de Lluçanès

Sant Joan Despí El Pi del Llobregat

Molins de Rei Molins de Llobregat

Sant Vicenç de Castellet Castellet de Llobregat

Sant Andreu de la Barca Aigüestoses de Llobregat

Santa Coloma de Cervelló Pinedes de Llobregat

Sant Feliu de Llobregat Roses de Llobregat

Sant Climent de Llobregat El Cirerer de Llobregat

Durant la Guerra Civil, va haver-hi una dualitat i multiplicitat de 
topònims a Sant Boi. Una bona mostra serien les emissions de paper-
moneda i monedes de Sant Boi des de 1937, on es veuen els noms de 
Vilaboi, Vilaboi de Llobregat i S. Baudilio de Llobregat, tot en el mateix període 
(veure figura 9).

Tot i el canvi del nom oficial a Vilaboi, els seus habitants encara 
reconeixien el nom de Sant Boi com a propi, fet que va passar també 
durant la següent etapa.

Figura 9. Monedes 
i bitllets emesos 
a Sant Boi de 
Llobregat durant 
la Guerra Civil. 
Fons AHMSBL
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El San Baudilio del Franquisme
El 26 de gener de 1939 Barcelona és ocupada pels nacionals. L’1 d’abril 
d’aquell any acabà la Guerra Civil. Començà llavors la repressió, amb 
la prohibició de la cultura i la llengua catalanes a qualsevol aspecte de la 
vida pública –sols permeses al clos de la vida privada i familiar. Franco 
diu: “La unidad nacional la queremos absoluta, con una sola lengua, el castellano, 
y una sola personalidad, la española”.

L’espanyolització de tots els àmbits de la vida va arribar per suposat 
als noms propis de persones: Jordi serà Jorge; Mercè, Mercedes; Baldiri, 
Baudilio... I també a la toponímia de Catalunya. Molts municipis van 
viure una imposada castellanització del seu nom.

I això va passar amb Sant Boi-Vilaboi, que el franquisme va oficialitzar 
com a San Baudilio de Llobregat (veure Figura 10). Tot i així, el seus 
habitants encara el reconeixien com a Sant Boi.

Curiosament, tot i l’espanyolització de tots els àmbits de la vida 
pública, el gentilici de Sant Boi continuava bevent del nom català. Les 
entitats culturals i esportives van adaptar el seu nom a la nova realitat, 
però en el fons va ser una adaptació del gentilici català “santboià” al 
castellà “samboyano”, i mai “sanbaudiliano” (veure Figura 11).

Figura 10. Comparació de dos cartells de l’Exposició de Fruites de Sant Boi 
de Llobregat, 1932 i 1941. Fons AHMSBL
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El recuperat i definitiu Sant Boi
A finals de la dictadura franquista, l’any 1973, el Ple municipal de 
Sant Boi (llavors San Baudilio de Llobregat) volia que l’Estat reconegués 
oficialment el topònim tradicional, històric i català del municipi, Sant 
Boi. I va començar a fer les gestions per aconseguir el seu objectiu.

Però no va ser fins ja durant l’etapa de la Transició a la democràcia, 
que va arribar la resolució des del Ministeri de Governació. Al 
setembre de 1976, es va decidir retornar al topònim català de Sant 
Boi, però alhora es decidí mantenir el topònim “en el idioma común”, 
San Baudilio. Va haver-hi novament una dualitat en la toponímia que va 
provocar confusió i fins i tot conflictes. Així que des de la municipalitat 
es va obstinar perquè la forma original catalana fos l’única vàlida.

Finalment, a l’abril de 1977, el Consell de Ministres va aprovar un 
decret pel qual els municipis tinguessin el dret de tenir el seu topònim en 
la seva “lengua regional” o “en su forma histórica”. Per suposat, Sant Boi 
s’hi va beneficiar i des de 1979 l’Ajuntament de Sant Boi començà a fer 
servir Sant Boi de Llobregat de forma exclusiva, seguint la voluntat popular.

Fins a l’actualitat, aquest va ser el darrer canvi en el topònim del 
municipi santboià, que ha sobreviscut durant segles des de la seva forma 
parroquial dels primers documents trobats del segle X, fins els nostres dies, 
patint múltiples variacions, convivències, traduccions i adaptacions a les 
diferents etapes de la Història que li ha tocat viure a la vila de Sant Boi de 
Llobregat.

Figura 11. Comparació de dues imatges de 
l’Ateneu Samboyà a principis del segle xx i de 
l’Ateneo Samboyano a mitjans del segle xx. 
Fons AHMSBL
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Els nostres carrers
Carles Serret i Bernús

arXiu històriC muniCipal de sant Boi de lloBreGat

El perquè de l’aparició i de l’evolució dels carrers i espais públics, tan 
a nivell morfològic, com a nivell de nomenclatura (i la seva progressiva 
oficialització) és un aspecte cabdal per a la reconstrucció de la nostra 
història urbana, doncs és un aspecte “dinàmic”, que sempre s’ha vist 
sotmès a constants canvis, per circumstàncies polítiques i/o físiques 
inherents al propi territori.

El coneixement que es tenia –a nivell local– abans de l’actual període 
municipal democràtic –encetat amb les eleccions de 1979– era força 
limitat, havent-se de recórrer –de forma obligatòria– a algunes, poques, 
aportacions voluntarioses contingudes en articles publicats per Carles 
Martí i Vilà, Joan Badosa Briquets i d’altres peces soltes d’algun 
autor més, però que quedaven circumscrites, de forma gairebé exclusiva, 
als carrers més antics de la vila.13

Ens va caldre arribar al ja remot 1989 per trobar la primera 
publicació seriosa sobre el tema, Els carrers de Sant Boi, obra del 
Gregori Gutiérrez (Arxiu Històric Municipal) i de l’Oriol Rocosa 
(Centre per a la Normalització Lingüística) on es va poder fer un bon 
recull informatiu de l’evolució del nomenclàtor, el perquè de molts noms 
i s’acompanyava d’una extensa i valuosa taula cronològica on es recollia 
l’evolució i canvi dels noms, seguint els períodes polítics més ben definits 
de la nostra història política contemporània (abans de 1860, 1860, 
Restauració, Dictadura de Primo de Rivera, IIª República, Franquisme 
i denominació actual).14

13 Trobareu algunes referències, bàsiques, a la bibliografia que acompanya aquest treball.
14 Aquest treball va sortir de la consulta de la bibliografia local existent aleshores (no gaire 
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L’any 1991, l’Ajuntament va crear el Departament de Patrimoni 
Cultural (adscrit al Patronat Municipal de Cultura i Joventut) que sota 
el comandament del Gregori Gutiérrez, i des d’un primer moment, ja 
va rebre l’encàrrec de fer la tramitació de les noves assignacions de noms 
al carrerer santboià. Poc després, i en la meva condició d’investigador 
–aleshores “freelance”–, vaig començar a rebre d’aquell, les més diverses 
consultes i peticions de propostes a l’hora de cercar noms pels nous 
espais públics que s’anaven creant, en paral·lel al desenvolupament 
territorial i urbanístic de la nostra ciutat. Algunes foren ben rebudes i 
d’altres no. No patiu, no us en faré cap relat exhaustiu.

Deixeu-me dir, però, que aquelles no foren les meves primeres 
intervencions en aquest tema donat que, l’any 1978, ja vaig tenir 
l’oportunitat i l’honor de fer la proposta d’anomenar “Camps Blancs” 
al nou Centre de Formació Professional que s’havia de construir pel 
Ministeri d’Educació i Ciència. Aprovada aquesta pel Consell d’Escola 

extensa i amb les limitacions que ja hem explicat) i de l’explotació “parcial” de diverses 
fons documentals –gairebé inèdites–, especialment de les sèries d’Obres Majors i les 
Actes de Ple, conservades a l’Arxiu Històric Municipal de Sant Boi de Llobregat, servei 
creat l’any anterior, en segregar-se de l’Arxiu Administratiu.
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del Centre d’FP, i posteriorment pel MEC, va facilitar què, l’any següent, 
i a la primera revisió del nomènclator heretat del franquisme, l’antiga 
Unitat Veïnal d’Absorció “U.V.A. Cinco Rosas”, prengués el nom de 
barri de “Camps Blancs”, tot recuperant l’antic topònim de la zona.

El meu contacte amb les eines de coneixement local i la necessitat 
de l’estudi sistemàtic del nomenclàtor local s’intensifica el 1998, data en 
que comença la meva relació professional amb l’Ajuntament de Sant 
Boi, a partir de la meva incorporació a l’Arxiu Històric Municipal i què, 
a dia d’avui, encara continua. Si en relació al nomenclàtor ja feia tasques 
de suport des de fora, podeu imaginar-vos com aquestes s’intensificaran 
un cop integrat a l’estructura tècnica municipal i, abastant més i noves 
responsabilitats, amb el pas dels anys.

Treballar en la nomenclatura, a banda d’haver de donar resposta a 
una realitat tan incontestable com és la de dotar d’elements d’identificació 
dels nostres espais públics (carrers, camins, places, jardins, ...), sorgeix 
de les obligacions que emanen de l’ordenament jurídic que ens hem 
anat dotant amb els anys i és què:

“Los Ayuntamientos mantendrán actualizadas la nomenclatura y rotulación 
de las vías públicas, y la numeración de los edificios, informando de ello a 
todas las Administraciones públicas interesadas.

1990 ap. - El carrer de l’Alou. (Crònica Gràfica Municipal - AHMSBL)
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Deberán también mantener la correspondiente cartografía o, en su defecto, 
referencia precisa de las direcciones postales con la cartografía elaborada por 
la Administración competente.”15

2009-2019: La Comissió de Nomenclàtor 
d’Espais Públics
Fins l’any 2009, i a nivell local de Sant Boi, l’assignació i retolació de 
vies i la numeració dels edificis es regulava per la Disposició Transitòria 
Primera. Retolació i numeració de la via pública, de les Ordenances de Convivència 
Ciutadana que conservava, pràcticament sense modificacions, el text 
d’antigues ordenances de policia. 

Aquell any, i per Decret d’Alcaldia AAL090173, de 24 de setembre 
del 2009, i amb la finalitat de racionalitzar el procediment d’assignació 
de noms, es va crear la primera Comissió de Nomenclàtor d’Espais Públics, 
que s’encarregava de valorar les diverses propostes que es presentaven i 
elevar-les a Ple (organisme que decideix en darrera instància).

Aquesta Comissió estava formada per:
- L’Alcalde/ssa, que n’ostentava la Presidència.
- El/La regidor/a de Cultura, la Vice-presidència.
- 5 vocals (corresponents a un/una tècnic/a de Cultura16, Planejament 
Urbanístic, Informació del Territori, Medi Ambient i Servei Local 
de Català).

Les seves funcions bàsiques eren:
a) Establir la tipologia dels espais (vies públiques, edificis i rètols 

municipals, etc.) pendents de denominació i dels de nova creació, com 
a resultat d’actuacions urbanístiques o d’incidències en la xarxa viària 
existent.

b) Proposar noms adients per als espais (vies públiques, edificis i 
rètols municipals, etc.) pendents de denominació.

15 Article 75 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, Real 
Decret 2612/1996, de 20 de desembre de 1996, publicat al BOE del 16 de gener de 1997.
16 Responsabilitat que va recaure sobre la meva persona, a més d’assumir la funció de 
secretari de dita Comissió.
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c) Recollir les diverses propostes de noms per als espais públics 
(vies públiques, edificis i rètols municipals) de la ciutat i emetre 
un informe positiu o negatiu, argumentant i justificant les seves 
consideracions.

d) Confeccionar i mantenir un catàleg de noms en previsió de 
futures denominacions.

e) Estudiar i proposar millores relatives als diversos aspectes de la 
tasca de la Comissió.

f) Oferir l’assessorament a tots els processos participatius de 
denominació d’instal·lacions o d’equipaments de la ciutat que així ho 
sol·licitin.

g) Confeccionar, mantenir i actualitzar una publicació en format 
electrònic que reculli els noms de totes les vies públiques de Sant Boi, 
una breu explicació històrica del nom i la situació en el plànol.

h) Analitzar la correcció lingüística i ortogràfica dels noms existents i 
també la idoneïtat de mantenir-los o de proposar alternatives.

Tot tenint en compte els següents criteris generals de denominació 
d’espais:

1. Incorporar al Nomenclàtor els noms de llocs, dels personatges, 
dels oficis, dels fets i dels objectes que hagin contribuït, des de la 
perspectiva local, del país o universal, a la causa del progrés de Sant 
Boi de Llobregat i de la humanitat, en els àmbits social, cultural, polític 
i, que, en definitiva, formen part de la nostra vida col·lectiva, de la 
memòria històrica i dels senyals d’identitat de la ciutat.

2. Recuperar la toponímia i antroponímia local i tradicional: 
rieres, camins, muntanyes, masies, mots i renoms, etc.

3. Defugir les duplicitats i evitar les denominacions que, tot i que 
siguin diferents, per la seva similitud gràfica i fonètica puguin induir a 
confusió. En el cas que la Comissió consideri d’interès ciutadà honorar 
un nom semblant a un altre d’existent, es vetllarà perquè la tipologia de 
l’espai sigui diferent, per evitar confusions.

4. Garantir la paritat de gènere tot incorporant noms de 
personatges femenins que s’ajustin al punt 1 d’aquest article en els casos 
en què la Comissió pugui escollir el nom del personatge.

5. En el cas que s’hagi donat de baixa el nom d’un espai o hagi 
desaparegut físicament per remodelacions del sector, no donar el seu 
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nom a un altre vial de la ciutat, per evitar els inconvenients que pot 
representar per als registres notarials i cadastrals.

6. Donar noms adients a la importància i vitalitat del carrer.
7. Adequar les denominacions dels espais als Criteris de la toponímia 

d’àmbit municipal, establerts per la Comissió de Toponímia de Catalunya.
8. Procurar no incorporar al Nomenclàtor cap nom de persona 

en vida. Per tal de dotar la decisió d’una major perspectiva històrica, 
la incorporació al Nomenclàtor de noms de personatges no es farà, 
en principi, fins que hagin transcorregut cinc anys des de la defunció. 
L’única excepció a aquesta norma és que en vida se li hagués atorgat la 
medalla d’or de la ciutat o la distinció de fill/a predilecte/a.

9. Tendir tant com es pugui a l’homogeneïtat temàtica dels noms 
dels vials per tal de facilitar la localització per sectors.

10. Que la denominació, en la mesura que sigui possible, s’ubiqui en 
un sector relacionat amb el seu significat.

11. Evitar els canvis de denominació que no siguin estrictament 
necessaris o que entrin en conflicte amb alguna de les directrius 
anteriorment exposades.

12. Quan la proposta es refereixi a un personatge de l’àmbit local, 
la Comissió haurà de comptar sempre amb l’acord dels familiars, quan 
sigui possible.

Amb aquesta Comissó de Nomenclàtor, l’Ajuntament es dotava 
d’una assessoria tècnica per a l’assignació de noms a les vies, espais i 
edificis públics, tot veient-se representats els diferents punts de vista sota 
les quals es pot contemplar la qüestió (cultura, territori, medi ambient, 
filologia), i fixant criteris de denominació i tipificació dels espais, 
definint els procediments d’assignació de denominacions i numeracions 
i concretant el paper de cadascun dels actors. No oblidem, però, i torno 
a recalcar-ho, que la darrera paraula recau en el Plenari municipal, en 
el cos polític electe.

Personalment, a banda de creure que es va fer un bon treball en 
relació a les propostes i processos abordats, el paper d’aquesta primera 
Comissió va permetre una progressiva regularització i normalització dels 
procediments d’assignació de noms. Calia, però, refrendar el seu rol, tot 
elevant-ne el nivell orgànic i, a tal efecte, l’any 2015, s’aprovava l’Ordenanca 
municipal reguladora de la denominació i numeració de les vies publiques i altres 
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espais i equipaments publics, mantenint –en línies generals– el mateix esperit 
(funcions i criteris generals) de la primera formulació de l’any 2009.17

Han anat passant els anys i, a banda dels meus interessos com a 
investigador, la meva continuació en la responsabilitat de secretari de 
la Comissió de Nomenclàtor d’Espais Públics del nostre Ajuntament feia que 
em resultés del tot necessari disposar d’eines a les que ens poguéssim 
adreçar-nos i documentar-nos, de forma rigorosa, alhora de resoldre els 
dubtes que se’ns puguin plantejar en el futur.

Serà, a partir d’aquesta constatació, que començo a recopilar tota la 
informació disponible –de forma sistemàtica– i explotar-la, tot donant-
la a conèixer –en paral·lel–, des de les diverses plataformes “online” 
que, a dia d’avui, posen al nostre abast les noves tecnologies.

Les aportacions de l’Arxiu Històric Municipal
El 24 de març de 2014 i des de la pàgina Facebook de l’AHM, 
començàvem una sèrie de 64 articles, presentats a mode de joc, sobre 

17 Decret d’Alcaldia núm. AALB150079, de data 26 de maig de 2015. Aprovació inicial 
per acord de Ple del 23 de marc de 2015. Acord publicat al BOPB, el dijous 11 de juny 
de 2015, veure anunci N640/U224/2015/001. 

1990 ap. - Carrers Major i La Rutlla. (Crònica Gràfica Municipal - AHMSBL)
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quins havien estat els grans processos de canvi i algunes de les anècdotes 
més significatives relacionades amb els canvis històrics al nostre 
Nomenclàtor. La darrera col·laboració d’aquella sèrie, la publicàvem el 
mes de setembre de 2014.18

La divulgació de l’evolució del nomenclàtor local es va poder reprendre, 
a la tardor del 2015, a partir de les col·laboracions setmanals a l’espai 
“Memòria i Patrimoni”19 del programa matinal “La República 
Santboiana” de la nostra emissora municipal Ràdio Sant Boi (89.4 FM). 
En aquest programa, encara en antena, es tracten tot tipus de temàtiques 
històriques, prestant una especial atenció al nomenclàtor. 20

I, més recentment, tot just retornats de vacances d’estiu, hem 
començat una nova acció consistent en donar a conèixer, a través de 
l’àlbum “Els nostres carrers”21 a FACEBOOK, l’evolució dels noms 
“carrer per carrer” i sempre a partir dels actuals. Les informacions, 
en forma de fitxa, s’han anat publicant en petites dosis, fent-les més 
digeribles per al públic en general, i permetent-nos mantenir l’interès al 
llarg de moltes setmanes, tot amplificant el seu impacte. Aquest procés, 
encara en curs, tenim previst enllestir-lo abans de Nadal.

Articles i col.laboracions disponibles a dia d’avui 
(Facebook + Ivoox)
Canvis polítics (cronologia)
1924 - Canvis al nomenclàtor els anys de la Dictadura del General 
Primo de Rivera22

1930 - La normalització de la “Dictablanda”.23

18 La finalització de la sèrie, sobtada a més d’involuntària, fou producte de la meva absèn-
cia laboral, per greus motius familiars, entre octubre del 2014 i mitjans de gener de 2015.
19 Programes que podeu recuperar, degudament informats, des de la plataforma de podcast 
IVOOX.
20 Tot i una llarga aturada, per motius de salut, entre juny del 2017 (programa 78) i el maig 
de 2019. Després d’aquest retorn ja portem 20 programes nous.
21 Havent-se superat, a dia d’avui, les 400 fitxes informatives.
22 Introducció: http://www.facebook.com/ahmsbl/posts/622200134531076 Ampliació: 
http://www.facebook.com/ahmsbl/posts/622654397818983
23 http://www.facebook.com/ahmsbl/posts/623114351106321
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1936 - Els centres educatius privats.24

1938 - Canvis, en temps de guerra, sense efectes pràctics (agost).25

1939 - El nomenclàtor de “La Victòria”.26

1969 - Els carrers d’un nou polígon d’habitatges.27

1969 - Un altre paquet de noms.28

1979 - La primera proposta democràtica (juny).29

1979 - La reforma democratitzadora (13 de juliol).30

Organització administrativa municipal (informació auxiliar)
1846 - El primer padró municipal.31

24 Introducció: http://www.facebook.com/ahmsbl/posts/606767616074328. Amplia-
ció: http://www.facebook.com/ahmsbl/posts/608160959268327
25 http://www.facebook.com/ahmsbl/posts/666302903454132
26 http://www.facebook.com/ahmsbl/posts/725038604194969
27 https://is.gd/yKoEX8
28 Introd.: https://is.gd/3HOHdG · Ampliació: https://is.gd/6GXk4B
29 https://is.gd/EDmdJp
30 https://is.gd/CWqKt8
31 http://www.facebook.com/ahmsbl/posts/608169132600843

Caràtula de presentació del projecte “Els nostres carrers”, desplegat a 
Facebook (AHMSBL).
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1846 - El primer padró municipal: noms de cases, renoms i malnoms (I).32

1846 - El primer padró municipal: noms de cases, renoms i malnoms (II).33 
1879 - Divisió padronal en dos districtes.34

1882 - Retolació dels edificis.35

1896 - Sectors de població.36

1914 - Divisió administrativa en barris.37

1979 - Canvis al nomenclàtor de Camps Blancs.38

1980 - Substitució d’un rètol (14 de novembre).39

1990 - Quan els carrers tenien números.40

1994 - La Torre de la Vila. Els carrers d’un nou sector de població.41

Processos participatius col·lectius
Nomenclàtor i participació ciutadana.42

2001-2202 - Un procés participatiu a Camps Blancs.43

2005 - El procés participatiu de Ciutat Cooperativa - Molí Nou.44

Noms territorials (península i illes):
- Els carrers de les quatre capitals provincials del Principat.45

- Els carrers de les províncies valencianes.46

32 http://www.facebook.com/ahmsbl/posts/608581062559650
33 http://www.facebook.com/ahmsbl/posts/609016279182795
34 http://www.facebook.com/ahmsbl/posts/623620731055683
35 https://is.gd/1je1MK
36 http://www.facebook.com/ahmsbl/posts/622657844485305
37 Introducció: https://is.gd/q14uCU · Ampliació: https://is.gd/9qvIYS
38 https://is.gd/Unb7KT
39 https://is.gd/W4ZbRL
40 https://is.gd/OIwaOi
41 https://is.gd/vxa2eH
42 https://www.ivoox.com/11835691
43 https://is.gd/sttBi2
44 https://is.gd/J2OWF6
45 Introducció: https://is.gd/as92Qg · Ampliació: https://is.gd/xvgA7z
46 https://is.gd/P4KpMf
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- Els carrers dedicats a les Illes Balears47.
- Els carrers dedicats a les províncies aragoneses48.
- Els carrers de les províncies andaluses49.
- Extremadura al nostre carrerer50.
- El carrer de Múrcia51.
- Euskal Herria al nostre carrerer52.
- Carrers de la zona Atlàntica - Cantàbrica53.

Alguns espais públics dedicats a personatges:

- La Plaça Bosch54.
- Carrer del Príncep d’Astúries55.
- Carrer de Miguel de Cervantes56.
- El carrer Miquel57.
- El carrer de l’aviador Franco58.
- El carrer Francesc Macià59.
- El carrer de Maria Girona60.
- El carrer del President Tarradellas (1988)61.

47 https://is.gd/CrucEV
48 Introducció: https://is.gd/EXX2zW · Ampliació: https://is.gd/KBlcKf 
49 Introducció: https://is.gd/KPsSVN · Ampliació: https://is.gd/Ngz4fy
50 Introducció: https://is.gd/e89BXq · Ampliació: https://is.gd/XaDFmB
51 https://is.gd/m1deei
52 Introducció: https://is.gd/TK7OxL · Ampliació: https://is.gd/snJCJK
53 Introducció: https://is.gd/CouISc · Ampliació: https://is.gd/CKDbpK
54 Introducció: https://is.gd/KoxKtN · Ampliació: https://is.gd/M6sxAd
55 Introducció: https://is.gd/9yPUwt · Ampliació: https://is.gd/Z4B6z8
56 Introducció: https://is.gd/EvZ5CV · Ampliació: https://is.gd/L12id2
57 https://is.gd/KkwxRb
58 Introducció: https://is.gd/uBr7uy · Ampliació: https://is.gd/z47dLh
59 Introducció: https://is.gd/RmasF5 · Ampliació: https://is.gd/PoQCuw
60 Introducció: https://is.gd/ttWwBi · Ampliació: https://is.gd/LJoLLO
61 http://www.facebook.com/ahmsbl/posts/635640836520339 
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- Una nissaga de lletraferits als nostres carrers62.
- El carrer de Sant Joan Bosco63.
- El carrer d’Enric Prat de la Riba64.
- Un acord que no va tirar endavant (1943). El carrer del General Goded65.
- Un dels carrers més curts de Sant Boi. El carreró de La Vailet66.
- El carrer de Baldiri Aleu67.
- Les primeres dones a qui es va dedicar un carrer foren “Isabel II” i 
“Maria Girona”68.
- El carrer de Lluís Pascual Roca69. 
- Jaume Balmes va tenir dedicats, alhora, dos carrers70. 
- Un altre nom viatger. La Plaça de Llorenç Presas71.
- El carrer de Cristòfor Colom72.
- Un carrer dedicat a la memòria de Salvador Allende Gossens (1908-
1973), president de la República de Xile73.

Altres curiositats i anècdotes
- Els noms dels carrers més antics de Sant Boi74.
- El món de les lletres als carrers de Sant Boi75.
- La presència de les dones al Nomenclàtor santboià76.

62 Introducció: https://is.gd/raxYnC · Ampliació: https://is.gd/BWVGt8
63 Introducció: https://is.gd/FngeY0 · Ampliació: https://is.gd/AcqRpM
64 Introducció: https://is.gd/Wczhui · Ampliació: https://is.gd/Ntctga
65 http://www.facebook.com/ahmsbl/posts/656098404474582
66 Introducció: https://is.gd/fJHISv · Ampliació: https://is.gd/Z9iYyX
67 http://www.facebook.com/ahmsbl/posts/659259587491797
68 Introducció: https://is.gd/RsNY06 · Ampliació: https://is.gd/c3HjYp
69 https://is.gd/nk9mT0
70 https://is.gd/JYt2ws
71 Introducció: https://is.gd/vGPsIr · Ampliació: https://is.gd/U5JiWD
72 http://www.facebook.com/ahmsbl/posts/665776976840058
73 http://www.facebook.com/ahmsbl/posts/681665258584563
74 https://www.ivoox.com/10746393
75 https://www.ivoox.com/11248595
76 https://www.ivoox.com/17446235
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- Carrer de la URSS77.
- El carrer que mai no va existir o la dissort d’un legionari78.
- Carrer de “Nova Palmira”79.
- Carrer del Tres d’Abril80.
- Exemples de carrers singulars81.
- El carrer del Nord82.
- Carrers vinculats a la història de les institucions psiquiàtriques83.
- El carrer de la indústria84.

77 Introducció: https://is.gd/NrR07p · Ampliació: https://is.gd/PhWtnA 
78 Introducció: https://is.gd/bYRGfc · Ampliació: https://is.gd/kh1WWD
79 Introducció: https://is.gd/5mbWEW · Ampliació: https://is.gd/TzpFT9
80 Introducció: https://is.gd/KIGJNB · Ampliació: https://is.gd/I7p81T
81 Introducció: https://is.gd/JJkwFo · Ampliació: https://is.gd/k6xno9
82 Introducció: https://is.gd/kDDson · Ampliació: https://is.gd/L8lwQh
83 Introducció: https://is.gd/iYRV8v · Ampliació: https://is.gd/MnVcbw 
84 Introducció: https://is.gd/qr08RV · Ampliació: https://is.gd/yxJN0L

1990 ap. - Sector “Can Massallera”. (Crònica Gràfica Municipal, AHMSBL)
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- Des de quan tenim la «Plaça de Catalunya»?85.
- Reconeixeu aquest espai?. El carrer dels Capellans86.
- El carrer del cinema87.
- La Plaça de les Forces Armades88

- El carrer del Teatre89.
- Els noms de les santboianes i dels santboians90.

Fer totes aquestes accions des de i per a la pròpia xarxa o posar-les 
a l’abast de tothom des d’un primer moment, ens ha permès disposar 
d’una potent eina d’interrelació amb el gran públic, que sempre ens té 
a l’abast per plantejar dubtes, o bé per ajudar-nos a resoldre i corregir 
possibles errades i, tanmateix, ens permet una comunicació dinàmica 
sobre qualsevol aspecte vinculat al nostre nomenclàtor, patrimoni o 
història local.

Bibliografia i documentació original consultada:

Actes de Ple i Comissions de Govern. Ajuntament de Sant Boi (1768-2019). 
Sèries documentals conservades entre l’Arxiu Històric Municipal i 
l’Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

BADOSA BRIQUETS, Joan. “El carrer Major”, article publicat a la revista 
VIDA SAMBOYANA (número 189, agost de 1971, pàgina 23).

BADOSA BRIQUETS, Joan. “El carrer de l’Alou. Actualment carrer 
General Joan Prim”, article publicat a la revista VIDA SAMBOYANA 
(número 202, setembre de 1972, pàgina 12).

BADOSA BRIQUETS, Joan. “El carrer del Pont”, article publicat a la 
revista VIDA SAMBOYANA (número 199, juny de 1972, pàgina 15).

BARREDA i CASANOVA, Maria-Lledó; GARCIA PARDO, Jordi i 

85 Introducció: https://is.gd/XCrA8L · Ampliació: https://is.gd/5M8esJ
86 Introducció: https://is.gd/4zWcdh· Ampliació: https://is.gd/3uC1li 
87 https://is.gd/L16VNG
88 http://www.facebook.com/ahmsbl/posts/652684994815923
89 Introducció: https://is.gd/7mcqUk · Ampliació: https://is.gd/D1CmP8
90 https://www.ivoox.com/18371237
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SERRET I BERNÚS, Carles. Història de Sant Boi de Llobregat. Ajuntament 
de Sant Boi de Llobregat, 1993 i 1994 (2ª edició). 326 pàgines.

GOMIS I MESTRE, Cels. Geografia general de Catalunya. Provincia de 
Barcelona. Establiment editorial Albert Martín, Barcelona [obra 
completa editada entre 1905 i 1920]. 600 pàgines.

GUTIÉRREZ ORTOLÀ, Gregori i ROCOSA GIRBAU, Oriol. Els carrers 
de Sant Boi. Centre de Normalització Lingüística de Sant Boi de Llobregat 
- Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, 1989. 74 pàgines.

MARTÍ I VILÀ, Carles. “El carrer Major”, article publicat a la revista 
VIDA SAMBOYANA(número 66, maig de 1961, pàgines 5 a 7 i 
reeditat, amb lleus retocs, al llibre Guerra de la Independència (1808-
1814) a la vila de Sant Boi, Biblioteca Popular de Sant Boi, 1965. Veure 
pàgines 99 a 108.

MARTÍ I VILÀ, Carles. “Els carrers santboians”, article publicat a la 
revista VIDA SAMBOYANA (número 228, novembre de 1974, pàgina 
15).

MARTÍ I VILÀ, Carles. “Toponímia santboiana”, sèrie de tres articles 
apareguts a la revista LA VEU DE SANT BOI (números 3, 4 i 5; 
novembre i desembre de 1977). 

PEDRO I PASCUAL, Mireia. Sant Boi de Llobregat. Recull gràfic 1892-
1965. Col·lecció L’Abans - El Baix Llobregat. Efadós editorial, El 
Papiol, 1999. 538 pàgines.
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 Factors de canvi en la flora 
i la vegetació de l’entorn de 

Sant Boi de Llobregat
Jaume Sans • Josep M. Panareda

Resum
El paisatge vegetal de l’entorn de Sant Boi de Llobregat ha sofert canvis 
dràstics al llarg dels darrers dos segles. Els factors principals tenen una 
clara relació amb les transformacions socioeconòmiques que alhora 
han donat lloc a modificacions profundes en els aprofitaments i usos, en 
la cobertura vegetal, en l’extinció o disminució d’espècies vegetals i en 
la introducció d’altres. Cada sistema d’aprofitament ha donat lloc a un 
paisatge específic, en canvi permanent, i alhora amb una composició 
florística també característica. També hi intervenen factors naturals, 
que al mateix temps han estat molt condicionats pel comportament 
humà.

Primer s’exposa una interpretació dels trets més significatius del 
paisatge vegetal natural, el que presumiblement hi hauria sense la 
intervenció humana; tanmateix s’ha de tenir present que es tracta d’una 
aproximació, a causa de que les transformacions dels sistemes naturals 
han estat tan grans i intenses, que no és possible saber amb certesa com 
seria realment l’entorn de Sant Boi de Llobregat sense la presència 
humana secular. En segon lloc es tracten els canvis en l’ús i, per tant, 
en la forma d’ocupació del territori i en els sistemes d’aprofitament dels 
recursos naturals al llarg dels dos darrers segles. Després s’expliquen 
els trets més significatius de les comunitats vegetals actuals i com han 
evolucionat, amb la indicació dels factors que les han condicionat. 
Finalment, es comenten les conclusions més destacades, en especial les 
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relacionades amb els canvis d’ús i cobertura, amb els incendis i amb la 
introducció d’espècies exòtiques.

Introducció
Sant Boi de Llobregat es troba de ple dins la conurbació de Barcelona, 
el que ha condicionat que els sistemes naturals hagin estat radicalment 
transformats, i en molts indrets totalment erradicats. Actualment és 
l’expansió urbana el fet principal que provoca els canvis en el paisatge, 
però l’entorn de Sant Boi de Llobregat ha estat secularment ocupat 
i aprofitat per a conreus i pastures, i també per a construccions per 
aixoplugar-se i treballar. El resultat és un mosaic de paisatges ben 
allunyats dels que hi haurien sense la presència humana història i actual.

Cal considerar en tot moment que la influència de la dinàmica 
estrictament natural ha continuat damunt del territori extremadament 
transformat, de manera que el paisatge actual és el resultat tant dels 
factors naturals com dels humans i de la seva interacció constant. Les 
conseqüències d’un aiguat, per exemple, són diferents en un territori si 
aquest ha estat molt transformat com Sant Boi de Llobregat, o s’hagués 
mantingut sense la intervenció humana.

Els autors han centrat la seva recerca en l’estudi del paisatge 
(Panareda, 1986; Panareda i Sans, 2002; Sans i Panareda, 2016). En 
la present comunicació es presenten els trets més significatius de la 
dinàmica i evolució del paisatge vegetal de l’entorn de Sant Boi de 
Llobregat. Se centren en els factors que han intervingut en els canvis 
recents en la vegetació i la flora, derivats sobretot de les transformacions 
socioeconòmiques que alhora han donat lloc a modificacions profundes 
en els aprofitaments i usos, en la cobertura vegetal i en l’extinció o 
disminució d’espècies vegetals, o a la introducció d’altres. Es parteix 
de la idea que cada sistema d’aprofitament dona lloc a un paisatge 
específic en canvi permanent i alhora a una composició florística també 
característica. Tant la flora com la vegetació sempre són tractades 
globalment, com uns elements del paisatge, sempre condicionats pels 
altres elements.

L’objectiu específic és presentar les relacions entre els sistemes 
naturals i les activitats humanes en espais on les activitats actuals són 
escasses, però envoltat d’un entorn molt urbanitzat. S’analitzen tant 
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les conseqüències de l’abandó de les activitats tradicionals, com les 
noves estratègies d’aprofitament i d´ús dels recursos naturals. Tot plegat 
està orientat a oferir uns resultats i unes conclusions per a un millor 
planejament i la gestió territorial (figura 1).

Les dificultats en la interpretació de com seria el paisatge natural 
sense la presència dels humans augmenten a causa de factors que poden 
considerar-se de fons, com és el cas de l’erosió dels sòls i el drenatge de 
les aigües a la plana deltaica del Llobregat. La inèrcia i permanència 
en el temps són tan fortes, que caldran molt segles i probablement 
mil·lennis per establir-hi unes condicions properes a les pretèrites, si 
és que això és possible. L’erosió dels sòls compromet la regeneració 
de la vegetació i fauna en el cas que s’abandoni l’activitat agrícola, 
ramadera o forestal, a causa de la seva menor capacitat de retenció 
hídrica i l’escassetat de nutrients. El drenatge del Delta i el control dels 
cabals del Llobregat no permeten la inundació de la plana deltaica en 
episodis d’aiguats; el paisatge natural de la plana deltaica tindria una 
relació directa amb aquestes inundacions, les quals han donat lloc a 
canvis periòdics en la forma i distribució dels paisatges. Tanmateix, 
moltes de les condicions climàtiques, geomorfològiques i hídriques 
que conformaren el paisatge vegetal abans de la presència humana ja 
no existeixen. Si ara desaparegués tot impacte humà, el paisatge que 

Figura 1. Les regadores amb marge terrós són un refugi d’espècies 
aquàtiques.
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s’establiria espontàniament seria ben diferent del que hagués existit 
abans. Ara es parla molt de canvi climàtic, tanmateix el canvi ha estat 
present sempre en la natura.

El paisatge forestal actual resta lluny de ser un paisatge natural, només 
és una aproximació, malgrat l’abandó de les activitats tradicionals i 
l’aparença d’una vegetació molt propera a la natural. Només hi ha un canvi 
d’estratègia en l’aprofitament dels recursos naturals que ha comportat 
una polarització en el paisatge: els espais urbanitzats, cimentats i on la 
natura ha estat aparentment arranada i els espais circumdants amb boscos 
i màquies, que fan la funció de marc del quadre que és l’espai urbanitzat.

La metodologia es basa en tres fases principals: l’obtenció de dades a 
partir de treball de camp i la consulta documental estadística, cartogràfica 
i fotogràfica, l’anàlisi i interpretació de les dades i l’elaboració de resultats i 
les conclusions i la seva divulgació. Per detalls metodològics vegeu treballs 
previs del autors (Panareda, 2000; Panareda i Boccio, 2012; Panareda i 
Sans, 2002; Sans i Panareda, 2016). 

Estudis previs
El paisatge vegetal de l’entorn de la ciutat de Barcelona fou força ben 
estudiat per Antoni i Oriol de Bolòs durant la dècada de 1940. Els 
resultats foren publicats extensament en dues monografies específiques 
(Bolòs i Bolòs, 1950; Bolòs, 1962). També hi fan referències en un 
treball posterior sobre un àmbit territorial més extens (Bolòs, 1967). Es 
tracta d’estudis ben elaborats on els autors exposen minuciosament la 
flora i la vegetació de l’espai proper a Barcelona fa més de mig segle. 
L’àrea d’estudi s’estén una mica més enllà del Barcelonès; inclou una 
petita part del Maresme i del Vallès Occidental, tot el Baix Llobregat i 
la meitat oriental del Garraf. D’aleshores ençà la vegetació ha canviat 
moltíssim, a causa tant de l’abandó de les activitats tradicionals, com 
de l’expansió de l’espai urbanitzat. Els estudis dels Bolòs constitueixen 
un conjunt documental de primer ordre per saber com era la flora i la 
vegetació de l’entorn de Sant Boi de Llobregat, que és al bell mig de la 
seva àrea d’estudi.

Poc després dels treballs dels Bolòs, Guy Lapraz (1953 i 1962-1976) 
feu un estudi de la vegetació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
concebuda en el sentit més ampli, des de la Tordera fins al Foix; no 
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assoleix el detall dels Bolòs, tanmateix presenta diversos inventaris 
fitosociològics establerts en indrets propers a Sant Boi del Llobregat. I 
encara cal destacar el treball d’un grup de botànics sobre el paisatge 
vegetal, amb una aportació cartogràfica força detallada de la comarca 
de Barcelona (Camarasa et al., 1979). Més recentment s’han publicats 
diverses monografies amb informació sobre la vegetació i flora de 
l’entorn de Sant Boi de Llobregat, com el llibre centrat en el Llobregat 
de Prat i Tello (2005).

Els autors anteriors tracten tant el sector de muntanya, com la vall 
baixa i el delta. Altres fan referència només a la part de muntanya 
(Panareda, 1986, Vigo i Terrades, 1969), o estrictament a l’àrea del 
delta (Gonzàlez et al., 2016; Germain i Pino, 1918).

Hi ha una monografia intitulada Mapa de vegetació de Sant Boi de 
Llobregat (Montserrat et al., 1987), però es tracta d’un llibre molt ben 
editat dins d’una sèrie dedicada a l’estudi de sòls. A més del mapa a 
escala 1:25.000 que dona suport a la informació edàfica, hi ha un resum 
de la vegetació centrat en la muntanya de Montbaig.

El paisatge vegetal potencial
Intentar saber com seria el paisatge vegetal natural sense la presència 
humana és una quimera. Per un cantó no tenim prou dades per conèixer-
ho en detall. Només es disposa d’unes aproximacions globals. El paisatge 
vegetal, a més, ha anat canviant per la mateixa dinàmica natural, tal com 
ja s’ha assenyalat, de manera que aquest “abans” hauria de concretar-
se en una data o període concret. Els canvis climàtics, que s’han succeït 
sempre, en serien uns factors principals, però també caldria considerar 
la dinàmica de les poblacions de la flora i la fauna i de les comunitats 
vegetals, com també els fenòmens geomorfològics com les esllavissades 
i l’erosió, i geològics com les erupcions volcàniques i els terratrèmols.

Per tot plegat, s’han establert diverses aproximacions, o models, 
que serveixen de referència. Un dels més emprats actualment és la 
consideració de vegetació potencial. Es tracta d’un concepte teòric que 
fa referència a la vegetació que s’establiria amb el temps si les persones 
deixessin d’ocupar i intervenir en un territori. Tanmateix, cal tenir 
present que la vegetació potencial estaria molt condicionada per les 
transformacions més o menys intenses provocades al llarg de la història, 
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com l’erosió generalitzada del sòl, els canvis en la distribució de l’aigua, 
l’absència de les espècies que s’haguessin extingit i la presència de les 
nouvingudes.

A l’entorn de Sant Boi de Llobregat hi ha dos grans conjunts de 
paisatges, les planes al·luvial i deltaica i els turons.

Les planes al·luvial i deltaica estarien condicionades per la dinàmica 
de l’aigua fluvial i marina, alhora en estreta relació amb les diferents 
situacions meteorològiques, sobretot les pluges locals i les crescudes 
del Llobregat, que ocasionarien inundacions periòdiques. Aquestes 
donarien lloc a canvis sobtats del paisatge en mosaic, constituït per 
llacunes, aiguamolls i dunes. Seria un paisatge que tindria molt poc a 
veure amb l’actual, on el riu té un traçat rectilini i canalitzat i les llacunes 
i els aiguamolls han estat drenats i dessecats. Tanmateix, el conjunt de 
la plana està majoritàriament ocupat per conreus o construccions. El 
paisatge vegetal es troba totalment desfigurat, representat per poblacions 
esparses de plantes hidròfiles i higròfiles seguint les regadores i els 
pluvials o aprofitant espais residuals d’antigues llacunes o aiguamolls 
i les zones humides de nova creació amb finalitats ambientals. Arreu 
dominen les plantes ruderals amb un predomini d’espècies exòtiques. El 
paisatge vegetal potencial estaria constituït per un mosaic d’aiguamolls, 
llacunes i dunes, en canvi permanent tant en l’espai com en l’estructura 
i el funcionament (Panareda i Sans, 2002; Sans i Panareda, 2016).

La vegetació potencial normal dels turons de l’entorn de Sant Boi 
de Llobregat seria un mosaic d’alzinars. Cal insistir en el fet que seria 
un mosaic de boscos amb característiques diferents en l’estructura i 
composició florística. Poques vegades seria un alzinar pur. En indrets 
obacs i fondalades, en especial damunt de rocams tous, els roures hi 
serien freqüents; fins en alguns llocs, damunt de sòls profunds, els roures 
constituirien l’arbre dominant. A més dels roures marcescents, hi solen 
créixer l’arç blanc, el sanguinyol, el server i l’aranyoner, tots arbustos o 
arbrets caducifolis.

En canvi, en els costers assolellats i rocosos i les carenes, l’alzina pot 
tenir dificultats per desenvolupar-se, en especial en episodis de sequera. 
Aleshores esdevé un arbre baix i ramificat enmig d’arbrets també molt 
ramificats, com l’arboç, el marfull, els aladerns, el garric, el càdec i el 
llentiscle, tots ells també de fulla dura i persistent. Aquesta estructura de 
bosc baix no és pas ben bé un bosc, sinó més aviat una bosquina densa 
i inextricable, coneguda amb el nom de màquia.
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L’evolució del paisatge a l’entorn de Sant Boi 
els darrers 150 anys
La ciutat de Sant Boi de Llobregat i el seu terme municipal han sofert 
una transformació territorial enorme els darrers 150 anys, com de 
fet ha passat arreu del país. L’anàlisi s’ha centrat en tres documents 
que permeten visualitzar com era el paisatge: l’amillarament del 1861 
mostra com hauria ser a la segona meitat del segle XiX, la fotografia aèria 
de l’empresa CEFTA (Compañía Española de Trabajos Fotográmetricos Aéreos) 
del 1947 i la darrera ortofotografia de l’ICGC (Institut Cartogràfic i 
Geològic de Catalunya) del 2016.

a.-El paisatge del 1861
Per conèixer com era el paisatge santboià durant gran part del segle 
XiX, es disposa d’un amillarament publicat el 1861. Es troba a l’Arxiu 
Històric Municipal de Sant Boi i és acompanyat d’un plànol cadastral 
del terme municipal. De forma molt resumida, el que se’ns mostra a 
partir de les dades aportades en aquest document, junt amb l’existència 
del seu plànol, és un paisatge dominat bastament per l’activitat agrícola, 
tant a muntanya com a les planes al·luvials de la vall baixa i de la Marina.

Gairebé tot el terme és conreat. Això sí, l’agricultura és de secà; els 
cereals dominen en el paisatge, especialment a la Marina. El canal de 
la Dreta del Llobregat ja apareix construït, però sabem que encara no 
estava en funcionament. A muntanya abunden les vinyes i els fruiters 
de secà (cirerers, ametllers, garrofers). És un paisatge eminentment 
agrícola, on el nucli urbà és molt reduït, i és situat al voltant del Puig del 
Castell. No hi són les infraestructures com ara carreteres i ferrocarrils.

b.-El paisatge del 1947
Les imatges del vol fotogramètric del 1947 mostren un paisatge 
aparentment amb pocs canvis respecte al representat en l’amillarament 
del 1861. El terme santboià continua tenint un ús agrícola molt 
majoritari, tant a muntanya com a les planes al·luvials. Tanmateix, el 
nucli urbà ha crescut i comença a expandir-se pels eixamples de Vinyets 
i Marianao. També s’observen algunes infraestructures, com són la 
carretera de Santa Creu de Calafell (C-245), el ferrocarril de via estreta 
o carrilet i el ferrocarril d’ample ibèric que creua la Marina.

Però el paisatge agrícola ja no té res a veure amb el que projectava 
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l’amillarament del 1861, sobretot a les planes fluvials i deltaica. Ara 
el canal de la Dreta i el seu sistema de filloles o regadores estan en ple 
funcionament. L’agricultura cerealística ha donat pas a un agricultura 
de regadiu, de fruiters i intensiva pel que fa a l’horta. La distribució dels 
conreus de regadiu també genera un paisatge diferent, amb una diferent 
distribució de la tipologia de conreus: a la part alta de la Marina i la 
vall baixa del riu el paisatge està dominat pels arbres fruiters (pomeres, 
pruneres, pereres) i, en canvi, de mitja Marina direcció a mar és l’horta 
qui agafa el protagonisme. Una explicació relacionada amb aquesta 
distribució dels conreus ve donada per la presència d’aigua de l’aqüífer 
superior, més alt conforme en direcció cap a mar, fet que perjudicaria 
als arbres en tenir les arrels en un sòl amb un freàtic alt (figura 2).

c.-El paisatge del 2016
La imatge aèria del vol de l’ICGC de l’any 2016 ens ofereix un canvi 
radical dels paisatges santboians. Els canvis produïts a partir de l’inici 
de la segona meitat del segle XX configuren un paisatge que trenca amb 
el predomini de l’espai agrícola dominant fins aleshores. On és menys 
dràstica aquesta transformació és a la Marina.

En els espais situats al samontà i muntanya el paisatge agrícola de 
secà és substituït per l’expansió urbana. Sant Boi de Llobregat esdevé 
una ciutat de més de vuitanta mil habitants i els espais no construïts, 
més allunyats de la moderna trama urbana, abans agrícoles, ara són 
boscos d’alzines i roures o matollars en diferent fases de regeneració, 
sovint amb un estrat de pi blanc. Resten molt poques finques agrícoles 
en funcionament.

A la Marina i la vall baixa del riu l’activitat agrícola és dominant 
encara, tot i que ha retrocedit davant l’expansió urbana dels polígons 
industrials i dels serveis, així com d’implementació de grans vies de 
comunicació com l’autopista del Garraf  o el tren d’alta velocitat. A 
nivell agrícola també hi ha un important canvi pel que fa al conreu 
de fruiters; aquests han desaparegut gairebé en la seva totalitat, restant 
alguna excepció. L’horta s’imposa dominant en el paisatge agrícola de 
formació al·luvial. En aquest cas, la falta de competitivitat de les fruites 
produïdes durant al llarg de dècades al terme santboià, produeix la seva 
continua substitució a partir de mitjans dels anys 1980 per l’horta, més 
productiva i amb diverses collites a l’any.
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El paisatge vegetal actual
Gairebé la totalitat de l’entorn de Sant Boi de Llobregat ha estat conreat de 
fa segles. Als segles XViii i XiX hi van dominar la vinya i diverses arbredes que 
suportaven una sequera estiuenca intensa (ametllers, oliveres i garrofers), 
i també de cirerers. Des la darreria del segle XiX i al llarg del segle XX 
l’abandó progressiu del conreu ha permès la regeneració de la vegetació 
espontània, a vegades amb plantacions de pi, en especial de pi blanc. El 
resultat és un paisatge en mosaic constituït per urbanitzacions, conreus 
de cirerers i diverses comunitats vegetals regenerades espontàniament, 
tanmateix sovint malmeses pels incendis (figura 3). 

Actualment hi ha fragments d’alzinar ben desenvolupat, sovint amb 
molt d’arítjol, rogetes i heures, a més dels arbrets ja indicats. L’estrat 
herbaci sol ser escàs; hi destaquen les violetes de bosc i la falzia negra. 
A vegades, hi ha un estrat alt de pi, sobretot de pi blanc. En indrets 
ombrívols i amb sòls profunds s’estableix un alzinar amb roures.

Les comunitats vegetals més esteses són els pradells, les brolles i les 
màquies, normalment amb pins. Les comunitats actuals tenen relació 
amb les condicions ambientals, sobretot el gruix del sòl, i del temps que 
fa que el conreu s’ha abandonat (Bolòs i Bolòs, 1950; Bolòs, 1962 i 1967).

Les formacions de màquia solen ocupar una superfície notable, també 
en mosaic discontinu. Molt sovint constitueix una fase en la successió 
cap a alzinar, però en els indrets més secs i rocosos poden esdevenir 
comunitats permanents. En fondals i damunt de sòls profunds on es 
manté un nivell alt d’humitat s’estableix una bardissa amb esbarzers, 
l’aranyoner, el sanguinyol i l’arç blanc; sol evolucionar cap a bosc mixt 
d’alzines i roures.

En les primeres fases de la regeneració sol establir-se una brolla, un 
matollar on abunden les estepes, el romaní, el bruc, la gatosa, l’argelaga 
negra i les botges, entre altres. Els focs persistents i els sòls esquelètics 
afavoreixen l’establiment i el manteniment de les brolles; tanmateix, 
solen evolucionar cap a màquies i finalment cap a bosc, excepte en 
indrets rocosos i molt inclinats (figures 4 i 5). 

Els pradells i altres formacions herbàcies ocupen espais discontinus 
i solen evolucionar cap a formacions arbustives i finalment a bosc. Les 
formacions herbàcies més esteses són constituïdes per plantes ruderals, 
com succeeix en els carrers, vores de camins, prop de construccions i 
marges de conreus.
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Figura 2. Evolució d’un cirerar abandonat, on els rebrots del cirerer de guineu 
(Prunus mahaleb), que ha servit de patró al cirerer (Prunus avium), ofega 
aquest. Tot plegat és vorejat per un herbei.

Figura 3. Els incendis reiteratius condicionen l’evolució de la vegetació i 
afavoreixen les especies de llum, les que rebroten i el pi blanc.
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Figura 5. Aquesta planta amb aspecte de molsa (Selaginella denticulata) és 
una de les espècies singulars de l’entorn de Sant Boi de Llobregat. Es troba 
molt localitzada en talussos ombrejats.

Figura 4. Les carenes i vessants rocosos són colonitzats de manera 
permanent per una màquia esclarissada de llentiscle, càdec i altres arbrets.
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La flora i la vegetació actual de la plana deltaica és força coneguda 
en especial per dues obres recents molt extenses i ben documentades 
sobre el conjunt del sistemes naturals (Germain i Pino, 2018) i sobre la 
flora (Gonzàlez et al., 2016). Escassa és la superfície deltaica pertanyent 
al municipi de Sant Boi de Llobregat, la qual és majoritàriament espai 
construït on dominen les plantes ruderals o són espais conreats amb 
plantes arvenses en els camps, ruderals en els marges i unes pocs hidròfits 
en canals, regadores i pluvials. Hi destaca el conjunt de les Basses de 
Can Dimoni, que ha estat estudiat (Panareda i Sans, 2002),

Conclusions
L’extensió de la comunicació només permet oferir un resum del paisatge 
vegetal actual i destacar les idees claus que han de permetre entendre 
la flora i la vegetació actuals en un espai on domina un doble paisatge 
definit pel domini o absència de construcció. L’àrea agrícola i els erms 
tendeixen a esdevenir construïda o bosc. Els paisatges relacionats amb 
l’aigua segueixen amb fortes transformacions. La flora i la vegetació és 
clarament diferent en cadascun d’aquests paisatges; els usos en són el 
factor determinant.

La situació de Sant Boi del Llobregat en plena àrea metropolitana fa 
que el mosaic espai urbà i espai no urbanitzat prengui un rol ambiental 
d’especial interès, tant com a paisatge, com a lloc d’oci i com a reserva 
biològica, més enllà d’una àrea urbana amb un marc verd.

Els conreus de secà (vinya, oliverar, ametllerar, cirerar, garroferar) 
i de regadiu amb fruiters o hortalisses hostatgen un conjunt d’espècies 
arvenses i ruderals, en especial als marges, d’un interès biològic i 
paisatgístic variable, que cal estudiar i valorar. Hi abunden les espècies 
exòtiques, que han de ser considerades com un factor de canvi, no 
necessàriament negatiu.

Més interessants són les plantes pròpies dels regs i punts d’aigua, que 
han minvat en nombre d’espècies i en abundància a causa de la reducció, 
cimentació i cobriment de la xarxa de regadiu. En aquest aspecte caldria 
tenir present els nous punts d’aigua establerts de manera indirecta. Cal 
garantir un mínim de zones humides que han de ser diverses i amb 
evolució natural, dins dels límits que imposa l’entorn.

Cal analitzar la dinàmica actual dels processos de regeneració en els 
paisatges derivats de l’abandó de les activitats tradicionals. Caldrà percebre 
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les etapes en les successions espontànies i quines s’estableixen de manera 
més o menys permanent. Els alzinars i les màquies de les primeres fases 
seguiran evolucionant cap a estructures desconegudes. Caldrà estudiar 
quins són els factors més determinants: sequeres, calorades, fredorades, 
ventades, plagues, contaminació, incendis, herbívors, recol·lecció vegetal, 
estassades, espècies exòtiques invasores o no, etc.

Tot plegat és una informació necessària per a la gestió d’un entorn 
verd en plena Àrea Metropolitana. Cal estudiar-ho, divulgar-ho, 
gestionar-ho i entendre que és un no acabar. Una de les essències 
del paisatge és el canvi permanent, més enllà del canvi climàtic. El 
paisatge canvia i es transforma permanentment a partir de la pròpia 
dinàmica i en relació amb tots els seus elements que el composen, 
incloses la presència, els aprofitaments i les activitats humanes actuals 
i passades. 

Com espai periurbà cal plantejar-se les necessitats de la població 
humana metropolitana en relació amb el paisatge i explícitament amb 
la vegetació i les plantes: espai verd com a marc visual i mental, lloc de 
passeig i d’oci, indret de referència o mitològic, espai de coneixement 
ambiental i de descoberta dels processos biològics, la dinàmica natural 
com a model vital, elements de recol·lecció, les plantes exòtiques com a 
referència globalitzadora, els incendis i altres fenòmens excepcionals com a 
fase de canvi brusc, etc. Tanmateix, la percepció del paisatge que tenim les 
persones té unes dimensions que van molt més enllà del coneixement que 
en podem disposar. 

En futures publicacions s’exposaran aspectes concrets de la flora i 
vegetació de l’entorn de Sant Boi de Llobregat, tant de la seva estructura, 
composició i dinàmica, com de la seva relació amb la presència humana 
i aprofitaments.
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Centre eXCursionista de Catalunya (erB-CeC)

Introducció
El coneixement de la biodiversitat de qualsevol espai natural és un dels 
elements necessaris perquè els responsables de la seva gestió puguin 
desenvolupar un treball acurat i amb sentit. Aquest coneixement ha 
d’abastar totes les disciplines de les ciències naturals, entre les quals 
destaca per la seva importància el coneixement de la diversitat vegetal. 

L’espai natural del Montbaig-Montpedrós és un indret que, en 
els últims anys, ha esdevingut en un espai de gaudi dels habitants de 
les poblacions que l’envolten i, per tant, en un espai molt pressionat. 
Un estudi florístic complet de tota aquesta zona, amb la distribució 
més detallada possible de totes les espècies vegetals, ajudarà a la seva 
adequada gestió, però també posarà a l’abast de tothom un coneixement 
que, exposat d’una manera adient als usuaris, fomentarà entre ells un 
esperit d’observació i de conservació de l’entorn natural del tot necessari.

Actualment, no és habitual que els catàlegs de flora d’un espai natural 
es facin des del món universitari. Els canvis en els criteris acadèmics han fet 
que, durant els últims anys, els treballs universitaris mirin cap a altres tipus 
d’estudis i l’elaboració de flores completes d’un espai natural hagi quedat 
relegada a un segon pla. Aquesta feina i d’altres projectes relacionats 
amb la diversitat vegetal han quedat, en general, en mans del treball de 
grups de botànics, no relacionats directament amb la universitat, però no 
exempts de la professionalitat que cal tenir per fer un estudi de qualitat.
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Un d’aquests estudis, per exemple, i que toca molt a prop al sector 
Montbaig-Montpedrós i que, en part, ocupa espai del municipi de Sant 
Boi de Llobregat, és La flora vascular del delta del Llobregat (González et al., 
2016), que ha esdevingut en una obra de referència per a la gestió dels 
espais naturals del Delta.

Aquest projecte neix amb la idea d’aportar un coneixement botànic 
de tot el sector comprès entre la muntanya de Sant Ramon (Montbaig) 
i la de Sant Antoni (Montpedrós), on manca un estudi d’aquestes 
característiques. 

En què consisteix fer una flora?
Fer un catàleg de flora vascular consisteix en obtenir tota la informació 
possible sobre la composició florística d’un lloc determinat, amb la 
distribució de cadascuna de les plantes observades arreu del lloc d’estudi. 
Com que es tracta d’una flora vascular, les observacions se centraran 
exclusivament en els cormòfits, és a dir, en les plantes que tenen vasos 
conductors i veritables arrels, tija i fulles. Aquestes plantes vasculars són 
les falgueres i els espermatòfits que, per al neòfit, són la gran majoria de 
les plantes que s’observen en els espais naturals. En aquest estudi es deixa 
de banda les plantes no vasculars, és a dir, les algues, les hepàtiques i les 
molses; tampoc no hi entren els fongs i els líquens. Tots aquests grups, 
encara que s’hi troben, requereixen altres coneixements específics per al 
seu estudi.

Un estudi com aquest necessita, principalment, d’una important 
intensitat d’exploració al llarg de tots els hàbitats naturals de la zona 
d’estudi, amb la qual obtindrem una informació molt valuosa sobre 
l’estat de conservació dels mateixos. S’ha de tenir en compte que el 
resultat final de l’estudi no es pot considerar mai totalment absolut i 
complet perquè la dinàmica natural del paisatge i les alteracions que 
pugui tenir poden determinar, en el futur, l’entrada de noves plantes o 
la desaparició d’altres. 

Passos per fer una flora d’aquest tipus
Per fer una flora s’ha de tenir en compte que no és un projecte a curt 
termini i que requereix dedicació i perseverança, tant en la feina de camp 
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com en la feina que s’ha de desenvolupar a casa. Tot plegat obliga a tenir 
un pla de treball definit que permeti avançar amb claredat.

1.- Definició de l’àrea d’estudi.
Les muntanyes de Sant Ramon i de Sant Antoni constitueixen, des del 
punt de vista paisatgístic, uns cims de referència que defineixen aquest 
sector de la comarca del Baix Llobregat. Són cims que, sens dubte, formen 
part de la identitat dels municipis que els envolten i dels seus habitants.

L’àrea d’estudi queda centrada en aquests dos cims i engloba els 
espais naturals que hi ha als seus voltants. Els límits estan definits, 
aproximadament, al nord, per la zona urbana de Sant Vicenç dels Horts; 
a l’est, per les zones urbanes de Santa Coloma de Cervelló i de Sant 
Boi de Llobregat i la carretera BV2002; al sud, per les zones urbanes 
de Sant Boi de Llobregat i de Viladecans, i a l’oest, per la carretera 
BV2003, la zona urbana de Sant Climent de Llobregat, el GR92 fins al 
coll de la Creu de Querol, la zona urbana de Torrelles de Llobregat i la 
riera de Torrelles (figura 1).

L’àrea d’estudi té aproximadament un 13,44 km2, distribuïts per 
municipis de la següent manera:

Sant Vicenç dels Horts......................0,14
Torrelles de Llobregat.......................2,22
Sant Climent de Llobregat................2,02
Viladecans..........................................1,17
Sant Boi de Llobregat........................3,88
Santa Coloma de Cervelló.................4,01

2.- Recopilació d’informació sobre la zona d’estudi.
En un estudi florístic és importantíssim conèixer la geografia del lloc a 
estudiar, la seva hidrologia, la seva geologia, la seva climatologia i, per 
descomptat, l’activitat humana, tant la que hi ha hagut al llarg de la 
història com la que hi ha a l’actualitat. Tots aquests factors ens ajudaran 
a entendre el component florístic i la distribució de les espècies i de les 
comunitats vegetals arreu de la zona d’estudi.

Des d’un punt de vista geogràfic, la zona d’estudi forma part d’una 
unitat molt ben definida: el massís del Garraf-Ordal, la qual està limitada 
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al nord i a l’est, respectivament, per les valls de l’Anoia i del Llobregat, 
a l’oest per la depressió del Penedès i al sud pel delta del Llobregat i per 
la Mediterrània. El massís del Garraf-Ordal forma part de la Serralada 
Litoral Catalana i l’espai del Montbaig-Montpedrós és el sector més 
oriental del massís, encaixat amb la riba dreta del riu Llobregat i amb el 
delta del mateix riu (figura 1).

La zona d’estudi ve definida per dues muntanyes situades als extrems de 
l’àrea de treball: al sud la muntanya de Sant Ramon, amb 295 m d’altitud, i 
al nord la muntanya de Sant Antoni, amb 352 m d’altitud i que constitueix 
el punt més alt d’aquest espai. Ambdues muntanyes estan connectades per 
una carena que passa per diferents turons i colls. De sud a nord: el coll de 
l’Estret de Roques (148 m), el turó de l’Angle (219 m), el coll de la Creu de 
Querol (240 m), el Pi de Can Cartró (331 m), el coll de Can Cartró (240 
m), el turó del Rabaixí o de Sant Antoni Xic (287 m) i el coll del Pla de 
les Bruixes (247 m). A l’oest d’aquesta carena la zona d’estudi ocuparia els 
vessants però, en canvi, a l’est també ocuparia una petita part de peu de 
mont, principalment del municipi de Santa Coloma de Cervelló.

El Montbaig, o muntanya de Sant Ramon, i el Montpedrós, o 
muntanya de Sant Antoni, constitueixen dos cims de gran personalitat 
amb unes siluetes ben característiques i molt destacables des d’un punt 
de vista paisatgístic. El seus perfils són omnipresents des de la vall baixa 
i des de la plana deltaica del riu Llobregat (figura 2). I des dels seus 
cims, coronats per dues ermites, es pot gaudir d’unes vistes realment 
fantàstiques que van, en els dies de bona visibilitat, des dels Pirineus fins 
a la serra de Tramuntana, a Mallorca.

Pel que fa a la hidrologia, la zona d’estudi està plena de torrents i 
rieres que baixen pels vessants de les muntanyes, en algunes ocasions 
força pronunciats. Són cursos d’aigua normalment secs, que només 
s’omplen d’aigua en episodis puntuals de pluges torrencials. Els que 
estan situats a l’est de la carena entre Sant Ramon i Sant Antoni, com 
ara la riera de Can Soler, la de Can Julià i la de Can Mallol, desguassen 
al Canal de la Dreta del Llobregat i d’aquí a la Mediterrània. Els situats 
a l’oest de la carena i al nord del coll de la Creu de Querol ho fan a la 
riera de Torrelles, que acaba desembocant al riu Llobregat, i els que 
estan situats al sud del coll desguassen a la riera de Sant Climent que, 
després de travessar la plana deltaica, arriba al mar.

Pel que fa a la geologia, les muntanyes de la zona d’estudi estan 
formades bàsicament per pissarres del Paleozoic (Cambroordovicià 
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Figura 2. Imatge des del Puig Vicenç (468 m), en la qual es veuen el cims 
característics de la zona del Montbaig-Montpedrós. A la dreta, el cim de la 
muntanya de Sant Ramon, on es divisa l’ermita; a l’esquerra, la muntanya de 
Sant Antoni, i al mig, el Pi de Can Cartró. Al fons, s’intueix la vall baixa del riu 
Llobregat, el Delta i la plana de Barcelona, coberts de boires que s’estenen 
per la Mediterrània. Entre les boires sobresurten Sant Pere Màrtir i Montjuïc 
[Fotografia: © Valentí González, 3 de maig del 2015]

Figura 1. Mapa del sector del Baix Llobregat on se situa la zona d’estudi 
[Cartografia: © Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2019]
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i Silurià). A la muntanya de Sant Antoni aquestes pissarres contenen 
importants filons de quarsites que proporcionen al material una duresa 
considerable, que es manifesta en el conjunt d’afloraments rocosos que 
caracteritzen el cim de la muntanya i que, probablement, van ser el motiu 
del seu nom «Montpedrós». Tots aquests materials són els més antics del 
conjunt del massís Garraf-Ordal i donen al terreny unes característiques 
silícies que son determinants per a la flora que hi viu. El peu de mont 
abans comentat està constituït per enderrocs de pendent: graves, argiles, 
còdols i altres materials moderns d’origen al·luvial (Plistocè).

El clima de l’àrea d’estudi és un clima mediterrani litoral, que es 
caracteritza per tenir unes temperatures suaus al llarg de tot l’any i unes 
precipitacions discretes concentrades a la primavera i a la tardor. Les 
dades climàtiques que consten en aran et al. (1987) i referides a Sant 
Boi de Llobregat són les que es descriuen a continuació. En quant a les 
temperatures: temperatura mitjana anual de 16,1ºC, el mes més fred 
és el gener amb 9,5ºC i el més calent l’agost amb 24ºC, la mitjana de 
les temperatures màximes arriba a 27,9ºC el mes d’agost i la mitjana 
de les mínimes és de 5,3ºC el mes de gener; no hi ha període segur de 
glaçades i el període mitjà en el que n’hi pot haver alguna va del 27 
de novembre al 24 de febrer, fora d’aquest període les glaçades hi són 
fenòmens excepcionals. I en quant a les pluges: la precipitació mitjana 
anual arriba als 613,1 mm, amb dues èpoques on plou més, la primavera 
i, sobretot, la tardor, i una època força seca, l’estiu.

La zona d’estudi presenta unes temperatures força agradables al 
llarg de l’any per l’efecte suavitzador derivat de la proximitat de la mar 
Mediterrània. De totes maneres, les oscil·lacions tèrmiques entre el dia i la 
nit són més evidents a les àrees interiors envoltades de muntanyes que no 
pas a les zones més properes al mar. Les precipitacions no són importants, 
encara que podrien incrementar-se una mica en les zones més altes de la 
zona d’estudi. Aquestes precipitacions, de vegades, són de forma torrencial. 

L’activitat humana és un factor de vital importància per entendre 
la diversitat florística i el paisatge d’un lloc. Al llarg de la història, 
l’ésser humà ha tingut una forta incidència vers aquestes muntanyes. 
En el segle XiV va haver-hi un gran aprofitament de la massa forestal 
per obtenir fusta per a la construcció de vaixells. Els espais oberts eren 
aprofitats per plantar vinya de manera que, arribats els segles XViii i XiX, 
els boscos eren pràcticament inexistents i les muntanyes estaven cobertes 
per feixes on la vinya i altres conreus de secà ocupaven tots els racons 



Flora vascular del Montbaig – Montpedrós (el Baix Llobregat) 65 

aprofitables. La plaga de la fil·loxera, que arriba per aquestes contrades 
cap a l’any 1884 i que va malmetre el conreu de la vinya, causà un 
abandonament parcial de les muntanyes i una reconversió de la vinya 
en un altre conreu més productiu, com ara el de la cirera. Aquest fet, 
més la poca rendibilitat de l’aprofitament forestal, provocà que al llarg 
del segle XX la regeneració del bosc fos en augment fins a l’establiment 
del paisatge que tenim a l’actualitat (CerVelló et al., 2006). 

El passat agrícola d’aquestes muntanyes es posa de manifest amb les 
nombroses masies que hi ha arreu del territori i amb els innumerables 
vestigis de feixes i construccions de pedra seca que hi ha amagats a 
l’interior dels boscos. Tot plegat constitueix un patrimoni cultural i 
històric molt important.

Actualment, la zona d’estudi està envoltada per àrees urbanes amb un 
nombre d’habitants que ha anat creixent continuadament durant els últims 
decennis. Aquest increment en la població ha ocasionat una ocupació del 
terreny, en moltes ocasions caòtica, que ha donat lloc a una expansió de 
les zones urbanes en forma d’urbanitzacions, poc respectuoses amb l’espai 
natural i amb els criteris més raonables de l’urbanisme.

L’espai natural del Montbaig-Montpedrós ha esdevingut, durant els 
últims anys, en un lloc d’esbarjo per als habitants dels municipis que 
l’envolten, que aprofiten el contacte amb la natura que proporcionen 
aquestes muntanyes per caminar, per fer esport o per passar una jornada 
fora del soroll de la ciutat. Aquesta pressió humana també és un factor 
a tenir en compte perquè, inevitablement, la interacció de l’esser humà 
amb la natura també té conseqüències que queden reflectides en la 
vegetació i en la flora.

Els incendis juguen un paper important en la dinàmica del paisatge 
natural i són un dels factors que cal tenir en compte quan s’ha d’entendre 
la distribució d’algunes plantes o d’algunes comunitats vegetals. 
Malauradament, la gran majoria dels incendis que s’han produït en 
aquestes muntanyes han sigut ocasionats per l’acció de l’ésser humà. La 
muntanya de Sant Ramon ha estat, possiblement, la més afectada per 
aquestes pertorbacions.

Actualment, no existeix cap tipus de figura de protecció en la zona del 
Montbaig-Montpedrós. Al massís del Garraf-Ordal hi ha dues àrees que 
formen part del Sistema d’espais naturals protegits de Catalunya (SENP), 
anomenats Massís del Garraf  i Muntanyes de l’Ordal. Els dos espais formen 
part del Pla d’espais d’interès natural i de la Xarxa Natura 2000. A més, el 
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Garraf  forma part de la xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona 
(departament de territori i sosteniBilitat, 2019). La zona del Montbaig-
Montpedrós queda fora de totes aquestes àrees protegides. A mitjans dels 
anys 90 del segle passat, va haver una iniciativa de creació del Parc agrícola 
i forestal del Montbaig-Montpedrós. Aquesta proposta abastava un territori 
molt més gran que l’espai que inclou aquest projecte de creació d’un catàleg 
de flora. En principi, la iniciativa va tenir una bona acollida per part de les 
administracions i de les entitats locals, però no va prosperar. Actualment, hi 
ha un projecte de creació d’una ordenança intermunicipal reguladora de la 
protecció, els aprofitaments i l’ús públic de l’entorn natural de les Muntanyes 
del Baix que inclouria la zona d’estudi del catàleg de flora.

3- Recopilació de les dades botàniques publicades 
de la zona d’estudi
La recopilació de les dades florístiques relacionades amb l’espai natural 
del Montbaig-Montpedrós i que han estat publicades a la bibliografia 
és una feina necessària en un estudi d’aquest estil. Actualment, tenim al 
nostre abast una eina importantíssima per poder realitzar-la. És el Banc 
de dades de biodiversitat de Catalunya (Font, 2019b), conegut amb les 
sigles BDBC. Aquesta base de dades té introduïdes la gran majoria dels 
treballs botànics fets a Catalunya, antics i actuals, i permet la consulta i 
el buidatge de les dades de diverses formes.

La consulta del BDBC (novembre de 2019) ens ha permès comprovar 
que la recerca botànica a l’espai natural del Montbaig-Montpedrós ha 
sigut molt escassa en comparació amb altres espais molt propers, com 
ara el delta del Llobregat o el parc natural del Garraf. 

Les primeres referències les trobem al llibre Vegetación de las comarcas 
barcelonesas (A. Bolòs & O. Bolòs, 1950), en el que hi ha una quarantena 
de citacions repartides entre la muntanya de Sant Ramon, el Pi de Can 
Cartró i la muntanya de Sant Antoni. 

Posteriorment, es publiquen dos treballs (lapraz, 1962 i 1974) en 
els quals s’aporten al voltant de dues-centes vint citacions, referides 
també a les muntanyes de Sant Ramon i de Sant Antoni, i on l’autor 
presenta diversos inventaris fitosociològics de l’alzinar amb roures, de 
brolles silícies i de llistonars fets en aquestes muntanyes. Actualment, és 
l’aportació més important feta per un únic autor.
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Una altra aportació important en quant al nombre de citacions referides 
a la zona d’estudi és la que hi ha a Carrillo et al. (1992). En aquest treball 
hi ha cent dinou referències en tres inventaris, fets a Sant Boi de Llobregat 
i a Santa Coloma de Cervelló, amb els quals els autors descriuen una nova 
comunitat vegetal de prats de pastura amb herbes anuals.

A part d’aquestes publicacions, hi ha una vintena de treballs més on 
s’aporten dades sobre la flora de la zona del Montbaig-Montpedrós, 
però d’una manera molt puntual.

És de destacar la publicació, l’any 1987, del catàleg de sòls de la 
circumscripció de Barcelona en el municipi de Sant Boi de Llobregat. 
En aquest ampli estudi hi ha un capítol (montserrat & romo, 1987) 
en el que es presenta un estudi de la vegetació, en tot el terme municipal 
de Sant Boi de Llobregat, i que inclou un mapa. Aquest projecte 
s’hauria d’haver desenvolupat en altres municipis, com ara Viladecans 
o Sant Climent de Llobregat, però el treball de camp que es va realitzar, 
malauradament, no va tenir la seva culminació en forma de publicació 
(Àngel Romo, comentari personal).

4- Recopilació de dades botàniques actuals
Una metodologia de treball clara i senzilla és vital a l’hora d’afrontar 
aquesta part de l’estudi.

Aquesta fase del projecte implica un treball de camp, el més exhaustiu 
possible, que consisteix en recórrer tota la zona d’estudi i prendre nota 
de totes les plantes que s´hi fan en els diferents hàbitats. El fet que el 
sector estudiat correspongui a una zona amb clima mediterrani litoral 
i, per tant, amb un clima que no té períodes extrems per a la vida de 
les plantes, fa que la floració de les diferents espècies vegetals s’estengui 
al llarg de l’any. Això ens obliga a visitar tots els sectors, en els que 
haurem dividit la zona d’estudi, en diverses ocasions al llarg de l’any, 
amb la finalitat de confeccionar, de la manera més completa possible, la 
distribució de les plantes al llarg del territori.

La recollida de dades de camp es fa amb l’aplicació Zamiadroid, 
que permet registrar totes les observacions amb una tauleta tàctil o un 
telèfon intel·ligent i, posteriorment, gestionar-les amb el programari 
B-VegAna (Anàlisis de Vegetació i de Biodiversitat). Aquest programari 
és un sistema integrat orientat d’emmagatzematge, gestió i anàlisi de 
dades ecològiques, creat per Xavier Font (director general del projecte), 
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del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals 
de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona (Font, 2019a). 

El treball de camp implicarà, en moltes ocasions, la recollida de mostres 
vegetals que s’hauran d’assecar i de premsar i, més tard, identificar en el 
laboratori amb l’ajuda de guies d’identificació específiques i d’una lupa 
binocular. Aquestes mostres, finalment, seran dipositades en l’herbari 
del Centre de Documentació de Biodiversitat Vegetal (CeDocBiV) de 
la Universitat de Barcelona, on quedaran disponibles per a la consulta 
dels estudiosos (figura 3).

Durant el treball de camp, és de gran ajuda la consulta on line del mapa 
d’hàbitats de Catalunya, elaborat pel Grup de Geobotànica i Cartografia 
de la Vegetació de la Universitat de Barcelona, grup de recerca que fou 
creat l’any 1994 pel professor Josep Vigo. Amb aquest mapa es poden 
visualitzar, en els diferents sectors de la zona d’estudi, els hàbitats que hi 
ha i permet consultar una fitxa descriptiva de cadascun d’ells.

5- Elaboració del catàleg de flora i anàlisi de les dades
Acabada la feina de camp i la determinació exacta de tot el material 
herboritzat, amb l’ajuda del programari B-VegAna, es confeccionarà el 
catàleg de flora i es farà l’anàlisi de les dades per extreure les conclusions.

Resultats després dels primers mesos de recerca
Les dades que es poden aportar després dels primers mesos de recerca 
són, evidentment, parcials i provisionals perquè queda molt treball de 
camp i de laboratori per fer. De tota manera, després de la primera 
feina feta, la conclusió a la que s’arriba és que la zona del Montbaig-
Montpedrós té, a més d’uns valors culturals de primer ordre, uns valors 
naturals de gran importància. L’escassa informació que es té sobre la 
seva diversitat vegetal fa que la confecció d’un catàleg de flora vascular, 
el més complet possible, sigui del tot necessari. 

Fins el moment de la redacció d’aquest article, la recerca de les 
referències florístiques ja publicades, un total de 488, ens aporta la citació 
d’uns 255 tàxons diferents a l’àrea d’estudi. Durant les sortides de camp 
realitzades en aquests primers mesos de recerca, s’han consignat un 
total de 4185 referències que confirmen la presència d’uns 315 tàxons. 
Amb aquestes dades, ara, el catàleg de la flora vascular del Montbaig-
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Figura 3. Mostra herboritzada de la consolda menor (Symphytum tuberosum). 
Aquesta boraginàcia és típica dels boscos de ribera, com ara les alberedes, 
i es va observar al marge del torrent de Can Totossaus, al municipi de 
Sant Boi de Llobregat. Aquesta mostra, finalment, es dipositarà a l’herbari 
del Centre de Documentació de Biodiversitat Vegetal de la Universitat de 
Barcelona per a la seva conservació [Fotografia: © Valentí González, 10 de 
novembre del 2019]
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Figura 5. Paisatge de brolles silícies al vessant orientat al sud de la muntanya 
de Sant Ramon. Aquest vessant ha estat força castigat pels incendis i només 
manté formacions arbòries de pi blanc a la seva base. En canvi, el vessant 
nord de la muntanya és molt més humit i forestal [Fotografia: © Valentí 
González, 30 de juny del 2019]

Figura 4. Alzinar al voltant de la riera de Can Soler, a la vall de Llor, al municipi 
de Sant Boi de Llobregat [Fotografia: © Valentí González, 8 d’octubre del 
2019]
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Montpedrós estaria constituït per uns 410 tàxons diferents.
Fins el moment de l’elaboració final del catàleg de flora es publicaran 

treballs, derivats de la recerca de camp, amb resultats parcials. La 
publicació d’aquests treballs es farà a Miconia – revista botànica catalana 
independent. Actualment, s’han redactat dos articles, un dedicat a les 
plantes trobades a la vall del Llor de Sant Boi de Llobregat (González 
& nuet Badia, 2020a) i un altre a les trobades a la muntanya de Sant 
Antoni (González & nuet Badia, 2020b) en el sector de Santa Coloma 
de Cervelló.

Les primeres observacions de l’espai del Montbaig-Montpedrós ens 
indiquen que els seus hàbitats naturals es troben força alterats però són 
recuperables (figures 4 i 5). En aquest sentit, l’administració municipal 
té un paper vital en el desenvolupament d’un pla de gestió dirigit a 
la recuperació de la vegetació potencial dels ambients naturals, a la 
diversificació del paisatge, a la prevenció dels incendis i, especialment, 
al control d’algunes espècies vegetals que poden tenir un comportament 
invasor. La creació d’una ordenança ben definida de protecció i ús 
d’aquestes muntanyes, que es difongui entre la població i que s’apliqui, 
és del tot necessària.
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1. Introducció
Probablement, si féssim una enquesta a la població santboiana a peu de 
carrer i preguntéssim quines són les muntanyes que coneixen amb els 
seus topònims corresponents, en un alt percentatge ben segur ens diríem 
que la de Sant Ramon, encara que el seu topònim oficial i històric és 
el Montbaig (295 m) però coneguda popularment per aquest nom per 
l’ermita de Sant Ramon que corona el seu cim. El popular i veterà Aplec 
de Sant Ramon ha ajudat que sigui coneguda per una part important 
de la població amb un ús social i esportiu intensiu especialment els caps 
de setmana, i gràcies a les excursions de l’escoles i esplais de la ciutat és 
també molt coneguda per la població infantil i juvenil.

Una altre part minoritària de la població podria arribar a conèixer 
el Pi de Cartró (338 m) que de fet és la muntanya més alta de Sant Boi. 
I això és gràcies a les excursions fins a la creu que hi ha al seu cim i que 
està senyalitzada des de la ruta de l’Anell Verd de Sant Boi. També en 
els darrers anys, la secció santboiana d’Omnium Cultural ha recuperat 
l’Aplec del Pi de Cartró –el primer es va fer l’any 1956 amb la implantació 
al seu cim de la creu que existeix per part del Centre Excursionista de 
Catalunya– i d’aquesta manera s’ha incrementat el nombre de persones 
que coneixen la existència d’aquesta muntanya que es comparteix amb 
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els termes de Sant Climent de Llobregat, Torrelles de Llobregat i Santa 
Coloma de Cervelló. La popularització d’aplicacions app com el Wikiloc 
ha ajudat al seu descobriment per part de molts senderistes.

Però si hi ha una muntanya absolutament desconeguda és el Puig 
de l’Angle, que desprès de La Muntanyeta, és la muntanya de menys 
alçada del que el cronista local Carles Martí (1898-1997) anomenava 
“Les nostres muntanyes” o la “cordillera santboiana”91. 

El perquè és desconeguda no és pel fet de que passi gent. De fet, 
l’anomenat Anell Verd de Sant Boi passa a tocar del seu cim per la 
pista forestal que hi ha des de l’Estret de Roques fins al Coll de Querol. 
Molt possiblement, el que sigui desconeguda són les seves formes molt 
arrodonides i el fet que des de finals dels anys 70 del segle passat es fes 
passa una línia elèctrica a sobre del seu cim, implantant una enorme 
torre elèctrica, destruint d’aquesta manera el seu interès geogràfic i 
impedint la seva visió paisatgística com cal. Tampoc ajuda la seva visió 
com a muntanya al no destacar ni sé visible des de diversos horitzons 
de l’anomenada “cordillera santboiana”. Tot plegat ha fet que aquesta 
muntanya hagi quedat amagada. (Fig. 1 i Fig. 2)

No és cap secret que “Les nostres Muntanyes” estan patint constantment 
el pas de noves infraestructures elèctriques atesa les necessitats de més 
d’energia del territori generades per l’increment de consum elèctric per 
part de la població i de les empreses, així com de grans infraestructures 
com l’Aeroport del Prat o el tren d’alta velocitat AVE.

L’objectiu d’aquesta modesta comunicació és donar a conèixer 
aquesta humil muntanya des d’un punt de vista geogràfic i de possible 
interès arqueològic i patrimonial.

2. L’origen del topònim Angle
Com sol passar amb noms i topònims que incorporin la vocal de la “e” 
neutre, ens podem trobar que hagin dos versions del topònim. És per això, 
que podem trobar cartografies o documents on es s’escrigui “Angle” o 
“Angla”.

El mateix ens passa amb les denominacions geogràfiques “Puig” o 

91 MARTÍ, Carles. “Records i Costums Santboians”. Sant Boi de Llobregat: L’Oreig, Grup 
D’Acció Cultural. Sant Boi de Llobregat. 1985.



El Puig de l’Angle, la muntanya amagada de Sant Boi 75 

Figura 1. Visió de la “Cordillera Santboiana” des de la Passarel·la que traves-
sa el riu Llobregat des de Cornellà de Llobregat. Foto: Xavier Sánchez.

Figura 2. Visió de la “Cordillera Santboiana” des del Mirador de la Verge del 
Montbaig. Foto: Xavier Sánchez.



Xavier Sánchez i TorreS76 

“Turó”. “Puig” segons el diccionari en línia www.diccionari.cat seria 
“Elevació del terreny, més o menys rosta, formant cim, que sobresurt 
del terreny circumdant.” i “turó” segons aquest mateix diccionari seria 
“Elevació no gaire alta del terreny; muntanyola”.

D’acord amb la cartografia oficial de l’Institut Cartogràfic de Catalunya 
més recent, en aquesta comunicació s’ha optat per utilitzar Puig i alhora 
i per la mateixa raó, el topònim Angle. Però la pregunta seria “d’on ve el 
nom d’Angle?”. I la resposta no la trobem des de Sant Boi de Llobregat, 
sinó des del seu cantó de Sant Climent de Llobregat. Fora de les cartografies 
oficials, no hem trobat cap document històric a Sant Boi que ens parli 
d’aquest topònim. Però si trobem més informació a Sant Climent.

Gràcies a la col·laboració de l’estudiós climentó Jaume Vendrell del 
Grup + 1000 Històries de Sant Climent de Llobregat, sabem que en una 
pàgina d’uns capítols Matrimonials de 15 de juny de 1625 entre Jaume 
Savall, pagès de Sant Climent i Magdalena Tintorer(a), també de Sant 
Climent i filla de família pagesa, es cita que el pare de l’esposa havia 
deixat dit en testament el dot que corresponia a la seva filla i, entre altres 
nombroses peces de terra, li deixa “una vinya a l’Angla dolenta” (Fig. 3).

De fet, en el veterà “Diccionari català-valencià-balear: inventari 
lexicogràfic i etimològic de la llengua catalana en totes les seves formes 
literàries i dialectals” d’Antoni Maria Alcover i Borja Moll s’informa que 
el topònim “Angle” és utilitzat com a tal al “Torrent que aflueix a la riera de 
St. Climent”92.

També és molt interessant la relació que fa Joan Coromines en el seu 
“Diccionari etimològic i complementari de la Llengua Catalana” de la 
paraula “Angle” amb el concepte de “racó” o “cova”. Segons també 
Coromines, el primer document on apareix la paraula “Angle” en català 
és al llibre “Blanquerna” de Ramon Llull escrit al 128393. 

Una altre pista ens la dona també l’estudiós Jaume Vendrell: “Encara 
que en alguns mapes li diuen riera de can Carreres, la riera que neix a 250 metres 
sobre el nivell del mar, sota el coll de la Creu del Querol i baixa entre les serres de 

92 ALCOVER, Antoni Maria i MOLL, Borja. [en línia] “Diccionari català-valencià-balear: in-
ventari lexicogràfic i etimològic de la llengua catalana en totes les seves formes literàries i 
dialectals”. Edició electrònica. http://dcvb.iecat.net/ Institut d’Estudis Catalans.
93 COROMINES, Joan. “Diccionari Etnològic i Complementari de la Llegua Catalana. Vo-
lum I (A-BL)”. Curial Edicions Catalanes. Caixa de Pensions “La Caixa”. Barcelona. 1995 
(7ª edició, 1ª edició 1980).
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Figura 3. Capítols Matri-
monials de 15 de juny de 
1625 entre Jaume Savall, 
pagès de Sant Climent 
i Magdalena Tintorer(a). 
Foto: Jaume Vendrell

l’Angla i de la Costa Fustera fins a ajuntar-se amb la riera de les Comes, sempre s’ha 
anomenat riera de del Querol o l’Angla, prenent el nom dels torrents que la formen.”. 
Tal com m’ha comentat en Jaume, el crec que el veritable topònim a 
utilitzar per la seva antiguitat és “Angla”94.

I per acabar de rematar, el també estudiós de Gavà, Josep Campmany, 
ens parla de l’Angle com un dels topònims de referència de Sant Climent 
de Llobregat per parlar d’antics topònims que a pareixen en documents 
medievals. Per exemple, quan parla de les comes (depressions planeres o 
vessants suaus entre turons) de Sant Climent: “La coma del Llor fa referència 
a la vall que hi ha més enllà de l’Angle, a Sant Boi, on hi havia l’establiment 
del Llor.”. Desprès en parla del topònim “Palau en algun lloc proper a 
l’Angle, és a dir, al llarg del tram del camí Ral entre l’estret de Roques i 

94 VENDRELL, Jaume. [en línia] “L’aigua i Sant Climent: més de 1000 anys d’històries”. 
http://centredestudis.gava.ppe.entitats.diba.cat/wp-content/uploads/sites/10/2015/06/
Ponencia-SantCliment-final.pdf
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el poble de Sant Climent”. I finalment, també ens parla del topònim “La 
Regayada, ja hem esmentat abans on estava situada, aigües amunt de la 
riera de Sant Climent, abans del punt d’unió amb el torrent de l’Angle”95.

Com a topònim cartogràfic, el trobem per primer vegada com 
“L’Angla” –però senyalant un camí– en el valuós plànol que va fer 
La Diputació de Barcelona l’any1915 en la “Carta Geogràfica de la 
Província. Fulla núm. 15. ESC 1:100.000”96. 

També –i gràcies també a l’estudiós Jaume Vendrell– el trobem en un 
document cartogràfic obtingut de l’Institut Cartogràfic de Catalunya on 
es veu el mapa del terme de Sant Climent de l’any 1915 a Esc. 1:2500 
realitzat per la Diputació de Barcelona on es pot llegir “l’Angla” (Armario 
A, Calaix XXVII, Carpeta 1-6-204, Número de registre 1024).

Amb molt més detall, el trobem l’any 1922 com a “Camino de Langla” 
en la primera cartografia a escala 1:50.000 que va fer la Dirección General 
del Instituto Geográfico y Estadístico de Madrid. El camí que es dibuixa 
no coincideix amb l’actual camí del Turó de l’Angle. Aquest plànol es va 
consultar a l’Institut Cartogràfic de Catalunya97.

També el trobem des dels anys 70, com “L’Angla” a la popular 
cartografia excursionista de la Editorial Alpina, assenyalant el nom 
de la muntanya i no el torrent abans esmentat98. En cartografies 
oficials posteriors, ja apareix el topònim com a Turó o Puig de l’Angle 
assenyalant també el cim de la muntanya però no el torrent (Fig. 4).

En les informacions oficials del Cadastre o urbanístiques de 
l’Ajuntament de Sant Climent es parla del sector L’Angla o L’Angle.

Tornant a l’origen d’aquest topònim, també el trobem a Catalunya 
en el nom d’una casa de camp en el Lluçanès. I en Els Angles, un poble 
del Capcir on “apareix en els documents llatins del s. X amb les formes 
Angulis (a. 908), Angulos (a. 965), Anglos (a. 985). La forma angle és 

95 CAMPMANY, Josep. “Sant Climent de Llobregat a L’Edat Mitjana. Toponímia, camins prin-
cipals i morfologia urbana”. Annex I. Actes de la II Trobada d’Estudiosos i Centres d’Estudis 
d’Eramprunyà “El Camí Ral, camins antics i altres temes”. Centre d’Estudis Beguetans. Be-
gues. 2009.
96 MARTÍ, Carles. “Records i Costums Santboians”. Sant Boi de Llobregat: L’Oreig, Grup 
D’Acció Cultural. Sant Boi de Llobregat. 1985.
97 MONTANER, M. Carme. “Cartografia de la província de Barcelona 1833-2000”. Dipu-
tació de Barcelona. Barcelona. 2003. 
98 LLOPIS, Noel. “Garraf. La Morella – Eramprunyà. Guia Cartogràfica”. Editorial Alpina. 
Granollers. 1974.
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popular; la forma àngul és un cultisme que es troba per primera vegada 
en el Dicc. Lacavalleria (1696)99.”

Si afegint un accent un accent agut trobarem el topònim de Turó 
d’Anglé situat a prop de la zona alta de Sarrià100.

I en la seva versió de Angla, trobaríem el nom d’una masia amb 
capella, situada en el terme municipal de Viladecavalls (Vallès)101. 

I finalment, amb un accent obert, Anglà seria un gla, un fruit de 
l’alzina tal com ho diuen en dos zones de Catalunya de forma diferent: 
əŋglá (Andorra, La Seu d’U., Martinet); aŋglá (Artesa, Tremp)102.

La forma geomètrica de la muntanya des la seva visió des de Sant 
Climent o de la forma de la conca on s’ubica el Torrent de l’Angle 

99 ALCOVER, Antoni Maria i MOLL, Borja. [en línia] “Diccionari català-valencià-balear: in-
ventari lexicogràfic i etimològic de la llengua catalana en totes les seves formes literàries i 
dialectals”. Edició electrònica. http://dcvb.iecat.net/ Institut d’Estudis Catalans.
100 Íbidem.
101 Íbidem.
102 Íbidem.

Fig. 4. Mapa del terme de Sant Climent de l’any 1915 a Esc. 1:2500 realitzat 
per la Diputació de Barcelona on es pot llegir “l’Angla”. Foto: Jaume Vendrell
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podria també ser l’origen del topònim, entenent un angle com “Grau 
de separació de dues línies que es tallen en un pla”103.

3. Situació geogràfica
Amb 218,8 metres d’alçada, trobem aquesta muntanya a l’alçada de 
la cruïlla del Camí del Bosc del Minyonet que ens ve des de la Masia 
de Santa Bàrbara a Sant Boi amb el Camí del Turó de l’Angle que ens 
ve des de L’Estret de Roques per on passa l’antic pas del Camí Ral de 
Barcelona a Vilafranca del Penedès104.

Les coordenades oficials són: UTM31N - ETRS89: 416767.2 • 
Geogràfica - ETRS89 *: 2.005095

El Puig de l’Angle està a tocar del camí de l’Angle i es pot accedir per 
un corriol que existeix amb la cruïlla abans esmentada. Està assentat en la 
cordillera que ve des del Montbaig al Sud fins al Coll de Querol al Nord. 

La cartografia oficial de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
no ubica adequadament la seva posició en funció de l’escala que es 
consulti en la seva web de consulta on-line. (Fig. 5 i 6)

El seu cim està al mig de la partió dels termes municipals de Sant Boi 
de Llobregat i Sant Climent de Llobregat, amb una visió directe a l’Est 
cap les Valls del Llor i Pedres Blanques de Sant Boi i amb una visió a 
l’Oest a la vall on es troben els torrents de Querol i de l’Angle.

En direcció Oest també tenim una visió de la població de Sant 
Climent. I durant els mesos de març i abril podem gaudir de 
l’espectacular paisatge que generen els arbres de cirerers florits i que 
que des de finals del s. XiX es van plantar a sobre de les antigues vinyes 
assolades per la fil·loxera. 

La visibilitat d’aquest puig o turó és molt bona sobre el Delta del 
Llobregat, Collserola i Montjuïc. I disposa d’una connexió visual directa 
amb l’ermita de Sant Ramon, al cim del Montbaig, així com amb el 
Puig de Cartró i la masia de Can Palós a la Vall del Llor (Fig 7, 8, 9 i 10).

103 Íbidem.
104 SÁNCHEZ, Xavier. “El Camí Ral a Sant Boi. Recerca de restes de l’antic Camí Ral de 
Barcelona a Vilafranca del Penedès a la zona forestal del terme de Sant Boi de Llobre-
gat”. Materials del Baix Llobregat, núm. 14 (2008) p. 85-90.
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4. Patrimoni cultural
Aprofitant una recent neteja de la vegetació que creix a sota de la línia 
elèctrica que passa per aquesta muntanya, s’ha aprofitat per fer una 
observació en el cim del Puig de l’Angle en la recerca de possibles 
elements de patrimoni cultural.

Una de les coses més interessants, es la visualització d’un mur 
construït amb llicorella que ressegueix la carena. Aquest mur coincideix 

Fig. 6. A l’ampliar l’escala en la web on-line la Cartografia oficial de l’Institut 
Cartogràfic i Geològic de Catalunya es mostra de forma correcte la ubicació 
del Puig de l’Angle o Turó de l’Angla.

Fig. 5. Cartografia oficial de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya on es 
mostra de forma equivocada la ubicació del Puig de l’Angle o Turó de l’Angla.
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Figura 7. Visió del cim del Puig de l’Angle des del camí de l’Angla (Anell Verd 
de Sant Boi). Foto: Xavier Sánchez.

Figura. 8. Visió de la muntanya del Montbaig, l’ermita de Sant Ramon L’Estret 
de Roques des de la carena del Puig de l’Angle. Foto: Xavier Sánchez.
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amb la partió dels termes municipals entre Sant Boi de Llobregat i Sant 
Climent de Llobregat. També coincideix amb la línia delimitadora de 
les finques cartografiades en el Cadastre. (Fig. 11 i 12)

Aquest mur també és molt visible en les primeres orto fotografies 
aèries que disposem: les del vol americà de 1945-1946 Sèrie A que es 
pot consultar a la web de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
(1945-1946 Americano Serie A) (Fig.13).

A les ortofotografíes realitzades per la Dipu tació de Barcelona de 
l’any 1967 (Full 420-04-13) també podem observar la no existència de 
les torres elèctriques. Només fins als anys 80 és quan comencem a veure 
aquestes torres elèctriques.

També són molt interessants els afloraments rocallosos que podem 
trobar al llarg de la carena del Puig de l’Angle, en especial, a prop 
de la ubicació de la torre elèctrica que al cim i la segona torre que 
hi ha en direcció a L’Estret de Roques. En aquests afloraments de 
pissarres apareixen en formes de petites explanades de roca on es veu 
perfectament la foliació metamòrfica tan característica de la llicorella105, 
i observem amb claredat els talls rectes que s’han efectuat al llarg de 
temps, molt probablement per l’obtenció de roques necessàries per a 
les construccions de pedra seca del voltant. (Fig. 14, 15, 16 i 17) 

Aquests afloraments rocallosos com d’altres són molt similars a altres 
que es troben en les carenes i cims de “Les nostres muntanyes” i han 
estat aprofitats com a petites pedreres per abastir-se de pedra o com 
podem trobar en el Montbaig, per a la realització de gravats rupestres o 
inscultures d’origen megalític106.

En el vessant de Sant Boi del Puig de l’Angle podem trobar marges 
de pedra seca que albergaven les antigues vinyes i que ara es troben sota 
un bosc de pins, roures i alzines amb un cert nivell de maduresa. Com 
podem veure en el vol americà de 1945-1946, el bosc ja està present en 
aquest sector. (Fig. 18 i 19)

En el vessant de Sant Climent podem trobar la mateixa estructura de 
marges de pedra seca però amb bancals que tenen activitat agrícola de 

105 CERVELLÓ, J. Maria., JOGLAR, Víctor, SÁNCHEZ, Xavier, SANS, Jaume. “Les nos-
tres muntanyes”. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. Sant Boi de Llobregat. 2006
106 SÁNCHEZ, Xavier. [en línia] Les inscultures del Montbaig. Microcosmos megalític? Ponèn-
cia a la IV Trobada de Centres d’Estudis i d’Estudiosos d’Eramprunyà (Castelldefels, 3 i 4 de 
desembre de 2011), organitzada pel Grup de Recerques Històriques de Castelldefels.



Xavier Sánchez i TorreS84 

Figura. 9. Visió des del cim del Puig de l’Angle de la masia de Can Palós, El 
Pi de Can Cartró i el Montpedrós. Foto: Xavier Sánchez.

Figura 10. Visió de la Serra de Collserola des del cim del Puig de l’Angle. 
Foto: Xavier Sánchez.
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Figura 11. Restes del mur construït 
amb llicorelles i roques de quars 
blanc a la carena del Puig de l’Angle. 
Foto: Xavier Sánchez.

Figura 12. Restes del mur construït 
amb llicorelles i roques de quars 
blanc a la carena del Puig de l’Angle. 
Foto: Xavier Sánchez.

Figura 13. Vol americà de 1945-1946 Sèrie A que es pot consultar a la web 
de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i on es pot veure que el camí 
actual no existeix amb el mateix recorregut i tampoc existeixen les torres 
elèctriques. El seu cim no es veu conreat.
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Figura 14. Aflorament rocallós de llicorella al Puig de l’Angle que ha sigut 
tallat per la ma de l’home. Foto: Xavier Sánchez.

Figura 15. Aflorament rocallós de llicorella al Puig de l’Angle que ha sigut 
tallat per la ma de l’home. Foto: Xavier Sánchez.
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muntanya: els cirerers que van substituir a partir de finals del s. XiX les 
antigues vinyes. Inclús podem trobar interessants cabanes de pedra seca 
que han estat recentment restaurades per l’Associació Memòria i Vida 
de Sant Climent de Llobregat, una entitat que ha restaurat d’una forma 
admirable fins a 22 barraques (http://memoriaivida.blogspot.com/p/
blog-page_62.html). 

En concret, hi ha una barraca restaurada amb el nom de Barraca de 
Dalt de l’Angle, amb el codi 14552 de la Wikipedria (http://wikipedra.
catpaisatge.net/).

L’actual camí del Turó de l’Angle es veu molt clarament que no 
existia fins els anys 80, i molt probablement té el seu origín amb la 
implantació de les dos torres elèctriques que hi han al seu cordal. Es 
tracta d’una prolongació de l’antic Camí Ral que arriba des de Sant 
Climent fins l’Estret de Roques. El camí de l’Angla era un camí que 
passava més per el fons de la vall de l’Angla.

5. Conclusió
Seria interessant un estudi de prospecció arqueològica en la zona del 
cim i de la carena del Puig de l’Angle, en especial pel que fa a les restes 
d’antigues pedreres. No s’ha observat restes d’inscultures o de cassoletes, 
però per la connexió visual amb el Montbaig seria interessant fer aquesta 
prospecció arqueològica.

Aquesta actuació s’hauria de fer abans que la proximitat amb les 
torres elèctriques provoqués l’extracció d’aquestes roques.

Cal unificar el criteris de toponímia d’aquesta muntanya, anomenant-
la “Turó de l’Angla” segons un criteri d’antiguitat en documents 
localitzats.

Cal corregir les ubicacions incorrectes en la cartografia oficial de 
l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Ho haurien de comunicar 
el corresponents Ajuntaments de Sant Boi de Llobregat i Sant Climent 
de Llobregat.
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Figura 16. Aflorament rocallós de llicorella al Puig de l’Angle. Foto: Xavier 
Sánchez.

Figura 17. Aflorament rocallós de llicorella al Puig de l’Angle que ha sigut 
tallat per la ma de l’home. Foto: Xavier Sánchez.
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Figura 19. Marges de pedra seca de llicorella del Puig de l’Angle. Foto: Xavier 
Sánchez.

Figura 18. Aflorament rocallós de llicorella al Puig de l’Angle que ha sigut 
tallat per la ma de l’home. Foto: Xavier Sánchez.
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Les inscultures de les roques del 
Puig de Sales o de la Pedrera

Xavier Sánchez i Torres
estudiós

Víctor Sabaté i Vidal 
inVestiGador de la uniVersitat de BarCelona

1. Introducció
El Puig de Sales o de la Pedrera està ubicat en la carena del Montbaig 
amb una alçada de 156,98 m, i està pràcticament travessat pel Camí del 
Cordal del Montbaig o de Sant Ramon, també anomenat Camí de la 
Carena del Montbaig, Camí de Sales o de Salas segons la cartografia 
que es consulti.

Aquest Camí del Cordal que baixa des del cim del Montbaig fins 
al Bosquet de Sales serveix de divisòria entres els termes de Sant Boi 
de Llobregat i Viladecans; i d’allà va fins a Santa Maria de Sales, 
una església que fou emplaçada damunt les restes de la “Vila Caius”, 
una antiga vil·la rural romana on s’han realitzat diverses campanyes 
d’excavacions. Aquest lloc està documentat des del segle X com a 
“Gaiano rel de Sales”.

El Puig de Sales és molt a prop del Puig de la Verdera amb 163,45 m, 
i té una visió directa de la Serra de Miramar a Viladecans, de l’ermita de 
Sant Ramon que corona el Montbaig i de l’anomenada Costa de Sant 
Ramon, la carena d’aquesta muntanya que ressegueix el Camí Vell de Sant 
Ramon fins a la recentment destruïda Roca del Canons, un jaciment del 
neolític. Aquest puig també té una visió directa de la falda del Montbaig 
que s’anomena Les Orioles on existeixen els barris amb el mateix nom de 
Les Orioles i l’anomenada Vil·la Supor.
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Tant en la zona del cim del Montbaig com en diversos indrets d’aquesta 
muntanya s’hi han trobat abundants restes de ceràmica ibèrica; també se 
n’ha trobat a la falda de Les Orioles. Fins fa poc, la historiografia oficial de 
Sant Boi afirmava que els primers assentaments humans en aquesta zona 
eren d’època ibèrica, però els treballs arqueològics de la Roca dels Canons 
confirmen que ja hi ha presència humana almenys des del Neolític.

Aquesta comunicació vol presentar els indicis de possibles restes 
megalítiques en forma d’inscultures de cassoletes –lluny de la importància 
que tenia la Roca dels Canons– i una primera anàlisi d’una possible inscripció 
ibèrica que cal confirmar arqueològicament. També la localització d’una 
altra inscultura en forma de cassoleta ubicada en un altre lloc a l’inici d’un 
sender que comunica la riera del Fonollar o de Can Gavarrot.

2. Situació geogràfica
El Puig de Sales o de la Pedrera té una alçada de 157 m, a uns 100 m 
de distància del Puig de la Verdera de 163,45 m. Aquest puig s’ubica en 
la carena sud-est del Montbaig que serveix de base per al camí forestal 
del Cordal de Sant Ramon, també anomenat Camí del Cordal del 
Montbaig, de Sales o de Salas, i que uneix el cim del Montbaig amb 
Viladecans. A prop del Puig de Sales hi ha la cruïlla amb el sender que 
puja des de l’estadi d’atletisme “Constantí Miranda”, al barri de Camps 
Blancs de Sant Boi: concretament, a uns 65 m al sud-est del Puig de 
Sales. (Fig. 1)

El Puig de Sales té les coordenades E(x) 418084,9 N(y) 4576142,9 
UTM 31/N ETRS 89 i és vèrtex geodèsic amb la referència 286129015. 
El seu cim serveix de partió, com tot el Cordal del Montbaig, entre els 
termes de Viladecans i de Sant Boi. (Fig. 2, 3 i 4)

La seva visualització és més manifesta des del cantó de Viladecans, 
especialment des del cim de La Roureda de 189,7 m de la Serra de 
Miramar, al Parc Forestal de Mas Ratés. (Fig. 5)

3. Toponímia
Sales, plural de Sala, podria ser un topònim d’origen germànic que 
significa “casa, edifici gran que tenia només una sola sala, mansió 
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Figura 1. Mapa d’ubicació del Puig de Sales en relació amb el nucli urbà de Sant 
Boi de Llobregat. Cartografia: ICGC (Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya)

Figura 2. Detall cartogràfic de la ubicació del Puig de Sales i de les Roques 
amb inscultures i inscripcions localitzades. Cartografia: ICGC (Institut Carto-
gràfic i Geològic de Catalunya)

senyorial, diferent del castell i de la casa de pagès”. On s’alça 
precisament Santa Maria de Sales, “hi hauria existit en temps dels 
visigots una mansió senyorial o sala, d’on provindria aquell nom”. Una 
altra interpretació seria que el topònim Sales, transcrit com a Salis en 
alguns textos medievals, signifiqui “aiguamolls”107.

La primera menció del topònim de Sales correspon a un pergamí de 
l’any 986 on es parla de Sales com a propietat del comtes de Barcelona. 

107 EIXARCH, J. (1989) “Les arrels històriques de Viladecans. Segles XII-XVIII”. Vilade-
cans. Col·lecció Papers de l’Arxiu.
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Figura 3. Ortofotografia de finals dels anys 90 del segle passat amb la ubi-
cació del Puig de Sales i de les Roques amb inscultures i inscripcions loca-
litzades. Ortofotografia: ICGC (Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya)

Figura 4. Ortofotografia del 2018 del segle amb la ubicació del Puig de Sales 
i de les Roques amb inscultures i inscripcions localitzades. Ortofotografia: 
ICGC (Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya)

Figura 5. Fotografia de la muntanya del Montbaig des del cim de la Roureda 
a la Serra de Miramar (Viladecans). En aquesta imatge es pot visualitzar amb 
claredat el perfil del Cordal del Montbaig i la ubicació del Puig de Sales. En 
primer terme, fita amb la inscripció “VILA DE CANS”, probablement del segle 
XVIII o XIX. Febrer 2011. Foto: Xavier Sánchez.
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En concret, el comte Borrell permuta amb el monestir de Sant Cugat uns 
terrenys que posseïa a Sales, d’acord amb la transcripció d’un fragment 
d’aquest pergamí108:

“En nom del Senyor. Jo, Borell, comte (...) sigui manifest que permuto terres 
de la meva propietat que vaig heretar dels meus pares; propietat situada dins 
del Comtat de Barcelona de Barcelona, terme del castell d’Eramprunyà, en un 
lloc que denominen Sales.”

Així mateix, en un document de l’any 1143 que es troba a l’Arxiu de 
la Catedral de Barcelona tenim la primera notícia de l’ermita de Santa 
Maria de Sales109:

“Los conjux Guillem Ramon y Estefania llegaren a Sant Cugat per ésser allí 
sepultats una parellada de terme en lo terme de Benviure junt a una altra 
parellada seva sota la església de Sta. Maria de Sales”

El topònim de la Pedrera és molt genèric i també podria aplicar-se a 
altres afloraments de llicorella del Montbaig. Aquesta extracció de pedra 
està directament relacionada amb l’explotació agrícola de la muntanya, 
ja des d’època medieval, sobretot amb la forta desforestació iniciada 
a partir del segle XiV i intensificada a partir d’època moderna, des del 
segle XVi, i fins als anys anteriors a l’avanç de la crisi de la fil·loxera al 
Principat, a finals del segle XiX. De fet, entre els segles XViii i XiX, esdevé 
un paisatge pràcticament sense boscos amb un conreu intensiu de la 
vinya, també d’oliveres i garrofers, fet que implicaria una intensificació 
dels bancals amb marges a tota la muntanya. En conseqüència, la 
necessitat de pedra, obtinguda del mateix substrat geològic existent, 
estaria vinculada amb l’aterrassament de la muntanya per a bancals de 
conreu, continguts per marges de pedra seca mitjançant lloses i blocs 
d’aquesta mateixa pedra, tal com podem comprovar a partir de les 
restes que actualment es conserven a tota la muntanya110 111.

108 Ibídem.
109 Ibídem.
110 CERVELLÓ, J.M.; JOGLAR, V.; SÁNCHEZ, X.; SANS, J. (2006) “Les nostres mun-
tanyes: Montbaig, Montpedrós, Serra de Miramar, Serra de les Ferreres, Valls de Sant 
Climent, Costa Fustera”. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, TECFA GROUP.
111 PEDRO-PASCUAL, M.; MARTÍNEZ-RODRÍGUEZ, P. (2016) “Memòria de la intervenció 
arqueològica preventiva al Montbaig (Sant Boi de Llobregat, Baix Llobregat). Documen-
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4. Restes significatives ja conegudes de gravats 
rupestres (inscultures)

4.1 La roca núm. 6 del Montbaig
La roca núm. 6 ja va ser referenciada així per X. Sánchez (2011)112 i 
mantinguda en la memòria arqueològica de M. Pedro i P. Martínez 
(2016)113. És, de fet, un gran retall en forma de llosa de l’aflorament 
rocós del Puig de Sales amb un total de 7 cassoletes, dues de les quals 
unides per un regueró. Aquesta llosa mesura 1,60 m de llarg per 0,65 m 
d’ample i 0,30 m de gruix. El seu eix longitudinal té una orientació de 
NW-SE, de 137º al SE. 

La cassoleta més gran es troba aïllada i mesura 10 cm de diàmetre per 
5 cm de profunditat; mentre que les altres 4, de menors dimensions (de 3 
cm de diàmetre màx. per 0,5-1 cm de profunditat), estan agrupades i més 
erosionades. Entre ambdues trobem les altres dues cassoletes, una de més 
gran i una de més petita, unides per un regueró amb secció en U. Estarien 
realitzades per repicat.114 (Fig. 6 i Fig. 7)

L’estat de conservació de la roca és bo, tot i l’erosió natural per 
foliació metamòrfica característica de les llicorelles115.

Aquesta roca es troba ubicada a la cruïlla del sender del Cordal de 
Sant Ramon que ve des de l’Estadi d’Atletisme amb la pista forestal del 
Cordal del Montbaig, davant mateix d’un aflorament rocallós en forma 
de llosa allargada, on s’hauria trobat una possible inscripció ibèrica 
(Veure apartat 6).

tació d’inscultures – gravats rupestres. 1-16 de setembre de 2016.” Museu de Sant Boi 
de Llobregat. Inèdita: 132 + annexos.
112 SÁNCHEZ, X. [en línia] “Les inscultures del Montbaig. Microcosmos megalític?”. Ponència 
a la IV Trobada de Centres d’Estudis i d’Estudiosos d’Eramprunyà (Castelldefels, 3 i 4 de 
desembre de 2011), organitzada pel Grup de Recerques Històriques de Castelldefels.
113 PEDRO-PASCUAL, M.; MARTÍNEZ-RODRÍGUEZ, P. (2016) “Memòria de la intervenció 
arqueològica preventiva al Montbaig (Sant Boi de Llobregat, Baix Llobregat). Documen-
tació d’inscultures – gravats rupestres. 1-16 de setembre de 2016.” Museu de Sant Boi 
de Llobregat. Inèdita: 132 + annexos.
114 PEDRO-PASCUAL, M.; MARTÍNEZ-RODRÍGUEZ, P. (2016) “Memòria de la intervenció 
arqueològica preventiva al Montbaig (Sant Boi de Llobregat, Baix Llobregat). Documen-
tació d’inscultures – gravats rupestres. 1-16 de setembre de 2016.” Museu de Sant Boi 
de Llobregat. Inèdita: 132 + annexos.
115 Ibídem.
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Figura 6. La roca número 6 del Mont-
baig. Foto: Xavier Sánchez.

Figura 7. Planimetria amb inscultures de 
la Roca número 6 del Montbaig6. Grafis-
me: Mireia Pedro i Pablo Martínez.
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4.2 La roca núm. 13 del Montbaig
Denominada així en la memòria arqueològica de M. Pedro i P. 
Martínez (2016)116 i que X. Sánchez (2011)117 feia formar part 
del conjunt núm. 6 erròniament. S’ubica en la carena sud-est del 
Montbaig, al peu del camí que hi transcorre i en pren el nom, el qual 
hi puja des de Viladecans. Concretament, la trobem a uns 20 m al 
nord-est del Puig de Sales, després del coll que separa aquest puig 
del Puig Verdera. Aquesta roca té també una posició dominant de 
visibilitat envers el delta del Llobregat.

És un aflorament de pissarres del sòcol paleozoic del Cambroordovicià, 
anomenades i conegudes com a llicorelles. La plataforma de suport 
mesura entorn d’1 m de costat per 1 m de gruix, presenta una orientació 
d’11º al N-NE i té insculpides 4 cassoletes. Dues d’elles senceres, mesuren 
6 cm de diàmetre per 2 cm de profunditat i 4,5 cm de diàmetre per 1 
cm de profunditat. Les altres dues estan erosionades. De secció en U, 
estarien realitzades per repicat. (Fig. 8, 9, 10 i 11)

L’estat de conservació de la roca és bo, tot i l’erosió natural per 
foliació metamòrfica característica de les llicorelles. Entre aquesta roca i 
la llosa núm. 6 hi ha uns 90 m de distància en línia recta, en sentit NW-
SE i amb un desnivell de 12 m118.

A pocs metres d’aquesta roca, al camí del Cordal, s’hi han trobat 
(Octubre, 2019) petits fragments no rodats de ceràmica ibèrica.

5. Noves possibles restes de gravats rupestres (inscultures)
En algunes de les diverses inspeccions realitzades in situ del Puig de 
Sales, s’ha localitzat una nova possible inscultura en forma de cassoleta 
en una enorme roca de llicorella. No sembla que sigui un aflorament 

116 Ibídem.
117 SÁNCHEZ, X. [en línia] “Les inscultures del Montbaig. Microcosmos megalític?”. 
Ponència a la IV Trobada de Centres d’Estudis i d’Estudiosos d’Eramprunyà (Castell-
defels, 3 i 4 de desembre de 2011), organitzada pel Grup de Recerques Històriques de 
Castelldefels.
118 PEDRO-PASCUAL, M.; MARTÍNEZ-RODRÍGUEZ, P. (2016) “Memòria de la intervenció 
arqueològica preventiva al Montbaig (Sant Boi de Llobregat, Baix Llobregat). Documen-
tació d’inscultures – gravats rupestres. 1-16 de setembre de 2016.” Museu de Sant Boi 
de Llobregat. Inèdita: 132 + annexos.
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rocallós, sinó una enorme roca desplaçada probablement des de l’antiga 
Pedrera del Puig de Sales. 

És probable que la roca estigui tombada, ja que la part més plana està 
en posició vertical i la cassoleta està també en aquesta posició, fet que no 
és similar a les altres cassoletes localitzades en la muntanya del Montbaig.

Aquesta cassoleta presenta una forma més cònica amb un fons esfèric 
que la d’una cassoleta esfèrica del tot. El diàmetre principal de la forma 
irregular de con seria d’uns 30 cm i el diàmetre més petit de 10 cm, amb 
una profunditat de 15 cm. (Fig. 12 i 13)

La roca es troba a tocar de la riera del Fonollar o de Can Gavarrot i de 
la carretera d’accés a l’Estadi Municipal d’Atletisme Constantí Miranda, 
i molt a prop de l’inici del sender senyalitzat al Camí del Cordal de Sant 
Ramon i que serveix d’accés al Puig de Sales. (Fig. 14)

Una altra hipòtesi és que aquesta roca formés part d’alguns 
dels afloraments rocallosos que existeixen en la zona nord i est de 
l’aparcament de l’Estadi d’Atletisme. La construcció de l’Estadi data 
de final dels anys 80 i principi dels 90 del segle passat, i és molt possible 
que es fessin extraccions de roques dels afloraments que es van trobar.

Es referencia aquesta roca com el conjunt número 14, de la llista 
que es va començar en la ponència “Les inscultures del Montbaig. 
Microcosmos megalític?” de Xavier Sánchez (2011) i que posteriorment 
també van seguir les memòries arqueològiques de Mireia Pedro i Pablo 
Martínez del 2016 i 2017.

6. Possible inscripció ibèrica
Davant de l’anomenada roca núm. 6 a la “Memòria de la intervenció 
arqueològica preventiva al Montbaig”119 (2016) i a la ponència prèvia 
presentada per Xavier Sánchez120 (2011), hi ha una roca plana de llicorella 
en forma de llosa allargada (uns 3 metres) al peu del sender que puja 
des de l’Estadi d’Atletisme i a la cruïlla amb el Camí del Cordal de Sant 

119 PEDRO-PASCUAL, M.; MARTÍNEZ-RODRÍGUEZ, P. (2016) “Memòria de la intervenció 
arqueològica preventiva al Montbaig (Sant Boi de Llobregat, Baix Llobregat). Documen-
tació d’inscultures – gravats rupestres. 1-16 de setembre de 2016.” Museu de Sant Boi 
de Llobregat. Inèdita: 132 + annexos.
120 SÁNCHEZ, X. [en línia] “Les inscultures del Montbaig. Microcosmos megalític?”. Ponència 
a la IV Trobada de Centres d’Estudis i d’Estudiosos d’Eramprunyà (Castelldefels, 3 i 4 de 
desembre de 2011), organitzada pel Grup de Recerques Històriques de Castelldefels.
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Figura 8. La roca número 13 del 
Montbaig. Foto: Xavier Sánchez.

Figura 9. La roca número 13 del 
Montbaig. Foto: Xavier Sánchez.

Figura 10. Detall de la cassoleta de la 
roca número 13 del Montbaig. Foto: 
Xavier Sánchez.

Figura 11. Detall de la cassoleta de la 
roca número 13 del Montbaig. Foto: 
Xavier Sánchez.

Ramon. En principi sembla tractar-se d’un aflorament rocallós més que 
d’una roca aïllada, però és evident que ha estat retallada en alguna de les 
seves cares per la mà humana. (Fig. 15, 16 i 17)

En un dels extrems hi corren, paral·lels a la vora de la pedra, els 
traços de dos possibles signes en escriptura ibèrica nord-oriental. 
L’absència d’altres inscripcions ibèriques a la superfície de la roca obliga 
a mantenir una certa cautela quant a aquesta identificació, per ara 
forçosament hipotètica, però el cert és que la llosa ofereix nombrosos 
esgrafiats d’època contemporània (Fig. 18, 19 i 20) –alguns dels quals 
amb indicació de la data en què foren realitzats i, gràcies a això, datables 
amb precisió a partir de mitjan segle XX– amb una pàtina força tènue, 
mentre que els dos signes en qüestió estan ben recoberts de líquens i 
presenten un aspecte compatible amb el d’una antiguitat major. 
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Figura 12. Roca núm. 14 amb casso-
leta trobada al costat de la riera del 
Fonollar o de Can Gabarrot. Foto: 
Xavier Sánchez.

Figura 13. Detall de la cassoleta de la 
roca núm. 14 trobada al costat de la 
riera del Fonollar o de Can Gabarrot. 
Foto: Xavier Sánchez.

Figura 14. Ubicació de la roca núm. 14 trobada al costa de la riera del Fonollar 
o de Can Gabarrot i a prop de l’Estadi d’Atletisme Constantí Miranda. Imatge 
captura del Google Earth.

Futures troballes al Puig de Sales podrien confirmar la nostra proposta 
i permetrien d’afegir un document rupestre al corpus d’inscripcions 
ibèriques de Sant Boi, format per gairebé una desena d’esgrafiats sobre 
ceràmica procedents del Camí Vell del Llor i –especialment– del Barri 
Antic de la ciutat, a la zona de la Plaça de la Constitució121.

Sobre la base d’una autòpsia acurada, sembla que la possible inscripció 
ibèrica estaria integrada pels signes ś i a, tots dos amb una alçada de 5 cm. 
L’epígraf  presenta una longitud total de 9 cm. (Fig. 21, 22 i 23) Malgrat 
que l’adscripció d’aquest esgrafiat a la tradició epigràfica ibèrica ha de 
romandre –insistim– en el terreny de les hipòtesis, és lícit esbossar algunes 
línies interpretatives entorn de l’eventual contingut d’aquest document.

La seqüència śa apareix com a text únic en tres recipients de ceràmica 

121 PANOSA, M. I. (1993) “Nuevas inscripciones ibéricas de Cataluña”, Complutum, 4, 
175-222, esp. 197-203 núm. 14.1-15.4.
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campaniana (TE.02.200-202) i en un pes de teler (TE.02.402) del jaciment 
terolenc del Cabezo de Alcalá122, però en tots quatre casos el més probable 
és que es tracti d’una abreviatura: śa(---). D’acord amb el paral·lel que es 
pot establir amb epigrafies contemporànies com la llatina, i segons ha 
demostrat Joan Ferrer i Jané en diversos estudis, cal partir de la hipòtesi que 
les inscripcions ibèriques rupestres tingueren majorment una funció votiva123. 
A voltes presenten textos més aviat complexos, fins i tot d’unes quantes línies 
d’extensió, però ben sovint estan compostes d’un sol element, presumiblement 
el nom del dedicant o de la divinitat a la qual es dirigia el vot.

Els antropònims ibèrics solen ser noms compostos, és a dir, es 
construeixen mitjançant la unió de dos formants, generalment –però no 
sempre– bisíl·labs, que anomenem antroponímics i que conformen un 
repertori més o menys tancat d’elements; actualment s’han identificat uns 
200 formants, però el seu nombre varia a mesura que es publiquen noves 
inscripcions i es corregeixen lectures antigues. Si l’esgrafiat de la roca del 
Puig de Sales fos l’abreviatura d’un nom de persona, śa(---) podria remetre 
a un antropònim el primer element del qual seria, per exemple, śalai/
śalei, present a śalai (Cabrera de Mar: B.44.35), śalaiaŕkis (Tivissa: 
T.07.02-03) i śaleitaŕtin (Argençola: B.09.01-05).

El coneixement actual dels déus del panteó ibèric és, en canvi, molt 
més precari. Les inscripcions votives en llatí tan sols han aportat tres 
noms de possibles divinitats ibèriques, Betatun (Fuerte del Rey, Jaén), 
Salaeco (Portmán, Múrcia) i Sertundo (Coll de Susqueda, Girona)124 125, i 
les fonts literàries clàssiques són en aquest seny extremament parques. 
En l’àmbit estricte de l’epigrafia ibèrica, però, Joan Ferrer i Jané ha dut 
a terme unes primeres temptatives per analitzar diverses seqüències 
que es repeteixen a les inscripcions rupestres –tals com urtal, balkar 
o garde– com a noms de divinitat126. Entre aquests segments n’hi ha un 

122 Les inscripcions ibèriques se citen d’acord amb la numeració del Banc de Dades 
de Llengües Paleohispàniques Hesperia, disponible en línia: <http://hesperia.ucm.es> 
[Consulta: novembre de 2019].
123 FERRER I JANÉ, J. (2019) “Construint el panteó ibèric amb l’ajut de les inscripcions 
ibèriques rupestres”, Ker, 13, 42-53.
124 Ibídem.
125 SABATÉ VIDAL, V. (2017) “Para un análisis de los compuestos onomásticos en plomos 
ibéricos: algunos ejemplos de su problemática”, dins Temas y tendencias actuales de 
investigación, Saragossa, Universidad de Zaragoza, 159-176, esp. 168-171.
126 FERRER I JANÉ, J. (2019) “Construint el panteó ibèric amb l’ajut de les inscripcions 
ibèriques rupestres”, Ker, 13, 42-53.
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Figura 15. La roca allargada en for-
ma de llosa ubicada a la cruïlla del 
sender senyalitzat que ve de l’Estadi 
d’Atletisme i el Camí del Cordal de 
Sant Ramon. Com es pot compro-
var, en aquest punt, hi ha una visió 
directa a la plana del Delta del Llo-
bregat i a la muntanya de Montjuïc. 
Foto: Xavier Sánchez.

Figura 16. Vista en alçat de la roca 
allargada. A la cantonada esquerra 
inferior s’hi troba la possible inscrip-
ció ibèrica. Foto: Víctor Sabaté.

Figura 17. Detall del retall corb de 
la roca realitzat per la mà humana. 
Foto: Xavier Sánchez.

al qual podria fer referència el śa(---) del Puig de Sales si, efectivament, 
la inscripció contingués el nom d’una divinitat: es tracta de śauś, 
documentat en sengles roques de dos paratges diferents de la Cerdanya, 
a Ger (GI.01.03 I) i a Er (PYO.05.01 B).

A part dels esgrafiats moderns, és curiós el gravat geomètric que 
acompanya la possible inscripció ibèrica: un conjunt de 4 triangles 
allargats, units per la base amb una línia superior i que sembla que 
indiquin la inscripció ibèrica. Tal com s’ha comprovat in situ, aquest 
esgrafiat sembla molt més antic que els d’època contemporània i té una 
certa semblança amb gravats d’època medieval localitzats en diverses 
zones del Pirineu com la Cerdanya127. (Fig. 21)

127 CAMPMAJÓ, P. (2012) Ces pierres qui nous parlent. Les gravures rupestres de Cer-
dagne des Ibères à l’époque contemporaine, Canet de Rosselló, Trabucaire.
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Figura 18. Inscripció contemporània 
“1958. AAG”. Foto: Víctor Sabaté.

Figura 19. Inscripció contemporània 
“KIKE”. Foto: Víctor Sabaté.

Figura 20. Inscripció contemporània 
“Loli”. Foto: Víctor Sabaté.

Figura 21. Esgrafiats de major in-
terès: a la part superior, conjunt de 4 
triangles invertits com si senyalessin 
la possible inscripció ibèrica de la 
part inferior. Foto: Víctor Sabaté.

7. Altres elements de patrimoni cultural
En les proximitats del Puig de Sales també podem trobar-hi les restes 
d’una cabana circular de pedra seca molt a prop de la roca núm. 13 amb 
cassoletes, encara que la millor manera d’accedir-hi sigui a través de la 
nova pista paral·lela al Camí del Cordal de Sant Ramon que es va obrir 
per instal·lar fa uns tres anys una nova línia elèctrica. (Fig. 22, 23)

Fa deu anys ja vam tenir notícia de l’existència d’aquesta barraca 
en runes, gràcies a la informació que va transmetre en Josep Maria 
Cervelló, que en aquells moments era el regidor d’Entorn Natural de 
l’Ajuntament de Sant Boi. 

També ben a prop de les restes de la cabana de pedra seca, i en 
paral·lel al camí del Cordal de Sant Ramon, hi ha un marge de pedra 
seca del que segurament havia estat una zona de conreu de vinya, tal 
com podem comprovar en fotografies de vols dels anys 40 i 60 del segle 
passat. (Fig. 24, 25 i 26)
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8. Línies de recerca futures
En la intervenció arqueològica a la Roca dels Canons de l’any 2017128 

s’hi va trobar una destral polida, clarament atribuïble al Neolític. Aquest 
fet és únic en aquesta zona del territori català i, sumat al passat ibèric de 
la regió, ens ajuda a traçar una primera contextualització cronocultural 
i geogràfica del Baix Llobregat que treballs arqueològics posteriors han 
d’analitzar a fons.

En concret, cal fer una recerca arqueològica més intensa 
pel que fa a les roques núm. 13 i 14 del Montbaig, així com 
a la roca allargada en forma de llosa on es troba la possible 
inscripció ibèrica.
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Figura 22. Detall de la possible ins-
cripció ibèrica. Foto: Víctor Sabaté.

Figura 23. Caràcters ibèrics de la 
possible inscripció, corresponents a 
ś i a. Foto: Víctor Sabaté.

Figura 24. Lateral de les restes de la 
cabana circular de pedra seca del 
Puig de Sales. Foto: Xavier Sánchez.

Figura 25. Alçat de les restes de la 
cabana circular de pedra seca del 
Puig de Sales. Foto: Xavier Sánchez.

Figura 26. Marge de pedra seca proper al cim del Puig de Sales. Foto: Xavier 
Sánchez.
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La Roca dels Canons 
(Sant Boi de Llobregat) 

Emplaçament privilegiat amb més d’un centenar 
de cassoletes al Baix Llobregat

Mireia Pedro Pascual • Pablo Martínez Rodríguez
Xavier Sánchez Torres • Xavier Mangado Llach

Introducció
En les primeres jornades d’investigació santboiana presentem el jaciment 
arqueològic lamentablement avui gairebé del tot desaparegut, de la Roca 
dels Canons, el qual s’ubica al Montbaig-Muntanya de Sant Ramon, en 
el terme municipal de Sant Boi de Llobregat. Es localitza en la carena 
est, a mitja alçada, enmig de la urbanització dels Canons (fig. 1), al peu 
d’un dels camins més transitats per pujar al cim del Montbaig: el camí 
vell de Sant Ramon. Les coordenades centrals són 418353.5 i 4576874.4 
i està a 135 m snm.

Es tracta de la roca més representativa amb inscultures (gravats rupestres) 
a mode de cassoletes (fig. 2), documentada en aquesta zona del territori 
català. Per les característiques i cronocultura, esdevé un tipus de jaciment 
arqueològic únic al Baix Llobregat, on no tenim exemples de similar 
envergadura: un aflorament rocós (llicorella) amb més de 140 cassoletes 
antròpiques sobre la superfície i en una situació geogràfica de total domini 
estratègic de la vall i delta del Llobregat (fig. 3).

Presentem els resultats de la recent recerca duta a terme al jaciment, 
promocionada des del Museu de Sant Boi de Llobregat i que ha 
consistit en dues intervencions arqueològiques preventives: el mes de 
setembre de 2016 documentarem el jaciment dins l’estudi genèric sobre 
les roques amb inscultures rupestres al Montbaig (Pedro/Martínez, 
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Figura 2. Superposició 
de les inscultures: 
cassoletes, de la 
Roca dels Canons, 
sobre l’ortofo del 
jaciment realitzada 
en la documentació 
de setembre del 2016 
(Pedro/Rodr íguez, 
2016).

Figura 1. Localització de la Roca del Canons, al Montbaig - Muntanya de 
Sant Ramon (Sant Boi de Llobregat) (supra: base topogràfica 1:25.000; infra: 
base topogràfica 1:5.000, ICGC).



La Roca dels Canons (Sant Boi de Llobregat) 111 

Figura 3. La Roca dels Canons, sobre la carena est del Montbaig (135m 
snm) i amb total domini estratègic de la vall baixa i del delta del Llobregat 
(setembre de 2016). 

2016) (pressupost de 4.472,16€). Estudi motivat pels treballs previs 
de l’estudiós santboià Xavier Sánchez (en línia), presentats en la IV 
Trobada de Centres d’Estudis i d’Estudiosos d’Eramprunyà (2011). Hi 
publica un recull de les seves troballes entre els anys 2005 i 2010 a la 
muntanya del Montbaig, entre els termes de Sant Boi i de Viladecans.

La nostra documentació arqueològica del jaciment (2016), en propicià 
l’excavació arqueològica el juny de l’any següent (Pedro/Martínez, 2018) 
(pressupost de 11.035,20€). Hem seguit el mètode de registre Harris - 
Carandini per la metodologia d’excavació arqueològica (vegeu-ne la 
memòria corresponent: Pedro/Martínez, 2018: 17-18), mentre que en la 
documentació de les cassoletes, hem emprat aquella comuna i generalitzada 
en arqueologia pel que fa als gravats rupestres (Martínez et al., 2015; Pedro-
Pascual, 2012; Tarrús, 2002; Tarrús et al., 1998). En ambdues intervencions 
hem procedit a la fotogrametria del jaciment (fig. 3).

Descripció del jaciment 
i resultats de les intervencions
La Roca dels Canons és un aflorament rocós geològicament format per 
les pissarres del sòcol paleozoic Cambroordovicià dels límits orientals del 
Massís del Garraf, anomenades i conegudes com a llicorelles. Presenten 
un aspecte força homogeni: fullat, de coloracions grises i ferruginoses, 
amb filons de quars blanc que s’hi intercalen (Cervelló et al., 2006). 
Ocupa una extensió de 28 per 22 i 2,25 m màx. vistos que afloren, uns 
600 m2, tot i que la superfície excavada fou d’ aprox. 21 m per 17 m i una 
potència màx. d’1 m (Pedro/Martínez, 2018: 29, fig. 22).
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Aquest aflorament de llicorella està afectat per l’extracció pedrera, 
de la que hem identificat diferents àrees/sectors (Pedro/Martínez, 2018: 
32, fig. 26). D’igual manera, hem documentat els sediments fruit del 
rebuig de dita activitat. Es tracta de detritus de pissarra, de consistència 
poc compacta i que adopten un color marró clar. En ells, hi hem 
recuperat uns pocs fragments de ceràmica a torn oxidada, alguns dels 
quals amb decoració vidrada verda (Pedro/Martínez, 2018: 90 i 92, fig. 
72). Segurament pertanyen a un mateix vas, a algun tipus comú utilitari 
d’atuell gerrer, d’olla o càntir. Vinculats a l’activitat d’extracció pedrera, 
també hem documentat una sèrie de forats de pal, posteriors a una 
primera tongada d’aquest rebuig, que s’hi insereixen però n’estan alhora 
coberts. D’entre 20 i 30 cm de diàmetre, presenten una sèrie de llosetes 
de pissarra disposades perimetralment a mode de falques. L’explotació 
pedrera dels afloraments de llicorella del Montbaig està relacionada 
amb l’explotació agrícola de la muntanya per al conreu, ja des d’èpoques 
baixmedieval i moderna, a partir de bancals amb marges de pedra 
seca, tal com ho comprovem a partir de les restes que actualment se’n 
conserven per tota la muntanya (Pedro/Martínez, 2018: 97-99).

Val a dir que les superfícies de l’aflorament que conforma la Roca 
dels Canons i les quals no estan afectades pels retalls d’extracció pedrera, 
corresponen a aquelles superfícies de la roca més compactes i que 
presenten tot un seguit de cassoletes insculpides. Fet que denota ja una 
cronologia ante quem de les cassoletes respecte dita extracció pedrera.

Es tracta bàsicament i majoritària de cassoletes circulars disperses 
sobre la superfície de suport (tot i que n’hi ha algunes d’ovalades) i de 
dimensions variables (fig. 4). Presenten diferents graus d’erosió. De secció 
en U, estarien realitzades per repicat, ja sigui per percussió directa amb un 
objecte rom i dur (rierenc, eina polida?) o bé per percussió indirecta amb 
un cisell dur (Shee Twohig, 1981: 122; Abelanet, 1986: 163; Tarrús et al., 
1998: 122, 124; Bednarik, 2008: 85-86).

Al que podríem considerar la plataforma principal de suport del 
jaciment, de 5,50 per 4,65 m, hi documentem la major concentració de 
cassoletes, amb 89 de cassoletes insculpides (fig. 2 i 5). Per una descripció 
més detallada, vegeu la fitxa de registre corresponent (Pedro-Pascual/
Martínez-Rodríguez, 2016: 70-80, 97: fig.92).

En un plataforma vista de l’aflorament sense cassoletes insculpides, 
hi ha una cocona (fig. 2 i 5), les quals es relacionen amb el pasturatge 
com abeuradors per als gossos o bé a fi de dipositar-hi la sal necessària 
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pels ramats. Habitualment, també s’assenyala els seu aprofitament per la 
caça de petites aus (Alonso-Tejada, 2003:285; González-Pérez, 2004:63).

En una de les esquerdes de l’aflorament rocós, de 1,60 m de longitud 
per 20 cm d’ample i entorn mig metre de profunditat, hi hem documentat 
un nivell de sediment llimós de color marró clar - grogós, de 10 cm de 
potència al Nord i 30 cm al Sud (UE 104) (Pedro/Martínez, 2018: 37-
41, 92), en el qual hem recuperat una ascla de sílex, una possible ascla i 
un altre fragment, ambdós de quars blanc, fruit de la talla intencionada, 
i un fragment de destral polida (fig. 6-7).

Així mateix, en els sediments inferiors de rebuig (UE 205) de 
l’activitat d’extracció pedrera, hi hem recuperat un parell de petits 
fragments de ceràmica a mà (Pedro/Martínez, 2018: 91-92, fig. 
73). Ambdós fragments són informes i llisos, de cocció oxidant i, a 
nivell macroscòpic, s’hi observa desgreixant d’esquist. Estan rodats i 
lleugerament concrecionats. Segurament pertanyen a un mateix vas.

Conclusions i discussió
Si ens atenim al subtítol del present article, en què qualifiquem la Roca 
dels Canons com un emplaçament privilegiat amb més d’un centenar 
de cassoletes al Baix Llobregat, pel que fa a aquest tipus d’inscultures, es 
tracta d’un jaciment arqueològic únic en aquesta zona del territori català, 
on no en tenim de similar envergadura: un aflorament rocós amb gairebé 
150 cassoletes antròpiques sobre la superfície i en una situació geogràfica 
estratègica, a mitja alçada de la muntanya del Montbaig - St. Ramon, de 
total domini de la vall baixa i delta del Llobregat (fig. 2-3). 

Val a dir però, que el número de cassoletes en aquest indret, podria 
haver estat major si tenim en compte la possible destrucció ocasionada 
per l’activitat d’extracció pedrera, atès que les cassoletes s’han 
documentat en les superfícies de l’aflorament rocós no afectades pels 
retalls de dita activitat.

La Roca dels Canons es troba dins el conjunt de roques amb cassoletes 
al vessant SE de la muntanya del Montbaig, concretament a les carenes 
E i SE i en un radi de mig km, i entre les quals en destaca també (Pedro-
Pascual/Martínez-Rodríguez, 2016: 117, fig. 106). En aquest cas, a l’altra 
banda del camí on s’ubica, el camí vell de Sant Ramon, l’acompanyen un 
parell d’afloraments de llicorella també amb cassoletes (Pedro-Pascual/
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Figura 5. Digitalització de la fotogrametria de la Roca dels Canons i seccions 
del jaciment, en què se’n pot apreciar la major concentració de cassoletes.

Martínez-Rodríguez, 2016: 98-106). En realitat, considerem tots tres 
afloraments un sol conjunt. Tots aquests afloraments rocallosos en carenes, 
també al peu d’algun dels camins que hi transcorren, presenten una 
posició dominant de visibilitat vers la vall baixa del riu Llobregat i el seu 
delta. En destaca evidentment, la Roca dels Canons, tant per l’envergadura 
com per la situació geogràfica estratègica. De fet, el riu Llobregat és un 
des marcadors geogràfics de l’anomenada frontera entre l’àrea megalítica 
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Figura 6. Conjunt de materials lítics recuperats a l’UE 104 de la Roca dels 
Canons, atribuïbles cronoculturalment a la Prehistòria recent, així com el 
parell de petits fragments de ceràmica a mà de l’UE 205.

de la Catalunya Vella i la no megalítica de la Catalunya Nova, malgrat 
alguns casos excepcionals de les serres prelitorals tarragonines (Tarrús, 
2003). En aquest context geogràfic, hi ha documentades la llosa de Puig 
Castellar (Sant Vicenç dels Horts) i la roca del Montpedrós (serrat de la 
Torrassa, Santa Coloma de Cervelló), en les que s’hi documenten cassoletes 
conjuntament vinculades a motius espirals gravats i les quals s’atribueixen 
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al Calcolític o a l’edat del Bronze (Anguas et al., 2005; Ripoll/Barberà/
Llongueras, 1965). Entre totes elles, també les del Montbaig, hi ha control 
visual. De fet, la del Montpedrós també correspon a un aflorament 
d’esquist en una carena del puig, en la part alta, però no al cim, dominant 
la plana costanera i mirant a l’est. Així mateix, la pedra de Collserola 
(Sant Cugat del Vallès) és un bloc de pòrfir amb cassoletes unides per 
reguerons a la plataforma superior (Mañé, 1986; 1996: 78). També en una 
posició de domini visual, cap al Vallès i el Barcelonès.

A partir dels nostres estudis i de paral·lels similars, en defensem una 
contextualització cronocultural prehistòrica vinculada al megalitisme, 
a grans traços entre un neolític recent i el bronze inicial, vinculada a 
altres elements de context megalític datats. Cal incidir en què no presenta 
cap altre gravat de cronologia indubtablement medieval/moderna com 
inscripcions o dates específicament. Tradicionalment, inscultures - gravats 
rupestres formen part de l’art rupestre i amb una àmplia trajectòria des de 
diferents moments de la prehistòria i èpoques històriques. Les cassoletes 
són un dels gravats rupestres més freqüents, aïllades o associades a 
reguerons, amb una àmplia dispersió geogràfica (Bednarik, 2008). Se 
n’admet però, aquesta vinculació per al Midi francès i el nord-est català, 
els Pirineus orientals (Abelanet, 1986: 166-168; Tarrús et al., 1998: 122; 
Tarrús, 2002: 841, 850), inclosos menhirs i roques gravades; igualment 
Bueno i Balbín (2000: 55-56) per a la resta de la península i Shee Twohig 
(1981: 121) per l’Europa occidental. S’han documentat conjunts tancats 
d’època neolítica i calcolítica amb cassoletes insculpides (Abelanet, 1986: 
166-167; Bueno/Balbín/Barroso, 2007). A Catalunya, concretament a 
l’Alt Empordà, l’assentament neolític de ca n’Isach (Palau-saverdera) i 
la cista amb túmul de la Vinya d’en Berta (Pau) (Tarrús, 2002: 54,67-
68, 2003: 69; Tarrús et al., 1998: 122); així com a l’estàtua-menhir de ca 
l’Estrada (Canovelles, Vallès Oriental) (Fortó/Martínez/Muñoz, 2008; 
Moya et al., 2010: 18-19). De fet, l’art esquemàtic ibèric comprèn pintures 
i gravats a l’aire lliure amb motius similars als que s’han pogut datar C14 
per als megàlits (Bueno/Balbín/Barroso, 2007: 592).

En una de les esquerdes geològiques de l’aflorament rocós (Pedro/
Martínez, 2018: 37-41, fig. 31-35), per tant, no relacionada amb la seva 
explotació pedrera, hi hem recuperat el conjunt de materials lítics (fig. 6). 
Tot i que l’ascla de sílex, podria correspondre tant a contextos prehistòrics 
com posteriors, la destral polida resulta atribuïble a la Prehistòria recent 
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neolítica. En ella, s’hi han observat el que semblen dipòsits d’ocre. Les 
restes talla de quars blanc també s’atribueixen tradicionalment com 
a element típicament neolític (Borrell, 2008; Edo et al., 2011). Els hi 
podríem afegir els dos petits fragments de ceràmica a mà recuperats a 
l’UE 205 (Pedro/Martínez, 2018: 91-92, fig. 73), tot i que en ésser tant 
petits, informes, llisos i rodats, no són determinants. 

Es considerarien expressió artística (art megalític) o simbòlica - ritual 
vinculades al megalitisme. Les cassoletes (o cúpules129) són alguns dels 
elements primordials i més representats, que de manera repetitiva 
cobreixen el suport (Abelanet, 1986: 162; Shee Twohig, 1981: 116, 
122). N’hi ha de més o menys senzilles, únicament cassoletes o lligades 
per reguerons, halteriformes o bé de múltiples, agrupades o no. Se’n 
destaca la posició dominant en el paisatge, sobre les valls, integrats en 
una visió territorial de marcadors gràfics (Bueno/Balbín, 2000: 48; 
Bueno/Balbín/Barroso, 2007: 646). Els conjunts complexos, lligats amb 
reguerons, sobre roques a l’aire lliure amb una lleugera inclinació de 
pendent, s’emprarien per escolar-hi líquids (Abelanet, 1986:163, 168-
169; Tarrús et al., 1998:124). Hi ha qui s’aventura en la interpretació 
de l’ús dels cupuliformes per a actes cultuals amb un significat tel·lúric 
i màgic alhora, per rebre i contenir ofrenes sòlides, i líquides quan 
adjunten reguerons (Abelanet, 1986:168-169). Per contra, altres els 
atribueixen simplement una finalitat funcional pràctica (Alonso-Tejada, 
2003:285, 291). Bednarik (2008:69) conclou que analíticament no 
resulta possible separar les característiques utilitàries i les no utilitàries 
de les cúpules, fins i tot si disposéssim d’informació etnogràfica fiable. 
En antigues comunitats d’arreu del món s’ingereixen substàncies no 
alimentàries com pols de roca, argila, guix, terra..., sobre tot les dones 
embarassades, els adolescents i els malalts renals crònics. La geofàgia 
es defineix com “una pràctica en les societats rurals o pre-industrials 
de menjar substàncies terroses (com argila) per augmentar una dieta 
escassa o deficient en minerals” (Merriam-Webster, 1999: 488). 

Respecte la gran concentració de cassoletes a la Roca del Canons, 
hem procedit a revisar-ne la distribució, localització i orientació de 
cadascuna d’elles i en el seu conjunt i malauradament no hem sabut 
trobar cap tipus de relació amb possibles orientacions astronòmiques. 
En les darreres dècades, en gravats rupestres a Europa, se n’ha pogut 

129 Terminologia anglesa/francesa per a les cassoletes.
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demostrar l’existència: diversos elements gravats (cassoletes, reguerons, 
motius més complexos) marcarien solsticis i equinoccis (Galovart, 2018). 
D’igual manera, també hem revisat la distribució en relació a possibles 
representacions geogràfiques d’elements i relleus de la vall del Llobregat 
i entorn immediat (cims, valls, rius, etc...), elements que són visibles des 
de la molt interessant ubicació la Roca dels Canons. Tampoc però, hem 
pogut observar cap relació ni cap lligam entre les mateixes inscultures 
i el que podria ser algun tipus de representació geogràfica d’aquests 
elements.

La destrucció del jaciment
Per acabar, ens fem ressò de la recent destrucció del jaciment, succeïda 
el setembre del darrer any (2018), bàsicament de la plataforma 
principal en la que s’ubicava la significativa concentració de cassoletes 
del jaciment. Ubicat en una parcel·la de propietat municipal, fins la 
nostra documentació arqueològica del 2016, no catalogada com a zona 
d’expectativa arqueològica. Malgrat que després de l’excavació del 2017, 
se n’havia programat la museïtzació atès que les manifestacions rupestres 
estan protegides per la Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993)130; 
en el moment de la destrucció, encara no se n’havia pogut procedir. 
La conservació fins llavors i la destrucció posterior, estan directament 
relacionades amb la línia d’alta tensió d’Endesa que transcorre sobre el 
jaciment (fig. 1). No s’havia construït en aquest indret de la urbanització 
del Canons justament per aquesta línia elèctrica, però desgraciadament 
per necessitats tècniques de la mateixa, es procedí a la seva destrucció 
mecànica. Prèvia denúncia de l’Ajuntament de Sant Boi i investigat per 
la Unitat de Patrimoni dels Mossos d’Esquadra, actualment es troba en 
procés judicial131 (Polo, 2018). Segons el nostre parer, caldria procedir a 
la neteja del que queda de jaciment a fi de valorar tècnicament l’afectació 
de la destrucció i del que en resta. Val a dir que, l’agost de 2017, també 

130 http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&docu-
mentId=92717
131 Aprovació de la moció sobre el Jaciment Neolític “La Roca dels Canons”. Acta de 
sessió de ple, 31-01-2019. Cultura: 013, Núm. d’expedient: N111-2019-01 <http://sant-
boi.cat/Publi121.nsf/1BA5AF3BD87341F1C12583AC004BBB8F/$FILE/1%20Sessi%-
C3%B3%20del%20dia%2031.01.2019%20_SPL190001_.pdf> [Consulta: 15 de novem-
bre de 2019]



 M. Pedro • P. Martínez • X. Sánchez • X. Mangado120 

se’n procedí a la neteja química i mecànica (Garcia/Molinas, 2017) per 
part de l’empresa de restauració i conservació Àbac i a càrrec del Servei 
d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya (pressupost de 1.568,16€).

La lamentable destrucció del jaciment de la Roca dels Canons significa 
que cap altre especialista ja no podrà revisar i reestudiar aquest jaciment 
arqueològic, a més d’una pèrdua del nostre patrimoni.
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Ceràmiques italianes d’època 
moderna recuperades a les 

intervencions arqueològiques de 
Sant Boi de Llobregat 

(Baix Llobregat)
Josefa Huertas Arroyo

Introducció
Aquesta comunicació té com a objectiu presentar una conjunt de 
ceràmiques de importació italianes localitzades dins del terme municipal 
de Sant Boi de Llobregat. Aquestes importacions representen un tant per 
cent molt petit dins del panorama dels productes ceràmics documentats 
però que poden aportar informació a nivell social i econòmic.

Les produccions italianes
La importància dels diferents centres productius de ceràmica situats 
a Itàlia està documentat des d’època medieval i en època moderna 
s’incrementa amb una major incidència de l’exportació arreu de la 
conca mediterrània i més enllà.

 La producció presenta múltiples varietats en funció dels diferents 
centres dispersos per tota la península italiana, que bàsicament es 
poden dividir en tres zones d’influència: La Liguria, la Toscana i la zona 
meridional, bàsicament Nàpols.
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Les produccions italianes a Sant Boi de Llobregat

1. Contextos amb ceràmica italiana
Les actuacions arqueològiques portades a terme dins del municipi 
de Sant Boi de Llobregat han aportat un conjunt de ceràmiques de 
procedència italiana que representa un petit percentatge dins dels 
conjunts de materials recuperats en el decurs de les excavacions. Els 
materials ceràmics es situen dins de contextos cronològics de finals del 
segle XVi i arriba fins a inicis del segle XViii.

Els materials que acompanyen aquestes peces són bàsicament 
produccions locals comunes vidriades, així com ceràmica decorada en 
blau català i reflexos daurats. L’estudi es centra en els jaciments que 
enumeren a continuació.

1.-Interior de l’església de Sant Baldiri. Signatura-EAB.
· Direcció: Ferran Puig, Josep Maria Solias.1991
· Inventari materials: Joan Josep Esteban (2000-2001)
· Descripció: Intervenció a l’església parroquial de Sant Boi. Es van 
documentar diversos enterraments del segle XViii.

2.-Can Diví Nord. Signatura-CDN 97
· Direcció: Maria Lledó Barreda.1997
· Descripció: Edifici construït al segle XiV, sobre restes d’un anterior (Xi-
Xiii). Més tard al segle XiX es torna a edificar el solar. L’edificació es situa 
a un lloc privilegiat a la zona d’entrada de la població.
· La casa, propietat de les monges jerònimes, està relacionada amb els 
horts del Castell.

3.-Can cabaler. Signatura- CC 99
· Direcció: Joan Josep Esteban(1999-2000)
· Descripció: Casal de producció agrícola construït als segle XV i amb 
modificacions fins al XX. Es documenta una zona de sitges al segle XV.

4.-Hort del rector. Signatura- HR.00
· Direcció: Julia Miquel(1999-2000)
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· Descripció: Casal de producció agrícola construït als segle XV i amb 
modificacions fins al XX. Es documenta una zona de sitges al segle XV.

5.-Can Barraquer. Signatura- CB 02
· Direcció: Carme Subiranas (2002)
· Descripció: Futura ubicació del museu del municipi, les reformes van 
fer necessària la intervenció arqueològica, amb la localització de restes 
que van des d’època ibèrica fins a l’actualitat. 
· Can Barraquer (també coneguda com Can Bosch), és una casa 
documentada des d’època medieval, amb la particularitat de que durant 
un temps va viure Rafael Casanova i Comes, ja que la casa pertanyia a 
la herència de la seva dona Maria Bosch i Barba.

2. Catàleg de les ceràmiques de producció italiana.

Majòlica blau sobre blau
La pasta presenta una coloració de tonalitat groguenca, molt sorrenca. 
La coberta estannífera, malgrat esser de bona qualitat, desapareix 
fàcilment i presenta problemes de conservació. Normalment la coberta 
estannífera ocupa la cara interior i l’exterior, a excepció de les formes 
tancades que no tenen coberta interior.

Les formes documentades són els bols (figura 1,4) i les tassetes(figura 
1,3), ambdós sense nanses, i de forma més residual els plats (figura 1,1 i 2). 
Altres formes representades però amb menys proporció són la servidora 
(figura 1,5) i la crespina (centre de taula o servidora), que te com a funció la 
purament ornamental o per servir petits dolços (Figura 1,6).

Les decoracions, en dues tonalitats de blau, estan formades amb 
motius vegetals estilitzats, orientalitzant i de forma més residual, dins 
d’aquest jaciment, motius figurats. S’ha documentat la presència d’una 
marca sencera de taller.

Inventari de materials identificats

-CB-02-2000(Figura 2,2)-Broc de petites dimensions, diàmetre 
exterior-3 cm.
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Figura 1.
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-CB-02-2000-Broc de les mateixes característiques que l’anterior.

-CB-02-2000- Quatre fragments sense forma. Decoració vegetal.

-CC-49-42(Figura 2,3)-Peu de “crespina” d’escenografia barroca. 
Diàmetre del peu-11,5 cm. Decoració-figura humana (un putti), envoltat 
de vegetació, tipus paisatge. Procedència- Savona, malgrat que no s’ha 
trobat un paral·lel exacte moltes peces presenten elements similars, amb 
cronologies del segle XVii.

-CC 99-42 (Figura 2,4)-Perfil sencer de tasseta. Diàmetre de la vora-7,7 cm 
Decoració-Motius vegetals estilitzats. Marca- Escut de Savona (Barile-1975.
Tavola 1,DD /1.; Fortnum-1896. Números 481,484 i 485).

Aquesta peça és, sense cap mena de dubte, una de les més interesants, 
per una banda perquè ens permet recuperar un perfil sencer, i per una 
altra banda, perquè la documentació de la marca ens permet situar 
amb tota seguretat la zona de procedència.

La marca està constituïda per l’escut de la ciutat de Savona, que 
va ser un dels centres productius de ceràmica més importants d’Itàlia, 
bàsicament entre els segles XVi i XViii, amb un moment culminant al 
segle XVii.

Aquest motiu està àmpliament documentat a diferents tipus de peces 
i amb diferents varietats iconogràfiques. El escut, amb representacions 
més o menys elaborades, pot documentar-se isolat o acompanyat 
d’inicials de diferents obradors o mestres de la ciutat.

El tipus de dibuix que es documenta en la peça que ens ocupa es 
pot situar al segle XVii, sense més precisió, ja que no va acompanyat 
d’inicials o altres dibuixos que identifiquin tallers.

-CDN 97-189-27(Figura 3,2).Fragment de vora de plat de vora recta. 
Diàmetre de la vora-21 cm. Decoració-tipus “foglie e raggere”, amb 
línies grogues molt difuminades a prop de la vora(Cerdà i Telese-1994.
pàg.304,Fig.1. Tipus 1.1.2).Procedència- Liguria 1575-1625

-EAB 407. Fragment de vora de plat. Decoració vegetal estilitzada.

-HR-00-60.Quatre fragments sense forma. Vidriat deteriorat.

-HR-00-60 (Figura 2,1). Fragment de bol. Diàmetre de la vora-12 
cm. Decoració vegetal estilitzada.
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Figura 2.
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-HR-00-60-72,73,74(Figura 3,4 i 3,5) Sis fragments d’una servidora, 
encara que no enganxen semblen la mateixa peça. Diàmetre de la vora-
24 cm. Decoració- Motius de vegetació estilitzada.

-HR-00-60-89. Fragment de vora de bol.

-HR-00-69-9. Fragment d’un possible peu de saler. Vidriat deteriorat, 
restes de dos blaus.

-HR-00-69-9. Dos fragments de peu i vora de plat. Vidriat deteriorat, 
restes de dues tonalitats de blaus.

-HR-00-69-13. Fragment sense forma de tasseta. No s’aprecia el 
tipus de decoració, encara que presenta alguna línia en groc.

-HR-00-69-15 (Figura 2,5). Dos fragments de bol. Diàmetre de la 
vora-8 cm. Decoració vegetal estilitzada.

-HR-00-69-16. Fragment de vora de tasseta. Decoració-aigües de 
diferents tonalitats. Vidriat molt deteriorat

-HR-00-69-17. Dos fragments sense forma de bol. Decoració-Motius 
vegetals estilitzats

-HR-00-69-18. Fragment sense forma de bol. Decoració-Motius 
vegetals estilitzats, amb alguna línia de tonalitat verdosa

-HR-00-69-19. Fragment sense forma de bol. Decoració-Aigües 
blaves. Vidriat molt deteriorat

-HR-00-69-20. Fragment de vora de tasseta. Decoració-Taques 
blaves. Vidriat molt deteriorat

-HR-00-69-22. Dos fragments de vora de tasseta. Decoració-Motius 
d’aigües de diferents tonalitats de blau

-HR-00-69-23. Dos fragments sense forma Decoració-Aigües blaves. 
Vidriat de poca qualitat, amb bombolles.

-HR-00-73-21. Quatre fragments (1 vora i 3 sense forma) de bol. 
Decoració- vegetal estilitzat

-HR-00-83-114.Dos fragments sense forma i dos fragments de vora 
de tasseta. Decoració- Motius vegetals estilitzats
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Figura 3.
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-HR-00-83-115. Cinc fragments sense forma de bol. Decoració- 
vegetal estilitzat

-HR-00-83-119 (Figura 3,3) Dos fragments de vora de safata. 
Diàmetre de la vora- 22 cm. Decoració- Motius vegetals estilitzats.

-HR-00-114-32. Dos fragments de vora de tasseta.

-HR-00-116-22 (Figura 3,1).Fragment de vora de plat de blau 
beretino calligrafico a volute. Diàmetre de la vora- 17 cm . Pasta-
color ataronjat molt depurada. Decoració-sanefa amb mètopes amb 
estilitzacions vegetals (Gisbert i Bolufer-1992. Pàg.11, Figura 2.2; Cerdà 
i Telese. 1994. Fig.3. Tipus 1.1.1. “a quartieri”.1575-1625 

-HR-00-116-23. Fragment sense forma de bol. Decoració-Vegetal 
estilitzat.

-HR-00-116-25. Fragment de vora de bol. Decoració-Vegetal 
estilitzat

-HR-00-116-26. Fragment sense forma de bol. Decoració-Vegetal 
estilitzat.

Majòlica blau sobre blanc
És un grup més heterogeni que l’anterior, malgrat compartir bàsicament 
les mateixes pastes, es documenten pastes de tonalitat més crema, amb 
una clara excepció que és de tonalitat taronja i molt depurada, i només 
localitzen a les peces de l’estil de “farbalans”

Les formes continuen amb la mateixa tònica que el grup anterior; 
bols, tassetes i plats. Les decoracions es mantenen dins d’una panoràmica 
de decoracions florals o vegetals. Amb una única excepció centrada a 
l’estil “farbalans”, decoració que es originaria de la ceràmica d’origen 
francès (Derain), però que també es localitza en peces de produccions 
d’Alcora, així com a peces italianes de la zona de la Liguria. 

Inventari de materials identificats.

-HR-00-60. Fragment sense forma de bol. Decoració-anvers floral en 
blau sobre fons blanc i revers, Aigües de tonalitats blaves.

-HR-00-69-10- Quatre fragments de vora de plat. Pasta-color ataronjat, 
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molt depurada. Decoració en blau, “estil farbalans” sobre blanc (Gisbert 
i Bolufer.1992. Làmina II,4)
-HR-00-69-11. Quatre fragments de vora de plat. Pasta-color ataronjat, 
molt depurada. Decoració en blau, “estil farbalans” sobre blanc (Gisbert 
i Bolufer.1992. Làmina II,4)
-HR-00-69-29. Fragment de peu de plat. Decoració-Motius florals en 
blau fosc sobre blanc brut. Al peu, fragment de marca, no identificada.
-HR-00-73-19. Dos fragments de vora de tasseta. Pasta-color crema, de 
textura compacta. Decoració-vegetal

Policromes
Representen un petit conjunt bastant heterogeni, malauradament són 
fragments molt petits i de difícil adscripció, encara que per pasta i 
tipus representats també podien pertànyer a la zona nord d’Itàlia. La 
forma bàsica representada és el plat i només de forma molt residual es 
documenta la tassa.

Inventari de materials identificats.
-CB-02-2000. Fragment de vora de plat. Pasta-color groguenc amb 
tonalitats blanquinoses, de textura sorrenca. Decoració vegetal sobre 
fons blau clar, en colors groc, manganès, blau i taronja. Revers- Dues 
línies en manganès prop de la vora.
-CB-96-126-15. Fragment de vora de plat. Pasta-color crema, de 
textura compacta. Decoració-vegetal. En colors blau, taronja, groc, 
verd i manganès.
-HR-00-69-28. Fragment sense forma de plat. Pasta-color crema, de 
textura sorrenca. Decoració en verd, groc, manganès. El revers és blau 
sobre blanc. Només es veuen dues línies irregulars.
-HR-00-83-112. Fragment de vora de plat. Pasta-color groguenc amb 
tonalitats blanquinoses, de textura sorrenca. Decoració-Tres filets, dos 
blaus i un més petit manganès, a prop de la vora
-HR-00-83-116. Fragment de peu de plat. Pasta-color crema, de textura 
compacta. Decoració-Fons blanc, amb decoració en blau, groc i negre.
-HR-00-83-117. Fragment sense forma de tasseta. Pasta-color crema, 
de textura compacta. Decoració-Fons blanc, amb decoració en blau, 
groc i manganès.
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Consideracions finals
Bàsicament les importacions italianes provenen de la zona de Savona 
amb un total d’un 75 % del total dels fragments documentats, amb una 
predominança de les produccions de blau sobre blau. Aquestes peces 
són fàcilment identificables tan per la seva pasta com per la coberta i el 
repertori decoratiu.

La resta de les produccions (10% blau sobre blanc i 15% de policrom), 
també es poden situar a la mateixa zona (Liguria-Savona), encara que el 
seu estat de conservació fa difícil una adscripció més concreta. 

Les produccions importades italianes representen aproximadament 
un 1%, (a l’excavació on es documenta en major proporció) amb molt 
poca incidència sobre el volum total del material ceràmic documentat.

Una altra dada significativa és que la gran majoria (76 %) de les peces 
d’importació provenen de dues intervencions realitzades al mateix solar 
(Hort del Rector i Can Cabaler).

Es pot afirmar que per la seva proporció en relació amb la ceràmica 
local no seria un producte molt estès i a l’abast de tothom, sinó que estaria 
relacionat amb una classe amb un poder adquisitiu i de representació 
més elevat que la resta de la població. No podem oblidar que la majoria 
del material documentat es situa a una zona molt concreta associat amb 
la figura del rector de la parròquia de Sant Baldiri.

D’altra banda, la tipologia representada no es correspon a una vaixella 
d’ús diari. Formada bàsicament per tasses, bols i “crespines” (safates o 
servidores) i amb una decoració més elaborada que les produccions 
locals, ens indica la voluntat del propietari de mostrar aquestes peces. 
Es relacionen amb el costum de prendre cafè o xocolata desfeta com a 
forma de relació social, fet àmpliament documentat en aquest moments.

La seva forma d’arribada, en funció de la importància comercial i 
la proximitat geogràfica, es faria probablement via Barcelona, encara 
que no es pot parlar d’un gran comerç sinó de contactes puntuals, 
probablement condicionat per la manca d’un ampli mercat per aquest 
producte concret. 

Com a conclusions finals, sempre a la vista de les dades actuals, es 
pot afirmar que les importacions italianes tenen un lloc de procedència 
molt puntual, concretament Savona i seva zona de influencia. Amb 
una cronologia que ocupa entre finals del segle XVi i segle XVii, les 
produccions del segle XViii no es documenten.
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La decoració del casal senyorial de 
Can Puig en el pas del segle XVIII al 

XIX, una primera aproximació132

Vanessa Martín Nicolas · Historiadora de l’art
uniVersitat de BarCelona

la rutlla. Centre d’estudis santBoians

Introducció
El punt de partida de la present recerca, encara en un moment molt 
inicial i presentada de manera parcial, és doble. D’una banda, s’ha 
tingut en compte l’article publicat per Carles Martí a la revista Vida 
Samboyana del mes de desembre de 1972133 en el qual parlava d’un 
imminent enderrocament del Casal de Can Puig, al carrer Major de 
la nostra vila i, de l’altra, unes fotografies conservades en el fons Carles 
Martí de l’Arxiu Històric Municipal de Sant Boi.134

L’article de Carles Martí és un veritable plany per la pèrdua del Casal 
de Can Puig, el qual estava a punt d’enderrocar-se a finals d’aquell 
1972, i que seguia als de Can Raurich o Can Pere Rossinyol, entre 
d’altres. La desaparició material de patrimoni a la vila de Sant Boi ha 
estat, malauradament, una constant irrevocable; si s’hagués fet cas al 

132 Aquesta recerca s’emmarca en el projecte d’investigació finançat pel Ministerio de 
Ciencia e Innovación en Universidades “Arte y cultura en la Barcelona moderna: siglos 
XVII – XVIII. Relaciones e influencias en el ámbito del Mediterráneo occidental” (PGC 
2018 – 093424-B-100), sota la direcció de la investigadora principal Silvia Canalda i Llo-
bet (Universitat de Barcelona, Departament d’Història de l’Art).
133 MARTÍ, Carles. “El casal de Can Puig”, a Vida Samboyana, núm. 205, desembre de 1972, p. 7.
134 Agraeixo a Maria Lledó Barreda, directora del Museu de Sant Boi, i Carles Serret, 
director de l’Arxiu Històric Municipal, que compartíssim amb mi aquesta troballa. 
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seu desig, avui podria conservar-se el Casal de Can Puig com a Casa de 
Cultura en comptes de ser un bloc de pisos que, per sort i com a mínim, 
va respectar parts de la vella façana. 

Publicat el desembre de 1972, no va ser el primer en el qual Carles Martí 
va fer referència al conjunt de Can Puig; onze anys abans, en un article sobre 
el Carrer Major de la vila, ja feia referència al descuit en què es trobava el 
casal amb aquestes paraules: “Ens dol com a santboians i amics de les belles 
coses de la vila, el descuit en què es troba avui aquest casal, que mereix una 
cura i atenció que no se li té”.135 L’autor assenyalava també que algun dia 
parlaria de la col·lecció de pintures que albergava al seu interior, cosa que 
sembla que mai va arribar a fer. Des del Centre d’Estudis Santboians “La 
Rutlla” ens proposem ara continuar amb la feina de recuperar i mantenir la 
memòria i el record històric i patrimonial de la nostra vila. 

El casal senyorial de Can Puig 
De cases senyorials, com ho va ser Can Puig en el seu moment, n’hi ha 
per tot Catalunya en època moderna. Aquestes cases esdevenen espais 
de representació (públics) alhora que tenen un ús privat, amb totes les 
comoditats possibles i plenament confortables. Acostumen a decorar-se, 
tant les que podem trobar a les grans ciutats com les de les petites viles, 
seguint l’esperit i el gust de qui impulsa la seva construcció i/o reforma 
i qui les habita al llarg dels segles.

Així és com Carles Martí descrivia Can Puig el segle passat, abans de 
la seva destrucció: “està format per dos cossos d’edifici d’igual alçària, 
units especialment pel bellíssim ràfec de teulada que acaba, a l’angle, en 
un cap de biga treballada que representa la testa d’un dragó”. Afegeix 
posteriorment que “la casa de la part de llevant conserva rastres de 
treball menestral com l’escut del martell que, en una llinda, de data 
1604, corona l’únic balcó” i que “sota uns escrostonats, a baix, sembla 
endevinar-se un arc ogival”.136 Carles Martí identifica aquest espai amb 
una antiga ferreria. L’altre edifici, el casal noble, “presenta a la llinda 
d’un bellíssim i també únic balcó, l’escut o senyal dels Sardanya, antics 
possessors de la casa”.137 

135 MARTÍ, Carles. “El carrer major”, a Vida Samboyana, núm. 66, maig de 1961, p. 5-7.
136 MARTÍ, Carles. “El casal de Can Puig”..., p. 7.
137 Ibídem. 
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Una primera aproximació material i històrica identifica els Cerdanya138 
com els primers propietaris de la casa. Segurament amb motiu d’un 
enllaç matrimonial, els Cerdanya s’emparentaren amb la família Puig, i 
amb aquest nom arribarà el casal fins al segle XX. La família Cerdanya, 
que exerciren com a batlles nomenats per l’Abadessa de Valldonzella, 
senyora de la Pobla, va ser una de les principals famílies de la Pobla 
Arlovina des del segle XV. Del primer Cerdenya de la nissaga del 
qual tenim notícia és de Bartomeu Cerdenya, obrer de la parròquia, 
propietari d’alguns esclaus i company d’aventures del senyor del castell, 
Joan de Torrelles, a mitjans del segle XV (coincidint amb el moment de 
contractació del Retaule de Sant Baldiri a Lluís Dalmau).139

La família Puig està documentada a la vila de Sant Boi des del segle 
XVi. A finals d’aquesta centúria, Francesc Puig forma part del Reial 
Consell de Felip II i, ja al segle XViii, apareix anomenada com a família 
noble, juntament amb Pere de Lacavalleria, senyor de la quadra del 
Bori.140

138 Segons la citació i el document es pot trobar la variació Sardanya , Cerdanya, Sardenya.
139 CODINA, Jaume. A Sant Boi de Llobregat: segles XIV-XVII. Barcelona: Columna, 
1999, p.126 i 164.
140 MARTÍ, Carles. “El casal de Can Puig”..., p. 7.

imatge 1. Escut dels Cerdanya conservat a l’actual edifici. Fotografia: Pobles 
de Catalunya.
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A la façana de l’antic casal també hi havia un rellotge de sol pintat 
que estava datat el 1806, quan segurament s’estaven realitzant tot un 
seguit de reformes que van comportar també importants novetats en la 
decoració interior. 

El pas de la Guerra Civil i les fotografies conservades
El 31 de desembre de 1942, Ignacio de Puig y de Palleja,141 compareixia 
davant el jutge municipal de Sant Boi per la instrucció de la Causa 
General de Barcelona. Després de declarar que, amb motiu de residir 
fora de la població, no va ser objecte en ella de maltractament personal, 
declara sobre els béns que posseeix a la vila i que fan referència al nostre 
objecte d’estudi: Can Puig.

“Que en cuanto a los bienes en primer lugar fue invadida la casa del declarante, 
(Calle Mayor número 74) que el mismo se derribaron paredes, se destruyó el 
jardín, y fueron robadas las ropas, colchones, muebles, utensilios de casa, etc. 
Valorado todo ello en unes cincuenta mil pesetas. 

Que además fueron arrancadas de las paredes en tres habitaciones pinturas 
murales de valor que las decoraban, que fueron sustraídos también varios 
cuadros, dos de ellos singularmente de reconocido mérito, que fue destruido todo 
cuanto había en la capilla, imágenes, cuadros, ropas y ornamentos de iglesia, 
casullas, etc, todo lo cual y singularmente la tapicería que era bordada en plata 
tenía un valor de unas cuarenta mil pesetas más.”142

Segons la declaració, algunes de les pintures murals es van arrencar i 
també van desaparèixer uns quadres, dos d’ells de reconegut mèrit.

Trenta anys després d’aquesta declaració, Carles Martí visita el casal 
poc abans de la seva demolició i parla, amb una mica més de detall, de 
la decoració interior del casal: “Aquesta època143 degués ser la de major 
esplendor de la casa de Sant Boi. L’altar de la capella particular, el sobri 
i espaiós badalot d’escala, i una gran i variada col·lecció de pintures 

141 De 72 anys, casat, natural de Barcelona, advocat, no processat i amb domicili al Ca-
rrer Boqueria nº 10 de Barcelona.
142 AHN. Centro Documental de la Memoria Histórica (Salamanca). Causa General. Caixa 
1598, expedient 3, pàgines 126 i 127. 
143 Es refereix al segle XVIII.
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murals, en són testimoni. N’hi havia de temes bíblics, de les quals van 
desaparèixer algunes durant la guerra. Altres eren caricaturesques, 
d’aspectes gastronòmics i traspuaven un humor anglès. Dues cridaven 
fortament l’atenció, eren escenes de cacera: del cocodril i l’estruç.”144

A partir d’aquest relat i de les fotografies que Carles Martí va realitzar, 
“amb el permís de Don Ignasi”, en blanc i negre, incompletes i parcials, 
però conservades a l’Arxiu Històric Municipal,145 s’intentarà donar vida i 
reproduir com podria ser Can Puig en aquest pas del segle XViii al segle XiX.

El material conservat són vuit imatges de diferents estances i obres 
d’art que formaven part de la decoració del casal. 

• En una es veu l’altar i el petit retaule de la capella privada del casal.
• Quatre, envoltades pel mateix marc decoratiu, mostren les dues 
citades escenes de cacera (cocodril i estruç) i dues més amb escenes 
gastronòmiques amb aquest rerefons d’humor anglès que tan bé as-
senyalava Martí. 
• Una més, que segurament decorava una estança diferent de l’ante-

144 MARTÍ, Carles. “El casal de Can Puig”..., p. 7.
145 AHMSB. Fotografies de l’antic casal de Can Puig. Fotògraf: Andreu – Col·lecció Carles 
Martí i Vilà. 

imatge 2. Can Puig en confluència del Carrer Major i el Carrer La Rutlla. 1925. 
Fotografia de l’Arxiu Històric Municipal. Col·lecció Jaume Vilà Tous
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rior perquè el marc decoratiu de la pintura canvia, podria represen-
tar una de les escenes bíbliques citades.
• Les dues últimes mostren dos quadres emmarcats amb una escena 
gastronòmica i una Sagrada Família.

Malauradament, de moment encara no s’ha aconseguit trobar un 
plànol de l’antic casal que ens pogués ajudar a distribuir els interiors. 
Tampoc no tenim cap descripció de l’interior ni s’ha conservat cap nota 
del treball previ que pogués fer en el seu moment Carles Martí.

La capella, dedicada a la Puríssima Concepció
Una de les fotografies conservades de l’antic casal de Can Puig és de 
l’oratori o capella. En aquest espai, d’ús privat de la família i dedicat a 
l’oració i la pregària, es podia celebrar una missa diària resada, a més 
de les festes solemnes. Francisco de Zamora, parlant de relíquies, en 
fa referència a aquest oratori: “En San Boy, en el oratorio de la casa de Don 
Francisco Puig, el cuerpo de San Honorato” i més endavant afegeix que “Sólo 
en San Boy, en la casa de Don Francisco Puig, hay algunos pocos libros raros y 
antigues, però muy mal cuidados”.146

La fotografia mostra, amb una certa aproximació, el mal estat de 
conservació de la cambra. Estava presidida per una pintura de la Immaculada 
Concepció que s’insereix dins una senzilla estructura retaulística amb 
dues columnes de capitell corinti, fust acanalat en espiral i decoració en la 
part baixa on es fa referència a la data de construcció de l’altar, a banda i 
banda,1776. A sobre de les columnes hi ha un petit entaulament, també 
mixtilini i amb decoració simètrica. En la part inferior està l’altar format 
per una base de formes mixtilínies; té l’anagrama de Maria al centre i 
sembla aplacat amb marbres de diferents tipus. En la graderia de credença 
es poden veure alguns objectes com un canelobre, un faristol que sosté un 
llibre i un escut amb el Mont Carmel (amb els tres estels al camp i coronat 
per un elm). A les parets sembla conservar-se part de la decoració mural. 

D’entrada, hauríem de pensar que la fotografia i la pintura són 
autèntiques i amb aquest pressupòsit iniciàvem el nostre estudi, sense 
poder assegurar-ho del tot. Tampoc no sabem si la pintura va romandre 
intacta durant la Guerra Civil, o si és una pintura posada a posteriori.

146 ZAMORA, Francisco de. Diario de los viajes hechos en Cataluña. Barcelona: Editorial 
Curial, 1973, p. 417 i 478.
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imatge 3. L’oratori de Can Puig abans de l’enderrocament del casal. Fotografia 
de l’Arxiu Històric Municipal conservada al fons Carles Martí i Vilà.
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La pintura central mostra la Immaculada Concepció, un dogma 
que no serà reconegut fins al segle XiX, el 1854, però que tenia un fort 
arrelament en la devoció popular des de l’Edat Mitjana. Presenta la 
iconografia habitual, un model que es comença a perfilar al segle XVi, 
es defineix plenament al segle XVii i que arriba al segle XViii amb pocs 
canvis. Va ser Francisco Pacheco, al seu El Arte de la Pintura, un dels 
impulsors i definidors d’aquesta iconografia: 

“Hase de pintar, pues, en este aseadísimo misterio, esta Señora en la flor de 
su edad, de doce a trece años, hermosísima niña, lindos y graves ojos, nariz y 
boca perfectísima y rosadas mejillas, los bellísimos cabellos tendidos, de color 
de oro; en fin, cuanto fuere posible al humano pincel...” 

“Hase de pintar con túnica blanca y manto azul... vestida de sol, un sol 
ovado de ocre y blanco, que cerque toda la imagen, unido dulcemente con el 
cielo; coronada de estrellas; doce estrellas compartidas en un círculo claro entre 
resplandores, sirviendo de punto la sagrada frente... Una corona imperial adorne 
su cabeza que no cubra las estrellas; debajo de los pies, la luna que, aunque es un 
globo sólido, tomo licencia para hecerlo claro, transparente sobre los países; por lo 
alto, más clara y visible, la media luna con las puntas abajo”.

“El dragón, enemigo común, se nos había olvidado, a quien la Virgen quebró 
la cabeza triunfando del pecado original. Y siempre se nos había de olvidar; la 
verdad es, que nunca lo pinto de buena gana y lo escusaré cuanto pudiere, por 
no embarazar mi cuadro con él”. aqui

Seguint amb algunes variants el model de Pacheco, veiem la Mare de 
Déu molt jove, coronada d’estels,147 vestint segurament túnica blanca i 
mantell blau superposat,148 amb les mans juntes davant el pit. El fons és 
un cel de núvols ple de querubins i àngels i sota els peus apareix la lluna, 
amb les puntes cap amunt, i el drac. Sembla seguir el mateix model que 
proposa Antoni Viladomat a la seva Immaculada conservada al Museu-
Arxiu de Santa Maria de Mataró. És una Immaculada que s’entronca 
amb els models tardobarrocs que arribaven al Principat directament 
de Roma a través de les estampes de Ciro Ferri (1634-1689) i Carlo 
Maratta (1626-1713) gravades, entre d’altres, per Robert van Audenaerd 
(1663-1743) o Jakob Frey (1681-1752). El model que utilitza Viladomat 

147 S’intueix, però no es veu clarament.
148 La fotografía és en blanc i negre.
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per a la Immaculada de Mataró, i que sembla reproduir-se també en 
la capella santboiana, es correspon amb la famosa estampa de Carlo 
Maratti La Verge i el Nen llancejant el pecat,149 però amb algunes diferències. 
La més important potser és la falta del Pare Etern apareixent, en escorç, 
des del costat esquerre, ni tampoc el colom representant l’Esperit Sant. 
Tampoc la lluna segueix el model proposat per Pacheco, i que a Mataró 
sí que es manté, amb les puntes cap avall. 

Els Puig miren Versalles
De la resta de pintures que es van trobar a les fotografies, analitzarem 
en aquestes jornades dues que decoraven una de les estances nobles, i 
que s’apropen al gènere profà il·lustrant escenes de cacera.

La primera és La caça del Cocodril, una escena on veiem, en primer 
terme, entre aigua i roques, a set homes, acompanyats de gossos de 
cacera, participant en el moment de la caça del cocodril. En el fons, 
roques, palmeres i algunes construccions. La segona és La caça de l’Estruç 
i en ella podem veure, en primer terme, a quatre personatges, dos d’ells 
a cavall i acompanyats també de gossos de cacera, participant de la caça 
de l’estruç. El fons, en la part alta, és presidit per dues “palmeres” i en el 
costat inferior dret per una escena secundària que probablement també 
fa al·lusió a un tema de caça. La resta del fons es completa amb núvols. 

El primer que ens dóna un indici sobre què podrien ser aquestes 
pintures i qui podria ser el seu autor és el mateix Carles Martí qui, 
citant a la seva persona de contacte en aquell moment, Joan Ainaud de 
Lasarte, apunta: 

“(...)aquestes darreres pintures foren vistes pel Sr. Joan Ainaud, director dels 
Museus d’art barcelonins, i donant prova de la seva feliç memòria, i sorprenent 
erudició, va dir el moment de posar-hi els ulls: - Això és d’en Pasqual Moles! I 
va fer portar uns magnífics gravats metàl·lics que es conserven al Museu d’art 
modern gairebé d’un metre d’alçària, i em va explicar que en Moles era un becari 
de la il·lustre Junta de Comerç de Barcelona, que anà a París per perfeccionar 
l’art del gravat que estudiava, i, agraït als membres d’aquella institució i com 

149 MIRALPEIX, Francesc. El pintor Antoni Viladomat i Manalt (1678-1755): biografia i ca-
tàleg crític. Tesis doctoral. Universitat de Girona, Departament de Geografia, Història i 
Història de l’art, 2005, p. 659-660. 
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a prova de la qualitat del seu treball, els envià els esmentats gravats, que eren 
reproducció d’uns quadres del Palau Reial de la capital de França”.150

El que es podia veure en les estances de Can Puig, segons Joan Ainaud 
de Lasarte, eren reproduccions acolorides dels gravats fets per Pasqual 
Pere Moles a partir d’obres franceses. Veurem com l’afirmació no és 
del tot certa, però que no anava desencaminat. També Rosa Maria 
Subirana va apuntar l’existència d’una d’aquestes obres a Can Puig: “un 
quadre de grans dimensions que representava l’obra de Boucher, segons 
el Pasqual Pere Moles. Desconeixem la seva localització actual”.151

Nascut a València, Pasqual Pere Moles (1741-1797) va ser deixeble de 
Francesc Tramulles a Barcelona, on es va instal·lar l’any 1762. Va ser 
tot just abans de pensionar-se a París, entre els anys 1766 i 1774, per 
completar la seva formació al costat dels prestigiosos gravadors Nicolas-
Gabriel Dupuis i Charles-Nicolas Cochin. D’entre tots els títols que va 
rebre al llarg de la seva vida, destaquen el nomenament com a Gravador 
Oficial de la Junta de Comerç a Barcelona (1764), el de Mèrit de Sant 
Fernando (1770), Mèrit de San Carlos (1769) i membre numerari de la 
Royale Academie Française (1774). També va ser nomenat gravador de 
Cambra del Rei de França i director de l’Acadèmia Gratuïta de Dibuix 
de Barcelona des de la seva tornada a la ciutat comtal i fins a la seva mort.

La Caça del Cocodril, efectivament, seguia una obra original de François 
Boucher (1739) que formava part de les Col·leccions Reials del Palau de 
Versalles i que Pasqual Pere Moles havia traspassat al gravat l’any 1774.152 

P. P. Moles és l’únic gravador espanyol, al costat de nombrosos 
alemanys, suecs i britànics, que va contribuir a la difusió de l’obra de 
Boucher a través dels gravats.153 

150 MARTÍ, Carles. “El casal de Can Puig”..., p. 7.
151 SUBIRANA, Rosa Maria. Pasqual Pere Moles i Corones: València 1741 – Barcelona 
1797. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1990, p. 166.
152 El gravat original de Moles estava signat com “Peint par F. Boucher Premier Peintre du 
Roy en 1739. Gravé per P.P. Moles des Academies de S. Ferdinand et de St. Charles 1774”. 
En la Llegenda de l’obra es podia llegir “Dedicada à la Real Junta Particular, y Consulado 
de Comercio, Fábricas, y / Agricultura del Principado de Cataluña por P. P. Moles su Pen-
sionista en París. / D’abrès le Tableau original qui est dans le Gabinet du Roi. / A París chez 
l’Auteur Graveur du Roi. Quay St Paul a la Maison neuve, et Cherz M. Flipar gaveur du Roi, 
rue d’Enfer. Place St Michel”. Vid. SUBIRANA, Rosa Maria. Pasqual Pere ..., p. 164-165.
153 François Boucher 17-3-1770: The Metropolitan Museum of Art, New York… Galeries 
antionales du Grand Palais, París, 18 septembre 1986 – 5 janvier 1987. Paris: Ministère 
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imatge 4. La Caça del Cocodril a Can Puig. Fotografia de l’Arxiu Històric 
Municipal conservada al fons Carles Martí i Vilà
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Tradicionalment, s’havia pensat que La Caça de l’Estruç era també una 
obra de Pasqual Pere Moles a partir d’una obra de Boucher. Rosa Maria 
Subirana, en la seva monografia sobre el gravador valencià, afirma que 
en realitat aquesta va ser una obra dibuixada per Pasqual Pere Moles, 
però sobre la qual Blai Ametller (1768-1841), el seu deixeble, va obrir 
la làmina que va comprar la Real Calcografia. El motiu per intuir que 
l’obra no va ser gravada per Moles és que en les signatures de la mateixa 
làmina apareix François Boucher com a autor de la pintura, quan en 
realitat es tracta d’una obra firmada per Charles-André Van Loo.154

François Boucher (París, 1703-1770) i Charles-André van Loo (Niça, 
1705 – París, 1765), van ser dos pintors de la generació “galante”, 
rococó. Ambdós van ser membres de la Académie Royal de Peinture et de 
Sculpture de París i també Pintors del Rei, Van Loo entre els anys 1762 
i 1765, l’any de la seva mort, i Boucher des del 1765 i fins a la seva 
mort també, el 1770. Les pintures originals de La Caça del Cocodril i La 
Caça de l’Estruç formaven part d’una sèrie de nou quadres amb temàtica 
de caceres exòtiques que entre el 1736 i el 1738 es van encarregar a 
diferents autors155 per decorar la “Petite Galerie des Petits Appartements” de 
Lluís XV, a Versalles.156

A l’hora d’analitzar els interiors dels palaus barcelonins al segle XVIII, 
Rosa Creixell apunta com l’aparició d’aquest tipus d’escenes de cacera 
vinculades al paisatge “tenia una forta càrrega simbòlica, donat que 
sempre havia estat una pretensió nobiliària, una activitat digna de pocs, 
estretament vinculada a les afeccions de la monarquia hispànica”.157 
Hem d’imaginar la sala de Can Puig que aixoplugava aquestes obres 
com una estança de recepció i representació. 

Malauradament, el conjunt de Can Puig mai podrà ser estudiat com 
caldria. No s’ha conservat res més enllà d’alguns elements de la façana 
i les fotografies, tot i que molt valuoses en l’actualitat, són insuficients 
per estudiar la seva decoració en profunditat. Tanmateix, més endavant 

de la Culture et de la Communication, Réunion des musées nactionaux, 1986, p. 79. 
(Catàleg d’exposició)
154 SUBIRANA, Rosa Maria. Pasqual Pere Moles ..., p. 165.
155 Van participar Jean-François de Troy, Charles Parrocel, Nicolas Lancret, Jean-Baptis-
te Pater, François Boucher i Charles-André van Loo. 
156 SUBIRANA, Rosa Maria. Pasqual Pere Moles ..., p. 165. 
157 CREIXELL, Rosa. Noblesa obliga: l’art de la casa a Barcelona, 1730-1760. Perpignan: 
Presses universitaires de Perpignan, 2013, p. 125.
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imatge 5. La Caça del Cocodril a Can Puig. Fotografia de l’Arxiu Històric 
Municipal conservada al fons Carles Martí i Vilà
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s’intentarà fer una segona aproximació a com havia de ser aquest palau 
en el pas del segle XViii al segle XiX i s’intentaran extreure algunes 
conclusions.
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Sant Boi de Llobregat i la Guerra 
del Francès (1808-1814)

Mª Lledó Barreda i Casanova
la rutlla. Centre d’estudis santBoians

Inici del conflicte 
A començaments de 1808 les tropes napoleòniques van entrar a 
Espanya, amb l’excusa de la invasió de Portugal, segons l’acord pres 
en el Tractat de Fontainebleau158, i van ocupar les principals ciutats. 
L’ocupació francesa va provocar una llarga guerra per la independència 
(1808-1814), que a Catalunya va ser coneguda com la Guerra del 
Francès. 

El 13 de febrer de 1808 entra a Barcelona la primera part de la divisió 
francesa, amb Duhesme i Lechi al davant. Estaven de pas cap a Portugal, 
però al poc d’arribar, van rebre l’ordre de quedar-se i el 29 de febrer van 
prendre la Ciutadella, per sorpresa i sense vessar sang. El mateix dia, 
prengueren Montjuïc. Fins a aquell moment, els francesos eren tractats 
com a aliats. Però el 23 de maig de 1808 a Barcelona es fixen pels 
carrers uns cartells que pregonaven la renúncia dels legítims sobirans 
a la corona espanyola, cartells que arrenca la multitud enfurismada. 
I el darrer dia de maig Barcelona és escenari de successos sagnants. A 
principis de juny es produeix l’alçament general a Catalunya.

158 La monarquia espanyola va continuar intentant barrar el pas marítim d’Anglaterra cap 
a Amèrica i, per això, l’octubre de 1807 va signar amb França el Tractat de Fontaineblau, 
segons el qual els dos estats acordaven envair i repartir-se Portugal, aliat dels anglesos.
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La vila es prepara per a la defensa
Iniciat el conflicte, Sant Boi s’organitza per a la defensa. El 6 de juny 
es va formar una comissió, dirigida per Gaspar Valls, i es va dirigir a la 
Torre de la Guarda de Castelldefels, emportant-se dos canons (sense 
pólvora) que hi havia destinats a la, encara, inacabada guerra amb 
Anglaterra. Un dels canons se’l van endur a Molins de Rei i a Sant 
Boi en supliren la falta construint-ne d’altres amb soques de figuera per 
simular que n’hi havien molts, els quals naturalment no tiraven. Per 
donar realisme a aquest ardit, s’anava canviant la peça autèntica i així 
semblava que disparaven més boques de canó.

Una nova comissió formada per Magí Comas, rajoler, Baldiri Ros, 
pagès, i Miquel Cartó, comerciant, s’encaminà a la platja de Castelldefels, 
davant la qual hi havia estacionada, feia ja dies, una fragata de guerra 
anglesa. El capità els va rebre de bon grat i els comissionats li van 
demanar, en nom del poble de Sant Boi i la rodalia, que els venguessin 
pólvora. El capità els proporcionà dos caixons de pólvora i va prometre 
consultar futurs proveïments.

Paral·lelament a aquests fets, Anglaterra i Espanya decidien deixar 
de ser enemics, per passar a ser aliats contra França. Inicialment no 
van mancar municions, material de guerra, queviures i altres auxilis 
d’Anglaterra. 

A nivell local hi va haver una crida: tots els veïns havien de portar les 
barretes de les cortines a casa dels ferrers, per fer-ne bales. Sant Boi també 
va rebre el suport inicial d’uns quants artillers escapats de les casernes de 
Barcelona, ocupades pels francesos, que no volien servir a l’invasor. 

Sant Boi, camp de batalla 
Primera incursió
El 9 de juny de 1808, es van presentar tropes franceses a l’altra banda 
del Llobregat, que trobaren amb sorpresa que als trets de fusell dels 
paisans s’afegien canonades. Les campanes brandaven a sometent. 
Tot el dia durà el foc i l’incident més notable fou la destrucció de la 
magnífica barca del pas del riu.

L’endemà, 10 de juny, l’exercit francès creuà el Llobregat, amb un 
gran nombre d’integrants, per diversos indrets, malgrat la resistència 
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imatge 2. Projectil trobat a Can Barraquer durant una intervenció arqueològica

imatge 1. Dibuix de Joan Rabella recreant la “Presa, saqueig i incendi de 
la vila (10 de juny de 1808)”. Va aparèixer a la portada de la revista VIDA 
SAMBOYANA (número 32, juliol de 1958), tot acompanyant l’article “Guerra 
de la Independència” (capítols 3 i 4) de Carles Martí i Vilà (publicat a les 
pàgines 6 i 2) .



Mª LLedó Barreda i Casanova152 

que se li oposava. Els carrers tenien el pas tancat amb barricades, però 
la força de l’enemic era atordidora. Una granada va foradar el sostre 
de l’església.

A les nou del matí els francesos eren els amos de la vila i la gent fugia 
cap a les masies de muntanya i als pobles de Sant Climent i Begues. 
Quan al vespre van retornar a les seves cases, les van trobar saquejades; 
més de cinquanta cases foren cremades, entre altres Can Torrents, 
Can Barraquer, Can Parés de dalt a la plaça, la Rectoria, el Castell, el 
Convent de Pares Servites i l’església parroquial. En definitiva, va ser el 
barri del Reial el que va rebre més, ja que és, també, el d’entrada a la 
població des del pont o pas de barca.

Divuit persones, quinze homes i tres dones foren morts pels imperials 
en la tràgica diada, entre ells Gaspar Valls i el seu fill, ferit el dia abans. 

La casa de la vila també va rebre; el secretari municipal i notari 
públic, Francesc Claramunt, certifica d’aquesta manera els fets:

“Doy fee; que con la entrada de los enemigos Franceses a la 
pnte: Villa en el dia 10 de los corrientes, aquellos rompieron, y 
desarrejaron el Archivo de la misma, y dentro de el se hallava 
la Arca de las tres llaves, en cuya se encontrava la cantidad de 
seiscientas treinta libras y seis sueldos resultantes y sobrantes de 
propios y Arbritios de la misma Villa los años mil ochocientos 
quatro, mil ochocientos seis, y mil ochocientos y siete, Y para 
que conste siempre que convenga, firmo el pnte. En dicha villa, a 
treze de junio de mil ochociento y ocho (...)”

En aquell atac, el mateix batlle reial perdé la vara de comandament 
i se li va haver de comprar una de nova.

El dia 12 de juny, el general francès Ordonneu concedia un perdó 
o salvaguarda a la població de Sant Boi de Llobregat a canvi de la 
completa submissió d’aquesta al nou ordre imperial.

Segona incursió 
El 24 de juny, després de les victòries del Bruc, arribaren a la vila 
importants contingents de tropa sota les ordres de Joan Baiget, amb 
dos canons, un caporal d’artilleria i mil cinc cents miquelets, que 
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s’atrinxeraren al terme de Sant Boi de Llobregat. Els canons foren 
instal·lats un al davant de l’església de Sant Baldiri i l’altre a l’era del 
Martí candeler, situada als actuals jardins de Can Torrents. 

Sabedor d’aquests fets, el mateix Duhesme, cap militar de Barcelona, 
protagonitzà diversos tempteigs i la matinada del dia de sant Pere 
iniciaren l’assalt, reforçat per tropes italianes dirigides pel general 
Lechi. Després d’unes hores de resistència, a punta d’alba del dia 30 de 
juny, els imperials tornaren a ocupar la vila, que havia estat novament 
abandonada. 

Cap a la banda de la gola del riu, unes llanxes canoneres que manava 
el tinent de marina, de nom Laugier, protegiren i forçaren el pas del 
corrent a grups d’infanteria del general Goullu i cavalleria lleugera que 
tenia per cap Bessières.

Entre els defensors destacaren en la lluita els escamots de suïssos 
del regiment de Wimphen, que, per haver abandonat el seu regiment, 
vestien com camperols catalans. Es feren forts dalt del Castell de Sant 
Boi, on aprofitant la seva situació dominant, lluitaren bravament, però 
no van impedir que els imperials s’apoderessin de la vila. Mataren tres 
santboians i foren més els morts perquè tres setmanes abans havia fugit 
quasi tothom. Novament algunes cases van ser saquejades.

Joan Baiget, els dos canons i la tropa que quedava es van retirar cap 
a Sant Vicenç i van seguir cap a l’Ordal i els imperials darrere, per la 
qual cosa no van tenir temps de fer més destrosses.

Tercera incursió 
El 30 de juliol va entrar a la població el Regiment de Granada, amb uns 
2.000 homes, amb el tinent coronel Marian González de Menchaca, 
que es van distribuir per les cases. Aquella mateixa nit van impedir que 
els imperials tornessin a entrar a Sant Boi. El mes d’agost va ser tranquil 
i el regiment de Granada va aprofitar per organitzar el campament dalt 
d’un dels turons propers a la població i va bastir les seves barraques ben 
arrenglerades, com els carrers d’una població. Tan sols a finals d’agost 
van tornar a allotjar-se novament a les cases.

El 2 de setembre, a les cinc de la matinada, una nombrosa columna 
formada per diverses companyies a les ordres Millosewitz forçà el pas 
del riu Llobregat per Sant Joan Despí. Duhesme va dirigir personalment 
les operacions.



Mª LLedó Barreda i Casanova154 

El tinent coronel espanyol González de Menchaca hagué d’evacuar 
les posicions de Can Soler de la Torre i de Can Julià. Un canvi brusc 
de direcció dels imperials carregà contra el camp atrinxerat que era a 
la vora del Convent de Pares Servites dels espanyols i es cremaren les 
tendes de campanya, segons explica Pau Porcet. 

La defensa de la població es va fer carrer per carrer i es va donar 
temps al gros dels de Granada a retirar-se i la resta de la població a fugir 
muntanyes amunt. Aquell dia els imperials van matar tantes persones 
com van poder, sense distingir ni sexe ni edat. 

Aquest és el darrer enfrontament important entre forces reglades a la 
nostra vila. A partir d’aquesta data tots els fets d’armes seran realitzats 
per grups de sometents o partides de guerrillers, que tot sovint actuen 
per lliure, sense seguir les directrius emanades de la Junta Superior del 
Principat de Catalunya.

Les guerrilles
L’adroguer (Ramon Farrés i Urpí) 
El 30 de setembre [del 1808], una columna francesa es dirigí al poble 
de Viladecans, d’on s’emportaren gran quantitat de bous i molt de gra. 
Un grup de soldats espanyols custodiaven un dipòsit de queviures, però, 
pel fet que es trobaven en inferioritat numèrica, es veieren obligats a 
abandonar-lo.

En retornar la columna francesa, amb tota la impedimenta, a primeres 
hores de la tarda, cap a Barcelona, comença a veure’s hostilitzada per 
totes bandes. Tant s’atrevien els sometents i tantes baixes els devien 
causar, que, prop del Santuari de la Mare de Déu de Sales (Viladecans), 
es veieren obligats a destacar un nombrós esquadró de cavalleria que 
maniobrava per esbargir els grups de gent del Pla que els tirotejava des 
de l’espessor de les vinyes emparrades en els salzers dels feixars.

Els atacs principals els venien d’un grup de tres o quatre soldats 
barrejats amb gent del sometent de Sant Boi, que capitanejava Ramon 
Farrés i Urpí, que els santboians coneixien com l’adroguer. En contra 
d’ells es dirigiren, a tot galop, els enemics i aquells iniciaren una fugida, el 
veritable objectiu de la qual era atreure les tropes muntades a un paratge 
on la vegetació amagava unes grans pluvials i aiguamolls.

Creient que els fugitius eren presos de pànic, els imperials caigueren 
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en el parany i, en enfonsant-se els cavalls en les grans llotades, restaren a 
mercè dels nostres, i moriren, gran part, en el combat.

En veure que no retornava la tropa que protegia la retirada, altres 
partides sortiren en auxili seu, però era massa tard i massa lluny i res no 
pogueren fer per ajudar-la.

Vuitanta-tres cavalls foren apressats per la força de l’adroguer, portats 
fins a Pallejà i lliurats a les tropes espanyoles. Diu Magí Castells que, entre 
els oficials que varen rebre el botí i compensaren amb una unça d’or cada 
cavall que portaven, hi havia un jove tinent de sometents, que es deia 
Josep Manso, encoratjant i felicitant els autors de l’arriscada gesta.

El pare Baldiri de Sant Boi
Durant les poques hores que els imperials ocuparen Viladecans, varen 
detenir un frare franciscà, que aquells dies estava convalescent de febres 
a casa d’una germana seva.

Pare guardià del convent dels caputxins establert a Tarragona, es 
deia Baldiri i, seguint el costums dels religiosos d’aquell orde, afegia al 
seu nom el de la població de naixença, que era la nostra vila. Portava, 
doncs, el santboianíssim nom de pare Baldiri de Sant Boi.

Li atribuïen ésser cap d’una partida d’insurgents. En realitat havia 
prestat serveis religiosos entre les forces del marquès del Palacio, que 
havien desembarcat, feia poc, al port de Tarragona.

Fra Baldiri Valls i Campmany era molt alt, fort, de moviments àgils 
i de gran esperit. Tenia, aleshores, 44 anys i devia posseir una bona 
cultura, ja que afirma Magí Castells que parlava set idiomes.

Com els parlaria? Fou presentat al general Lechi i no s’acovardí al 
davant seu, ben al contrari, perorà enèrgicament en favor de la causa 
espanyola. Arribat a Barcelona, fou empresonat dintre un calabós del 
castell de Montjuïc.

Aquesta conversa, que es desenvolupà de forma violentíssima, 
sembla que també entre la major incomprensió. En dirigir-se, poc 
després, el marquès del Palacio a Duhesme, demanant l’alliberament 
del pare caputxí, o el seu canvi per un o dos dels oficials francesos que 
tenia presoners, contesta el cap dels imperials al general espanyol que 
el mateix pres s’havia vanagloriat d’ésser “uno de los gefes de los insurgentes, 
vuestro consejero más allegado y el administrador general de vuestro exército”.
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El pare Baldiri passà molt de temps incomunicat a la presó i només 
rebia visites d’una germana seva que vivia a Barcelona. La incomunicació 
era més aparent que real. No es coneixen en detall les seves activitats 
dintre el castell, però en una conspiració per lliurar la fortalesa a les 
tropes espanyoles, que tingué lloc en el mes de novembre del mateix any 
1808, hi intervingué el nostre caputxí i, com altres projectes semblants 
que se succeïren a la comtal ciutat, fracassà.

L’empresonament continuà fins al dia 26 de maig de 1809, en què 
el mariscal Saint-Cyr lliurà una visita d’inspecció a Montjuïc i, després 
d’interrogar el coratjós caputxí, en disposà la sortida de la fortalesa i 
que continués detingut dintre el convent de Barcelona. 

El 18 d’abril de 1810, disfressat de pescador i dalt d’una barca en la 
qual, entaforats dintre uns rotllos d’estores, fugien també de la ciutat 
dos capitans espanyols, es dirigí a Vilanova.

La voluntat era forta, però les febres palúdiques, no ben resoltes, i els 
sofriments de tants mesos de captivitat havien malmès la seva salut i, en 
incorporar-se a l’exèrcit, estigué en actiu un cert temps, però es determinà 
finalment que passés a l’illa de Mallorca, amb l’objecte de restablir-se.

S’esforçà, encara, dintre les ja migrades possibilitats, en la realització 
dels seus ideals religiosos i patriòtics, fins que el 14 d’octubre moria a 
la ciutat de Palma, a l’hora en què eren més tristes les perspectives de 
la gegantina lluita que tenia lloc a la nostra terra.»

La Vailet (Maria Esclapé)
Una altra figura destacada en la resistència santboiana és femenina. Un 
dels mes antics indrets de la vila, perquè hi havia viscut, era conegut per 
carreró de la Vailet.

Escriu el pare Ferrer, en la seva Barcelona Cautiva, que es deia Maria 
Esclapé i que era filla de Sant Vicenç dels Horts. Pels seus hàbits més 
propis d’un minyó que d’una noia era coneguda amb el sobrenom de 
la Vailet.

Es diu que en els combats es posava al mig del foc, animant els 
lluitadors. Dedicada a carregar ràpidament les armes, alguna volta 
engegava el fusell, i demostrava una excel·lent punteria.

No podem afirmar que formés part del grup principal que 
capitanejava en Sagarra. Potser ni havia intervingut en començar la 
guerra; probablement no en els darrers temps. La tradició santboiana 



Sant Boi de Llobregat i la Guerra del Francès (1808-1814) 157 

és que conserva tota la vida els aires masculins i que, com a tants altres 
que havien pres part en aquelles lluites, li fou difícil acostumar-se a la 
vida normal de pau i de treball.

En Segarra (Benet Petit Ugas)
El capità del grup que actuà durant la major part del temps de la 
guerra fou en Sagarra, la figura del qual ferí fortament la imaginació 
popular. Les seves gestes foren durant molts anys motiu de conversa 
a les treballades i per tot, i es va arribar a crear una mena d’ambient 
llegendari al voltant del seu record.

Es deia Benet Petit Ugas i, al començament de la lluita, tenia 
solament disset anys i no tenia pèl a la cara; àgil i d’una audàcia que no 
s’arriba a imaginar, assolí aviat una gran anomenada.

L’afectaria directament alguna de les tragèdies de guerra santboianes 
d’aquells anys? Difícil és avui d’esbrinar-ho, però el seu odi als francesos 
i el procedir, que pecava gairebé sempre de cruel i sanguinari, lleven 
simpatia al jove lluitador i semblen obeir a algun motiu que s’aparta de 
la normalitat.

Els fets, arribats a nosaltres per tradició verbal, mostren una evident 
exageració que obliga a acollir-los amb reserves. Les vegades que 
s’ocupen d’ell els seus contemporanis deixen endevinar una vigorosa 
personalitat.

L’esmentat general Mathieu, el 6 de març de 1811, en una 
comunicació al comú de Sant Boi que es rebé també al del Prat, amb 
motiu d’un fet escaigut a aquesta darrera població, que afectava uns 
veïns de Barcelona, nomena en Sagarra com a cap d’una partida de 
set o vuit homes. I amenaça amb prendre represàlies afusellant sis 
persones del lloc on es produïssin nous fets per cada víctima que causés 
aquell i fent responsable la població de Sant Boi, d’on era fill, prenent 
peu que aquí se l’havia ajudat i fet deslliurar totes les vegades que fou 
empresonat, perquè “había muerto muchos gabachos”.

Escriu Magí Castells que, dintre un hort proper a Barcelona, en 
el paratge conegut per Valldonzella, trobà dos francesos que collien 
i menjaven figues. No varen donar cap importància a aquell paisà 
barbamec, d’aspecte insignificant, que s’acostava. Tragué aquest, 
ràpidament, un ganivet de la butxaca i d’una sola coltellada matà el 
que estava al peu de la figuera.
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A pedrades obligà a baixar l’altre, que estava enfilat dalt de l’arbre 
i, en saltar, lluitaren breus moments, però també morí a les mans 
del ferotge Sagarra. Abans de morir, adonant-se de l’agressió al seu 
company, crida desesperadament una guàrdia francesa que es trobava 
no gaire lluny, però, per no poder abandonar la sentinella de cop 
i volta, no acudiren a temps i, quan ho feren, Sagarra ja s’allunyava 
impunement, burlant-se dels enfurits estrangers.

Pels francesos era qualificat de lladre. En Magí Castells el comptava 
entre els “ambrolles”. Eren nomenats així els paisans que actuaven fora 
de tota llei i disciplina i es trobaven perseguits pels dos partits.

Creiem que els dos judicis són injustos o almenys exagerats. En el 
fons de la seva actuació, sobretot al començament, el movia un mòbil 
francament patriòtic. El sosteniment d’una partida a la muntanya, dintre 
un país en guerra i que travessava la més gran misèria i incomptables 
privacions, obligaria a recórrer a molts actes i procediments que potser no 
eren del seu gust, però que es feien inevitables.

La tradició recull dues variants, qui sap si corresponen a més d’una 
acció, d’uns càstigs d’en Manso a l’ardit guerriller; en una d’aquestes, el 
perdó, quan aquest va prometre que atacaria els sentinelles de la Creu 
Coberta. Diu que es va presentar l’endemà de bon matí, portant, dintre 
un sac, les testes dels que componien aquell destacament.

L’altra variant, sempre en Sagarra castigat i en Manso perdonant, 
era que el deixarien fugir, donant-li quatre passes d’avantatge, amb 
un soldat a cavall perseguint-lo i sabrejant-lo, i que aquest no el pogué 
atrapar.

Una volta l’arribaren a detenir els francesos. Una de les notes, 
abreujades i quasi il·legibles, del pare Raimund Ferrer, en la part 
inèdita dels seus manuscrits, parla d’una agafada de gent llançada a 
la muntanya per la guerra i diu que hi havia el “famós Sagarra, fill 
d’aquest pla”. Malauradament les abreviacions no deixen entendre clar 
el que passà.

Hi ha en tot això una possible exageració, però un fons de veritat 
se’n desprèn en coincidir detalls que s’apliquen a diversitat de fets. Mai 
no hem pogut esbrinar res de la fi d’aquesta figura, que gairebé es pot 
qualificar de llegendària dintre l’àmbit santboià. Possiblement caigué 
en plena guerra, en qualsevol obscur esdeveniment de la lluita.
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imatge 3. Botó de l’exercit espanyol imatge 4. Botó de l’exercit francés

En Carcana (Josep Soler i Bosch)
Poc sabem d’en Carcana, un dels components del grup de Sagarra. Alt, 
cepat, el mes forçut de la colla. Es deia Josep Soler i Bosch. Les seves gestes 
motivaren una terminant disposició francesa de tallar totes les salzeredes 
i cànems de les voreres del Llobregat, ordre que féu moure els rectors i 
jurats de Sant Joan Despí, Cornellà, Hospitalet, Prat i Sant Boi, perquè no 
es portés a cap l’execució; així doncs, van obtenir només que es tallessin 
les brosses i esporguessin els arbres a l’altura de sis pams de terra. Als 
dos caps del pont de Molins de Rei, per idèntics motius, es porta a cap la 
destrucció de gran extensió de fruiterars.

Una vegada fou sorprès el Carcana, que es trobava sense armes, per un 
cuirasser francès de cavalleria. Aquest pretenia portar-lo fins a Cornellà, 
on devia tenir allotjat el seu destacament, però primer li va exigir els diners 
que portava. Contestà que no en duia, però veient que s’atansava un grup 
d’enemics a galop, no tingué mes remei que lliurar la bossa. Mentre era 
conduït, aprofitant una distracció, posà una mà a la sella i l’altra a l’estrep 
i feu donar una volta de campana al genet, que caigué sota el cavall.

Arrencà a córrer i, perseguit pels altres francesos que havien presenciat 
plens d’astorament l’audaç i enginyosa treta del Carcana, es llançà al riu 
i evità, amb un capbussó, la descàrrega de fuselleria d’aquells. Acudiren 
companys del fugitiu, impedint, a trets, que els perseguidors passessin el 
Llobregat i obligant-los a recular.

Deuria resultar-li més costos encara que als altres reincorporar-
se a la vida normal a l’acabament de la guerra. Possiblement seria 
molt interessant seguir els passos d’una figura que degué tenir activa 
intervenció en la inacabable successió de fets polítics i lluites civils dels 
anys que seguiren a l’epopeia de la Independència.
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Sant Boi, entre dos focs
Imperials i resistents s’anaven alternant en la demanda al municipi 
de queviures, farratge, homes, armes, etc. Pau Porcet ens explica que 
aquesta no era una guerra convencional, tropes contra tropes, “sino tot 
barrejat: tropas, Miquelets, Somatents hi Payzanatge.” Al principi de la guerra 
“tot anaba de qualsevol manera (...)tutom governava, tutom manaba,(...). Unas ab 
altres volían anâ per son cap: los uns ho volian d’una manera, los altres ho volian de 
una altre. Tot no era sinó un gran vurboll.”

Les masies, indefenses, sofriren mil vexacions al pas dels exèrcits, 
especialment l’imperial, que va durar mentre va durar el conflicte. La 
de Can Pinyol, que pertanyia aleshores al marquès de Blondel, fou 
incendiada, com el Molí Vell. Una de les causes de l’empobriment 
de Can Raurich va ser el manteniment de sis soldats i els respectius 
cavalls durant un bon nombre de setmanes. A la Torre Salbana els van 
decomissar totes les terres.

Els miquelets o resistents també requisaven quantitats moderades de 
gra contra l’entrega de resguards o bé pagant a preus que no eren els 
corrents, com es queixava el masover de Can Barraquer a la família 
Casanova, que vivia a Barcelona. 

Des de l’agost de 1813 els pobles de la dreta del Llobregat eren 
ocupats pels imperials. Els habitants, ultra les contribucions, ara havien 
de mantenir la tropa. Però la cavalleria anava per les masies a prendre’ls 
la palla i el que s’esqueia segons la temporada. Tota la ribera pratenca-
santboiana, diu Porcet, era un neguit de cuirassers francesos per les 
masies en recerca de palla amagada.

En aquest context s’emmarquen els fets de Can Ros del Llor. L’1 
de setembre de 1813 surt publicada una nota al Diari de Barcelona 
que el 20 d’agost, Pau i Anton Ros, habitants de Sant Boi, havien estat 
presos, perquè els van descobrir uns capots acoltellats i tacats de sang 
i “convençuts” que varen assassinar uns militars francesos, varen ésser 
jutjats per una comissió militar, i els van condemnar a pena de mort. 
Afegeix que foren ajusticiats a Sant Feliu i que la sentència havia estat 
fixada en tota l’extensió d’aquell districte.

 Diu la tradició familiar que un bon dia una minyona de Can Ros del 
Llor, venint de portar el dinar als homes que treballaven a un camp del 
Pla d’en Mas, trobà un capot abandonat d’un soldat francès i, pensant 
que el podria ben aprofitar per fer-se una peça de roba, el recollí i amagà 
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sota les botes del celler, sense dir res a ningú, per por que els amos la 
renyessin.

En una de les seves visites al celler de la masia, els soldats francesos 
van trobar el capot i cregueren que devia ser d’algun company dels que 
trobaven morts al separar-se de les seves files. Després que tot el vi anés 
per terra i que s’emportessin el blat de les sitges, també s’emportaren 
pres el jove amo de la casa, com a causant de la presumpta mort i el 
lligaren a la cua d’un cavall que l’arrossegà fins a la població de Sant 
Feliu. Morí durant la tràgica cursa.

La fam i la mort
L’economia general espanyola es trobava ja desconjuntada, al començar la 
Guerra del Francès, pel desgast econòmic dels anteriors conflictes bèl·lics. 
La producció i el comerç de queviures es va enrarir amb l’escassetat 
creixent i a Sant Boi s’agreujava amb el bloqueig econòmic de Barcelona, 
que afectava més la població que els imperials, ja que aquests resolgueren 
la qüestió fent requises per les poblacions del voltant.

Les males collites (1809 i 1811) varen anar acompanyades per l’espoli 
de les tropes d’un cantó i de l’altre i van deixar la població amb pocs 
aliments, cosa que va augmentar l’índex de mortalitat. La situació arribà 
al seu màxim de gravetat el 1812, “l’any de la misèria”. L’escassetat 
provocà la puja del preu dels aliments. Diu Magí Castells que vora el 
riu amunt, s’arribaren a menjar bèsties que trobaven mortes. De bledes 
boscanes se’n perdé la mena. Tot tipus d’herbes serviren per omplir l’olla 
i fer-ne un bullit. Explica Magí Castells que la gent es moria de fam.

L’hospital
Aquesta és una època de crisi sanitària a tot Europa, quan els exèrcits 
de Napoleó arrasaven per on passaven. A la península Ibèrica, enmig de 
guerra, males collites i una forta alteració social, van expandir-se dues 
epidèmies alhora: la principal, el paludisme i per acabar-ho de reblar, 
una disenteria estival prolongada.

L’antic hospital de la vila s’havia posat en ordre i habilitat novament, 
per alguns benefactors, el 1810, per tal d’atendre les contingències del 
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imatge 5. Segell de les Reials 
Ordres de 1810

conflicte bèl·lic, però serví per atendre les persones que es contagiaren 
amb l’epidèmia.

A Sant Boi de Llobregat, l’impacte de les epidèmies va ser desiguals 
en el temps. A Sant Climent de Llobregat, l’any 1808 va atacar els 
més joves i van rebre les famílies santboianes que s’havien refugiat a la 
població. 

Sant Boi, entre els anys de la guerra tenia una població 
d’aproximadament, 2.600 habitants. Al 1809 van morir 122 adults i 
107 albats; entre 1810 i 1814 van morir 218 adults i 275 albats. 

L’any 1816 es tanca definitivament el servei hospitalari, tan sols es 
van tornar a obrir per acollir mendicants i transeünts.

Un canvi important, a nivell sanitari, succeït a mig del conflicte, va 
ser la prohibició d’enterrar a dins de les esglésies i de la població. 

La gran propietat davant el conflicte
Les quadres jurisdiccionals i els documents
Durant el conflicte bèl·lic els comunicats i altres documents estaven 
dirigits al comú de Sant Boi i a les quadres, altres cops enumerades dins 
de la llista de llocs on s’havia de dirigir el comunicat: Torre Salvana, 
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Torre del Bori, Quadra del Llor; en pocs documents surt Pobla Arlovina 
(Valldonzella) i en cap, el Fonollar. Els habitants d’un o altre lloc van 
patir exactament el mateix: impostos doblats, demanda d’homes, de 
menjar, ... i què van fer els propietaris?

La noblesa i les grans propietats
La família Casanova, propietaris de Can Bosch i de terres productives, 
vivien, una part a Sant Boi i l’altra a Barcelona. Els masovers de la casa 
es queixaven als Casanova, que vivien a Barcelona, que els miquelets 
els requisaven quantitats moderades de gra contra el lliurament de 
resguards o bé pagant preus que no eren els corrents. També se sap 
que els masovers enviaven menjar d’amagat a la família de Barcelona, 
encapçalada per Josep Casanova; les seves germanes, en canvi, vivien 
a Sant Boi. Però al final Josep Casanova va poder fugir de Barcelona i 
es va instal·lar a Sant Boi, on va morir el 1811. Aquest mateix any la 
casa del carrer del Pont i altres del seu voltant van patir un incendi, a 
conseqüència del conflicte.

Els senyors de la Torre Salvana, els marquesos de Barberà, adoptaren 
una actitud patriòtica, i les propietats relacionades amb la Torre Salvana 
foren decomissades i el conreu de les seves terres ofert a l’encant pels 
francesos, encant que es celebrà amb la particularitat que es podien fer 
les licitacions mentre no s’apagués una espelma encesa durant l’acte, al 
qual no va concórrer, ni oferir condicions, ningú.

Tenim una notícia de tradició oral que es troba recollida a les 
memòries de Pau Porcet que recorda quan entre 1813 i 1814 els 
francesos van fer marxar les religioses de Barcelona i que les monges del 
convent de les Gerònimes van venir a la casa de Sant Boi, extrem que 
no hem pogut comprovar amb cap altra font d’informació.

Ramon Despujol i Villalba, comte de Fonollar (títol austriacista no 
reconegut) i Joan Soler de la Torre, propietari, es van presentar al comú 
un bon dia de 1814, quan ja s’havia acabat la guerra per demanar de 
poder pagar el deute del cadastre, que no havien fet efectiu des de 1808.

Conclusions
Aquest conflicte va marcar una línia de no retorn: veiem l’extinció dels 
senyorius que va significar la desaparició del poder feudal. L’escut que 
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coronava l’arc del carrer del Pont i alguns senyals dels antics dominis 
foren enderrocats. Foren abolits els arrendaments comunals, que 
portaven aparellada l’exclusivitat de fleques, tendes, carnisseries i altres 
i s’instaurà el lliure comerç, etc.

Personatges que donen fe dels fets

Magí Castells i Comes va néixer a Sant Boi de Llobregat l’any 1798 i 
morí a la mateixa població l’any 1874. Perquè era el fill gran de la família 
heretà les propietats i es va convertir en un fort terratinent. Lletrat, va 
escriure diversos documents, que ens han arribat, parcialment, manuscrits 
i que tracten del Sant Boi del seu temps, amb una especial atenció als fets 
bèl·lics de la Guerra del Francès.
Pau Porcet i Cases va néixer a Sant Boi de Llobregat l’any 1788 i 
morí a la mateixa població el 5 de juliol de 1856. El pare es va casar 
amb una pubilla santboiana, la família de la qual habitava, en qualitat 
de masovers, una finca propietat d’Antoni Blondel (marquès de Blondel 
de l’Estany), resident a Barcelona. El mas era situat en ple delta del 
Llobregat, a la Marina de Sant Boi, conegut amb el nom de la Casa 
Nova del Reguer, avui Cal Nani.

Una bona part del manuscrit de Pau Porcet és dedicada a la narració 
dels fets contemporanis més sobresortints, entre els quals destaquen la 
Guerra del Francès, patida en carn pròpia i transcorreguda entre els 
seus vint i vint-i-sis anys d’edat.
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Josep Oriol, beat, i Pau Porcet, pagès. Barcelona, 1807
Josep Oriol i Borgunyà (1650 - 1702) va néixer a la ciutat de Barcelona, al 
barri de la Ribera; era el petit de vuit germans i ben d’hora ja entra com 
escolà a la parròquia de Santa Maria del Mar (l’any 1654). Realitzarà els 
seus estudis a la Universitat de Barcelona i allà obtindrà el títol de Doctor 
en Teologia el 1674. Dos anys més tard, serà ordenat prevere a la Capella 
de les monges de Santa Clara de Vic i celebrarà la seva primera missa a la 
parroquial de Canet de Mar. Exercirà el seu ministeri a l’Oratori de Sant 
Felip Neri i, sobre tot, a Santa Maria del Pi, parròquia de la qual serà 
beneficiat des del 1687, després de fer un viatge a Roma. A Santa Maria 
del Pi és on realitzarà la seva activitat taumatúrgica els darrers anys de la 
seva vida.160 Josep Oriol morirà al carrer Dagueria el 23 de març de 1702, 
a les portes de la Guerra de Successió. En aquell moment, la seva fama de 

159 Aquesta recerca s’emmarca en el projecte d’investigació finançat pel Ministerio de 
Ciencia e Innovación en Universidades “Arte y cultura en la Barcelona moderna: siglos 
xvii – xviii. Relaciones e influencias en el ámbito del Mediterráneo occidental” (PGC 2018 
– 093424-B-100), sota la direcció de la investigadora principal Silvia Canalda i Llobet 
(Universitat de Barcelona, Departament d’Història de l’Art).
160 VERGÉS, Tomàs. Sant Josep Oriol i l’Església del Pi. Itinerari orolià. Barcelona: Parrò-
quia de Santa Maria del Pi, 1975. 
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santedat és estesa per tota la ciutat amb prou força com perquè els actes 
fúnebres i les exèquies siguin multitudinàries.161 La ciutat estava agraïda 
al sant i tots els estaments socials van assistir al seu enterrament, des de 
l’autoritat més significativa fins al poble més humil.

Després del 1714, la Comunitat i l’Obra de Santa Maria del Pi 
pateixen grans dificultats econòmiques i, malgrat fer un gran esforç 
per tirar endavant amb la reconstrucció i ornamentació del temple, els 
problemes econòmics seran una constant al llarg de tot el segle XViii.162 
Tot i que després de la mort del beneficiat Oriol tothom té clar que la seva 

161 SACASAS, Jordi; MARTÍN, Vanessa; MONJO, Francesc Xavier. Santa Maria del Pi 
1714, una comunitat assetjada. Catàleg d’exposició. Barcelona: Basílica de Santa Maria 
del Pi, 2013. Catàleg d’exposició, p. 11-12.
162 MARTÍN NICOLÁS, Vanessa. “L’art assetjat. Santa Maria del Pi 1714”, Actes de les 
jornades l’Església a Catalunya durant la Guerra de Successió. Barcelona: Col·lecció 
Scripta et Documenta, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2015, p. 127-140.

imatge 1. Josep Oriol, 
escultura de Ramon 
Amadeu feta l’any 1806 
amb motiu de la seva 
beatificació. Santa 
Maria del Pi. © José Luiz 
Bernardes Ribeiro
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pujada al cel ha de ser ràpida, hauran de passar cinquanta-set anys més 
perquè es comenci a incoar el procés, el 1759, i gairebé una cinquantena 
més per la declaració com a Beat de Josep Oriol, l’any 1806. Amb motiu 
d’aquesta beatificació, diferents actes es van anar succeint l’any següent 
a Barcelona, durant tot el mes de juny, i la celebració va ser compartida, 
no només pels ciutadans barcelonins, sinó que també per molts habitants 
de les rodalies que s’aproparen a la ciutat per participar de l’entusiasme 
de la festa amb carrers guarnits, esdeveniments musicals, processons i 
grans composicions efímeres. És el cas de Pau Porcet, un santboià que, 
a través de les seves memòries, ens apropa a un dels esdeveniments 
populars més importants del segle XiX barceloní. 

Pau Porcet i Casas (Sant Boi de Llobregat, 1788-1856) va treballar 
com a pagès, sense terra i ni casa pròpies, durant tota la seva vida. Fins els 
56 anys, va viure a Cal Nani, a la Marina de Sant Boi, molt a prop d’El 
Prat, i després es traslladà a viure, també de lloguer, al centre de la vila 
santboiana. Coneixem moltes dades de la seva vida gràcies a un manuscrit 

imatge 2. Primera pàgina de les memòries de Pau Porcet. Imatge de la portada 
del llibre de Jaume Codina.
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recuperat i publicat per Jaume Codina a finals del segle passat, el Llibre 
de politiqueses i curiositats.163 Tot i què escrit en diferents etapes, el llibre de 
Pau Porcet és un llibre de memòries, en bona part autobiogràfiques, que 
comprèn el període de 1805 a 1856. Gràcies a l’estudi fet per Jaume 
Codina, sabem que els temes que més interessen a Pau Porcet són: la 
religiositat i la moral, els esdeveniments familiars, la collita i els fenòmens 
meteorològics, la política i les guerres i els avenços tecnològics.164 

Pau Porcet és home d’església, profundament religiós; comença 
els seus escrits amb el signe de la creu i estan adreçats als seus fills i 
descendents adoptant un to moralista, volent ser exemple a les futures 
generacions. Les novetats arribades de França en aquest pas del segle 
XViii al XiX li provoquen un gran rebuig, precisament, perquè comporten 
una certa relaxació moral. Participa de les activitats religioses de la 
nostra vila, és prohom de la Confraria del Roser i narrador d’alguns dels 
esdeveniments més importants relacionats amb la parròquia de Sant 
Baldiri, com la profanació del temple durant la Guerra del Francès, la 
fugida del rector l’any 1823 o el trasllat del retaule major dels Trinitaris 
Descalços a la parròquia. Però Porcet també surt en alguna ocasió de 
la vila de Sant Boi i narra alguns esdeveniments forans, com el que ens 
ocupa en la present recerca: les festes de Beatificació de Josep Oriol. 
Referint-se a elles, i adreçant-se als seus fills, amb aquest to moralista 
al qual ens acabem de referir, escriu: “Y que ditxa, fills, de una Persona 
Christiana y Devota y temerosa de Déu, Señor nostra! Que·l Púguian exeltar per un 
Prodigiós Sant en lo Cel és tota una ditxa de un Para y una Mara, fills”.

Les festes de beatificació de Josep Oriol 
a Barcelona (1807)
“O la Ciudad de Barcelona no havia de ser Patria del Beato Josef  Oriol, ó debia celebrar 
con la possible magnificència su Beatificación”, així comença el relat publicat 
amb motiu de les solemnes festes de Beatificació del Doctor Josep Oriol 

163 Totes les dades personals i professionals sobre Pau Porcet que s’han recopilat en 
aquest article són de: CODINA, Jaume (ed). Llibre de politiqueses i curiositats. Memòries 
de Pau Porcet (1788-1856) pagès de Sant Boi de Llobregat. Barcelona: Edicions de 
l’Abadia de Montserrat, 1995.
164 CODINA, Jaume (ed). Llibre de politiqueses..., p. 15.
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a la ciutat de Barcelona (1807).165 Uns mesos abans, el 21 d’octubre de 
1806, cent quatre anys després de la seva mort i després d’un procés llarg 
promogut des de la parròquia de Santa Maria del Pi, havia estat beatificat 
el doctor Josep Oriol. El Papa Pius VI ja va reconèixer “que poseyó las 
virtudes en grado heróico” a través d’un Breu apostòlic donat a Roma el 
25 de juliol de 1790, però serà el seu successor, Pius VII, qui li reconeix 
tres miracles i accedeix a la seva Beatificació el 19 de març de 1806.166 
La notícia arriba a Barcelona el 13 d’Octubre de 1806 i, des del primer 
moment, es va intentar implicar en els preparatius de la gran festa a tota la 
ciutat, una gran festa que va tenir com a precedent la festa de beatificació 
celebrada a la Basílica de Sant Pere de Roma, el setembre de 1806.

Tradicionalment, aquestes festes de beatificació i/o canonització 
d’un sant esdevenien un dels esdeveniments més emblemàtics de la 
història de les ciutats. L’activitat de celebració cristiana, que mantenia 
una estructura rígida i estandarditzada establerta a Roma, combinava 
elements religiosos, devocionals, pietosos... però també festius, lúdics i 
artístics. 

A nivell artístic, a més del guarniment efímer que embellia carrers, 
places i esglésies al llarg dels dies de celebració, també augmentava de 
manera considerable la producció iconogràfica que gravitava a l’entorn 
de la imatge del beat. En relació a aquesta activitat inconogràfica del 
Beat Josep Oriol, Francesc Quílez va ser el primer en estudiar-la i 
documentar-la en un article publicat l’any 2001.167

Les Solemnes Festes amb les quals la ciutat de Barcelona va celebrar la 
beatificació de Josep Oriol van durar divuit dies i es realitzarien entre el 
6 i el 23 de juny de 1807. Com veurem, tota la ciutat estava implicada 
i es van guarnir carrers i places dels barris del Pi i Sant Pere de les 
Puel·les, independentment de si passava o no per ells l’acte central de les 
festes: la processó del 7 de juny. El document publicat per la Reverend 

165 Relación de las solemnes fiestas con que en la ciudad de Barcelona se celebró la 
beatificación de su paisano el doctor Josef Oriol, beneficiado de la Iglesia de Ntra. Sra. 
De los Reyes, vulgarmente del Pino. Desde el día seis hasta el veinte y tres de Junio de 
1807. Barcelona: Compañía de Jordi R, Roca y Gaspar. 1807. 
166 Relación de las solemnes fiestas…, p. 4.
167 QUÍLEZ I CORELLA, Francesc M. “La iconografía setcentista d’un sant barceloní. 
Aspectes artístics i documentals de la festa de beatificació de sant Josep Oriol, celebra-
da a Roma l’any 1806 i a Barcelona l’any 1807”, a Butlletí del Museu Nacional d’Art de 
Catalunya, nº4, 200, p. 19-34.
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Comunitat del Pi i la Il·lustre Junta d’Obra descriu, amb molt de detall, 
com van lluir tots els carrers del centre de la ciutat amb diferents tipus 
de decoracions pictòriques, escultòriques i d’arquitectures efímeres, 
el testimoni de Pau Porcet ens ajuda a comprendre millor com la 
ciutadania va viure aquesta celebració.

Les processons del 7 de juny
Tot i què les festes es perllongaren gairebé vint dies, el dia central de 
les celebracions, del qual participa Pau Porcet acompanyat pel seu 
pare i el seu oncle, va ser el 7 de juny. En aquesta jornada es van fer 
dues processons: la primera, al matí, portant les relíquies del beat des 
de Santa Maria del Pi a la Catedral i la segona, a la tarda, molt més 
nombrosa,168 fent el recorregut contrari, de la Catedral al Pi. 

El relat de Pau Porcet, reescrit deu anys després,169 comença així: “ 
Mamòria, Fills meus Caríssims de jo, Pau Porcet y Casas, dels primers lo dia 7 del 
mes de Juny del any 1807 se baren fer las festes de la Beatificació y Professó ditxosa 
y Gloriosa del Gloriós Beato Joseph Oriol, fill propi de Barcelona”.170

Després d’una breu biografia del nou beat, Pau Porcet comença el seu 
relat fent referència a la molta gent que va assistir a les festes i que “(...) 
tot Barcelona era Ple de alegria, de goig y de contento, y molta gent forastera, que tant 
era al gust de totom. Generalment baren benî ha beure las festes de la Beatificació y 
Professó del cos Sant y Relíquia del Gloriós Beato Joseph Oriol”.171 Més endavant 
seguia: “Fills, ba sê una Professó que ba benî molta gent defora, de qui sap a·hont, per 
bèurer las festas y funcions y als Miragles que havia fet lo Gloriós Beato Joseph Oriol 
per poder-o alavâ y Parlâ y explicâ y contar-ne infinites alavansas de un Prodigiós 
Sant”.172

168 AHCB. Calaix de Sastre. Manuscrit A-234. Dietari (1807), f. 430.
169 Jaume Codina explica com el manuscrit que publica va ser començat l’any 1816, quan 
Pau Porcet tenia vint-i-vuit anys, però que anteriorment tenia un altre, els escrits del qual 
trasllada al nou. Els primers escrits, començats l’any 1805, ocupen la meitat del manuscrit 
i la resta, que arriben fins el 1856, l’altra meitat. Vid. CODINA, Jaume (ed). Llibre de politi-
queses..., p. 12.
170 Ibídem, p. 62.
171 Ibídem, p. 62.
172 Ibídem, p. 63. També el Baró de Maldà, al seu Calaix de Sastre, fa referència a la quan-
titat de gent que va assistir a la inauguració de les festes el cap de setmana del 6 i 7 de 
juny. Vid. AHCB. Calaix de Sastre. Manuscrit A-234. Dietari (1807), f. 424-440.
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La ciutat s’havia guarnit amb tot un seguit de construccions efímeres 
que relataven la vida i miracles del Beat Oriol; i no només els carrers per 
on passaria la processó estaven guarnits, “(...) aguéreu bist tots los Miragles 
y Prodigis que havia hobrat y fet per los Carrers lo Beato Joseph Oriol per voler de 
Déu. Los dits Carrers de Barcelona estàvan guarnits molt Felisment, agradable y 
bista de totom, que era cosa de gust”,173 sinó que altres carrers i places van 
enriquir-se amb pintures, escultures, arquitectures efímeres, llums... i 
en alguns es podien veure reproduïts els miracles del sant. És el cas 
del carrer Flassaders, guarnit amb roba blava sobre domassos blancs, 
columnes coronades amb vasos i un pont que travessava el carrer i sobre 
el qual es podia veure pintat el Miracle del Rave.174 Aquest miracle explica 
com l’any 1698 Josep Oriol va decidir anar a missions i emprendre un 
viatge a Roma, acompanyat en el seu primer tram per Bonaventura 
Ballescà. Ambdós van aturar-se en un hostal situat a l’actual terme de 
Montcada i Reixac per atendre la gana que tenia el company de viatge 

173 CODINA, Jaume (ed). Llibre de politiqueses..., p. 62.
174 Relación de las solemnes fiestas…, p. 13-14.

imatge 3. Detall del full de rengle de la Processó de Beatificació de Josep 
Oriol. DGCPAAC. Arxiu Amades. PRO-0004.
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del beat. Ballescà havia suposat que Josep Oriol, amb fama d’ajudar els 
pobres, pagaria el convit i no va escatimar en demanar tot el que li va 
semblar oportú. Com era costum també, Josep Oriol no portava res a 
sobre, però per evitar els problemes que comportaria el no pagament 
del dinar, va agafar un rave i el va fer rodanxes, alhora que aquestes 
rodanxes es convertien en monedes. 

Pau Porcet segueix referint-se a la representació d’aquests miracles 
més endavant: “Y per los sobres dits carrers aguéreu bist cada Pas, Fills, los 
Miracgles que [el] Beato Joseph Oriol havia obrat de Déu nostra Señor. Y també 
aguéreu bist, Fills, lo Preciós y Riquíssim Miracgle de quant Beato Joseph Oriol se’n 
pujà al Cel, que era un dels Miracgles graciosos y Bistosos de mirâ, Fills Caríssims 
meus de jo, Pau Porcet y Casas. En hanquest ditxos Miracgle de quant Beato Joseph 
se’n Pujà al Cel en Presència de ell, Fills, aguéreu cadat habadulits175 tant com 
se’l aguéreu mirat. Y era cosa de gust de seguî y mirâ y contemplâ los ditxosos y 
Riquíssims Miracgles del Gloriós Beato Joseph Oriol”.176

Aquell dia, de bon matí, l’activitat va començar a la parròquia del 
Pi. El Baró de Maldà inicia el relat del 7 de juny al seu dietari indicant 
que és diumenge, Sant Pau Bisbe i màrtir i que està “un poch nuvolós en 
est lo dia de la Professó de las Santas relíquies del Beato Joseph Oriol, desde sa 
Iglesia Parroquial de Nostra S[enyo]ra del Pi, ab magnifica, y devota Pompa, á la 
Santa Iglesia Cathedral, y en la tarde molt mes numerosa desde esta á la predita 
Parroquial”.177 Havia de ser una jornada important pels habitants de 
la ciutat de Barcelona de començaments del segle XiX, entregada a la 
causa que aquell dia se celebrava: “lo que llamaba más la atención no era el 
concurso, sinó el fervor, la devoción y las llàgrimes con que rendia sus homenages al 
Beato”.178 

Les relíquies del beat, que havien estat curosament custodiades des 
de l’obertura, desenterrament i reconeixement,179 s’havien de traslladar 
a la Catedral, també en solemne processó, per col·locar-les al seu 
altar major, celebrar la Missa principal i esperar l’hora de fer el retorn 
processional. Pau Porcet ho va viure així: “Al dematí la ba fê la dita Professó 
la Parròquia del Pi, que baren Portâ la Relíquia del Cos Sant ab Professó ha la Seu 

175 Vol dir “embadalits”.
176 CODINA, Jaume (ed). Llibre de politiqueses..., p. 64.
177 AHCB. Calaix de Sastre. Manuscrit A-234. Dietari (1807), f. 430.
178 Relación de las solemnes fiestas…, p. 56.
179 Relación de las solemnes fiestas…, p. 7-8.
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per la tarde. Y després la ba fê la dita Professó la Seu ab lo Cos Sant y la Relíquia, 
que ba surti de la dita Seu de Barcelona am bes sinch horas de la tarde”.180

Segons el relat publicat per la Reverend Comunitat de Beneficiats 
del Pi i els Il·lustres Obrers de la parròquia, la processó de la tarda 
va començar a dos quarts de quatre, mentre que Pau Porcet li dona 
començament a les cinc de la tarda i va durar unes cinc o sis hores.181 
El que més va impressionar al pagès santboià és el tabernacle que 
custodiava les relíquies del Beat Josep Oriol “que senblava tot cobert de 
or, com conforme era, fills. Y lo dit tabernacle de la Relíquia del Cos Sant de[l] 
Beato Joseph Oriol lo dúyan quatra Capellans y un altre ab la Bestidura de com era 
Beneficiat de la Parròquia del Pi de Barcelona, que també lo dúyan quatra Capellans 
ab un tavernaccle; que també era cosa bona y bonica de mirâ”.182

L’ordre de la processó
La narració de Pau Porcet també aporta informació sobre l’ordre 
i constitució interna de la processó: “Era una cosa exzemplar de beura la 
Soberaníssima Professó y funció de la dita Beatificació del Gloriós Beato Joseph 
Oriol. Fills, aguéreu bist ha la dita Professó que hi hanàban totes las Comoditats183 
y Religions de Frares, Capellans de tots los Convents de la dita pròpia Ciutat de 
Barcelona. Y los Señors Canonges de la dita Seu hanàvan al derrera del tabernacle 
que portava la pròpia Relíquia del Cos Sant del Gloriós Beato Joseph Oriol. Y totes 
las Religions y Comoditats y Beneficiats, tots hanàvan ha la Professó de son honor, 
destinats ha son indret per si”.184

Efectivament, la processó anava encapçalada pel clergat de la 
Catedral i seguit pel de les set parròquies de la ciutat de Barcelona 
(Santa Maria del Pi, Santa Maria del Mar, Sants Just i Pastor, Sant 
Cugat del Rec, Sant Jaume, Sant Pere de les Puelles i Sant Miquel) i 
els obrers de cadascuna d’elles, les Comunitats de Regulars i els altres 
beneficiats de la Catedral, tots amb una espelma. Seguia la processó el 

180 CODINA, Jaume (ed). Llibre de politiqueses..., p. 62-63.
181 L’hora prevista per la sortida de la processó era dos quarts de quatre, la mateixa hora que 
indica el Baró de Maldà. AHCB. Calaix de Sastre. Manuscrit A-234. Dietari (1807), f. 433-434.
182 CODINA, Jaume (ed). Llibre de politiqueses..., p. 63.
183 Comunitats.
184 CODINA, Jaume (ed). Llibre de politiqueses..., p. 63.
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penó, portat pel Marquès de Villel i acompanyat pel Comte de Fonollar 
i Marquès de Sentmenat, amb l’efígie del Beat Oriol i la música de 
l’Ajuntament.185 Seguien els quatre domers, la Capella de Música i el 
capítol de Canonges i els beneficiats de Santa Maria del Pi, aquests amb 
gran profusió d’atxes que alternaven amb els quatre que portaven sobre 
les espatlles les Relíquies del Beat, col·locades en la preciosa urna que 
comentava Pau Porcet. Escriu el Baró de Maldà que “finalment despues 
dels Escolans, ab llums, y demés sequit illuminaban á las Sagradas reliquias del 
Beato Joseph Oriol dins de la Preciosa urna de Plata y Cristalls sota del talam, 
portant son tabernacle 4 capellans de la Parroquia del Pi, vestits ab sos habits de 
cor, anant al detrás lo Gremial, tot lo molt I Il[lus]tre Ajuntament ab sos 4 Massers, 
clohent la fila lo Ex[cellentíssi]m S[enyo]r Governador Marques de Vallesantoro”. 
Era una processó llarga que trigava al voltant d’una hora y mitja en 

185 “lo Beato Josep Oriol vestit ab sos habits doctorals de cor, y corona al cap, y portaban 
lo tabernacle 4 clergues ab sotana, y roquet, y al devant dos noyets ricament vestits de 
Angels; un que portaba un sol y lo altre lo bonete y lo cilici”. AHCB. Calaix de Sastre. 
Manuscrit A-234. Dietari (1807), f. 437.

imatge 4. Detall del full de rengle de la Processó de Beatificació de Josep 
Oriol amb el lleó i l’àliga. DGCPAAC. Arxiu Amades. PRO-0006.
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passar sencera i que va entrar a l’església del Pi, ja de tornada, a tres 
quarts de nou.186 

Música, gegants i bestiari popular
La música acompanyava el seguici de tal manera que, en paraules de 
Porcell, “semblava un Cel pur”.187 També anticipaven a la processó, en 
senyal d’alegria, el Bestiari de la ciutat (el Bou, la Tarasca, el Lleó, 
l’Àliga...) i els gegantons del Pi, Sant Cugat, Santa Maria del Mar i la 
Ciutat,188 tots acompanyats també de tots els gremis: “Y hous refereixo que 
la dita Professó aguéreu bist la Ymatge del Gloriós Beato Joseph Oriol que hi hanàvan 
totes las Banderas, los Gegants, lo Bou, lo Llehóa b los seus Llehonets, la Àliga ab los 
Aligons. Y havia també la Mulassa. Y mireu, fills, també y havia dos Balls de bastons 
ab Mòsica, que sonàban al Derrera dels que ballàvan los dits balls de bastons”.189

També trobem referències sobre música (gralles, bombos, platets de 
llautó, clarinets, flautes, timbals, violes...), gegants i bestiari al Calaix 
de Sastre. Diu el Baró de Maldà: “allí erem esperant als Gegants; al lleó dels 
blanquers, y l’aguila imperial, que tothom, se anyoraba de veurels, al lleó menjant 
melindros y l’Aguila fent sas dansas”. Al lleó, afegeix, “tothom esperaba ab gust 
de veureho desde tants anys que no havia eixit en Professons de Corpus. (...) quan nos 
paragué donat de nou ab sá gran melena, boca, trayent bé la llengua vermella afora. 
(...) lo guiaban lleonets, es dir homens vestits dorats com lo lleó”.190

I en relació a l’Àliga: “En quant á l’Aguila Imperial quel Poble ne estaba 
dessitjós de veurela, y veurerla ballar, com lo Lleó dels Blanquers anaba també 
entremitg de las vanderas, mes la dita Aguila ab dit Aguilons si bé dorada merexia 
per la yá prou passada tornarse á dorar; la musica per ferla ballar no era aquella 
antigua de las grallas de aleshoras, propia de l’Aguila, si que de clarinet, ó flauta, y 
una viola, y molt poca, ó gens ha habilitat en qui la ballaba”.191

186 Relación de las solemnes fiestas…, p. 60; AHCB. Calaix de Sastre. Manuscrit A-234. 
Dietari (1807), f. 437-439.
187 CODINA, Jaume (ed). Llibre de politiqueses..., p. 63.
188 Relación de las solemnes fiestas…, p. 59.
189 CODINA, Jaume (ed). Llibre de politiqueses..., p. 64.
190 AHCB. Calaix de Sastre. Manuscrit A-234. Dietari (1807), f. 436-437.
191 AHCB. Calaix de Sastre. Manuscrit A-234. Dietari (1807), f. 438.
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Nit il.luminada
“Què voleu que vos escriga jo més, Fills, de la Soberaníssima Professó? Era cosa molt 
hermosa y de gust de bèurer las festas de Beatificació del Gloriosíssim Beato Joseph 
Oriol, Fills”.192

Amb signes de cansament físic en el relat escrit de Pau Porcet, com 
si estigués revivint en la seva pròpia pell, deu anys després, aquell dia 
viscut a Barcelona, arriba a la nit d’aquell 7 de juny: “Fills meus, ja éran 
dos corts de Dotze de la nit com jo, Pau Porcet y Casas y lo meu Para Andreu Porcet 
y lo dit meu onclo jermà Propi de lo meu Para de jo, Pau Porcet y Casas, hous 
Refereixo, fills meus, que éran dos corts de Dotze de la nit quan bàrem haver sopat. 
Y havents anat ha Retiro ha dormî al Llit ha descansâ, fills meus caríssims, aguéreu 
hanat y bist per los dits carres de Barcelona de allí ha hon Passava la Riquíssima 
y Reberendíssima Professó del Gloriós Beato Joseph Oriol, ab la Lluminària que hi 
havia enceses aguéreu anat per los sobre dits carrers de la Pròpia Ciutat de Barcelona 
al mateix que·l Pich del dia quant està clà ab lo mateix Sol. Ni la Lluna quant ha 
fet lo Ple no fa la Resplandó quant està clà com feya la Llimunària de la nit de la 
Professó que baren fê de la Beatificació del Gloriós Beato Joseph Oriol”.193

Per acabar
“Fills meus, y que nits tants Sants y Ditxosas com aquelles del Gloriós Beato Joseph 
Oriol! Y mireu, fills caríssims de jo, Pau Porcet y Casas, si hous havia de escriure 

192 CODINA, Jaume (ed). Llibre de politiqueses..., p. 64.
193 CODINA, Jaume (ed). Llibre de politiqueses..., p. 65. El relat del Baró de Maldà tam-
bé ens descriu tot un seguit de focs artificials que van il·luminar la ciutat la nit anterior a 
les processons, “formant estrellas al petar”. AHCB. Calaix de Sastre. Manuscrit A-234. 
Dietari (1807), f. 428.

imatge 5. Detall del full de rengle de la Processó de Beatificació de Josep 
Oriol amb l’acompanyament musical. DGCPAAC. Arxiu Amades. PRO-0007.
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totes las alavansas y festas del Gloriós y amadíssim Beato Joseph Oriol, fills, no·n 
tindria Prou ab la maytat de est Present Llibre. Y hous hacavo de concloura la dita 
Mamòria de las Glòrias y festas de la Beatificació de Beato Joseph Oriol de la dita 
escriptura, copiada y hacavada de escriure de jo, Pau Porcet y Casas, fills, lo dia 
25 de Janer, Diada haseñalada de la Conversió de Sant Pau Apòstol, del any nou 
1817”.194

El “doctor pa i aigua”, com es coneixia tradicionalment a Josep 
Oriol, va aconseguir mobilitzar tota la ciutat de Barcelona i gran part 
de la població dels voltants amb motiu de la celebració de la seva 
beatificació. Pau Porcet assisteix, juntament amb el seu pare i el seu 
oncle, des de Sant Boi; el Baró de Maldà acull molta gent a casa seva 
(“más dos estimadas fillas Religiosas professas del convent de Junqueras, Maria 
Teresa y Maria Felipa Amat, (...)las S[enyo]ras Doña Maria y Doña Manuela 
Magarola de dit Convent de Junqueras, la germana Maria Escolastica Baronesa de 
Rocafort ab sas fillas y fills, y també lo Panet Salvany de Vilafranca ab sá muller 
Maria Antonia, fill y nora den Pau Salvany”), tanta que apunta com estaven 
d’estrets als balcons.195 

Alguns textos, com el modest i alhora important diari de Pau Porcet, 
sustenten el gran llegat que va deixar per escrit el Baró de Maldà. 
Comparant narracions, i salvant les distàncies socials que els separaven, 
un i altre van viure i descriure aquesta celebració d’una manera molt 
semblant (i, alhora, molt diferent). 

Alhora, Josep Oriol va haver d’esperar cent anys per arribar a l’Olimp 
dels sants, amb la canonització validada per Pius X el 20 de maig de 
1909.
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Llorenç Presas i Puig (1811-1875) 
Ciència i tècnica a la Catalunya 

del segle XIX

Josep M. Cervelló i Torrella

1. Introducció biogràfica
Llorenç Presas va néixer a Sant Boi de Llobregat, el 16 de desembre 
de l’any 1811. Sant Boi era un petit poble pagès, de 2700 habitants, al 
voltant del puig del Castell i amb masos, vinyes i camps de secà estesos 
per la muntanya i el pla del Llobregat. No va triar gaire bon moment 
per fer-se santboià, en plena guerra del Francès i amb combats que a 
vegades havien arribat al cap d’avall del carrer de l’Hospital, on els 
Presas vivien, d’hospitalers de l’ hospital de convalescència i repòs, 
antiga herència dels temps del camí ral que havien fet de Sant Boi 
un lloc de trànsit, Magí Castells, en el seu dietari que es conserva a 
l’arxiu municipal, diu que durant els anys 1810-1811 el poble pagava 
contribucions als dos bàndols, a part de les quintes obligatòries i 
que el poble passava moltes penúries. Poques setmanes després de 
néixer en Llorenç Presas l’ocupació francesa es va convertir en una 
annexió de Catalunya a l’Imperi i Sant Boi va quedar integrat dins 
del departament de Montserrat fins el final de la guerra196. D’aquell 

196 D.A. (1997). Història política, Societat i Cultura dels Països Catalans. Vols 6-7. Direc-
ció de Riquer B. Enciclopèdia Catalana. 
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any 1812, el dietari de Magí Castells insisteix: “En est Any se patí molta 
misèria”. 197 198 199 200

Llorenç era el fill gran de Francesc Presas i Madrona Puig i darrera seu 
van venir tres germans. Per part de pare eren una família pagesa, mentre 
que els Puig eren “treballadors”, segons consta en el registre parroquial ( 
llibre de matrimonis M4. 1788-1849). En Llorenç va marxar de Sant Boi 
als 16 anys però sempre hi va estar vinculat a través de la família.L’any 
1837 es va casar amb Rosa Parellada, de Viladecans i amb ella va viure 
a Barcelona la resta de la seva vida, van tenir 9 fills, tres dels quals van 
morir de petits . Els seus fills Llorenç i Josep, que van destacar també en 
el camp de les ciències i la medicina i dels quals hi ha biografies201 on 
consta que van néixer a Sant Boi, els anys 1845 i 1850, respectivament. 
A la làpida,potser la més antiga del cementiri de Sant Boi, dedicada als 
pares, en Francesc Presas i la Madrona Puig , es llegeix: “vuestros queridos 
hijos postrados ante el sepulcro donde yaceis, han jurado guardar como 
preceptos los consejos de amor y gratitud que les disteis desde la cuna”.

2. Les primeres lletres
Des de molt petit Llorenç va estar escolaritzat, primer va tenir un mestre 
sense títol que es deia Gabriel Puig, després va ser alumne de mossèn Arsís, 
un capellà progressista que va deixar els hàbits i, finalment (1820-23) va 
estar escolaritzat a l’escola Mútua del mestre Pere Gordó. L’escola mútua 
es va instal·lar a Sant Boi a partir de les gestions de l’alcalde liberal Baldiri 
Castells, que va contactar amb el mestre Pere Gordó202. En Pere Gordó 
organitzava unes demostracions públiques, dins de l’església, on els seus 

197 Barreda M.L, Garcia, J. Serret C. (1993). Història de Sant Boi de Llobregat. Aj. Sant 
Boi de Llobregat, 326 pàgs.
198 Martí C. (1964) Llorenç Presas i Puig (1811-1875), Santboians il·lustres. Vida Sambo-
yana, Sant Boi de Llobregat 
199 Puig Pla C. (2007) Aproximació al perfil personal i professional del científic vuitcentista de Sant 
Boi de Llobregat Llorenç Presas i Puig (1811-1875). Materials del Baix Llobregat, 13, pàgs 85-94.
200 Serret C., Barreda M.L ( 1998). Vides Santboianes, Ajuntament de Sant Boi de Llobre-
gat, pàgs. 116-118.
201 http://dbe.rah.es/biografias/106022/lorenzo-presas-y-parellada i http://www.galeria-
metges.cat/galeria-fitxa.php?icod=JLE
202 Puig Pla C. (2007) Aproximació al perfil personal i professional del científic vuitcentista de Sant 
Boi de Llobregat Llorenç Presas i Puig (1811-1875). Materials del Baix Llobregat, 13, pàgs 85-94.
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alumnes es lluïen davant les famílies i tot el poble. En aquestes sessions va 
destacar des del primer moment la intel·ligència del petit Llorenç. 

A la fi del període liberal, els sectors més tradicionals i conservadors 
van iniciar un moviment repressiu cap els sectors progressistes locals, 
hi havia llistes negres i en Pere Gordó va haver de marxar de Sant 
Boi. Instal·lat a Barcelona seguirà tutelant Llorenç Presas quan aquest 
comença els estudis a la ciutat i mantindrà correspondència amb ell, 
com a mínim, fins 1832. Francesc Presas, quan Pere Gordó ha de 
tancar la seva escola a Sant Boi, posarà el seu fill d’escrivent de Francesc 
Claramunt de l’Audiència de Barcelona. De l’època d’aquests primers 
estudis s Sant Boi es conserven les llibretes de primeres lletres de Llorenç 
Presas, dipositades com tota la seva documentació a l’arxiu de la Reial 
Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona.

3. Els anys de formació
L’any 1827 Llorenç Presas inicia una llarga etapa formativa a Barcelona. 
Sembla ser que al començament es desplaçava cada dia a peu, d’anada 
i de tornada, de Sant Boi a la Llotja de Mar de Barcelona on estudiava 
dibuix. En aquella època la Llotja de Mar era la seu d’estudis de la Junta 
de Comerç, que hi va fundar la primera escola d’Arts, Escola Gratuïta 
de Disseny l’any 1775 –després Escola Gratuïta de Nobles Arts– . La 
societat civil –això ja té una llarga tradició a casa nostra– havia de 
suplir la mancança en estudis superiors provocada per l’absència d’una 
universitat a Barcelona, suprimida com a represàlia de guerra l’any 
1714. L’única universitat a Catalunya era la de Cervera, la universitat 
de Nova Planta, que mai va tenir oferta d’estudis de ciència o de tècnica, 
sinó més aviat de tipus filosòfic i teològic. La Universitat de Barcelona 
no es va restaurar fins l’any 1837 i es va instal·lar a l’antic convent dels 
Carmelites, un edifici desamortitzat que no reunia cap condició per a 
la vida acadèmica. L’any 1851 l’oferta es completa amb la creació de 
l’Escola Industrial de Barcelona, instal·lada també en un antIc convent, 
el de Sant Sebastià, darrera la Llotja i on ara hi ha el començament de 
la Via Laietana.

Presas, des del 1827 al 1842, passarà per les diferents escoles de 
la Junta de Comerç: Nobles Arts, Taquigrafia, Comerç, Arquitectura, 
Anglès, Matemàtiques, Francès, Física, i Economia Política, per l’Escola 
de Nàutica, per la Reial Acadèmia de Ciències i Arts: Matemàtiques, 
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Astronomia, Geometria Descriptiva i Arquitectura Subterrània, 
Ideologia, Gramàtica, Lògica i Teoria dels Sentiments Morals, 
Geologia i Mineralogia, pel col·legi Casamada: Retòrica i Poètica, 
Llatí, pel Col·legi de Farmàcia Sant Victorià: Història Natural, Física 
i Química, Farmàcia Experimental, Matemàtiques i, finalment per la 
Universitat de Barcelona un cop restaurada, on estudia Filosofia el curs 
1841-42203.

En tota aquesta llarga etapa d’estudiant és alumne de la plèiade 
científica catalana del moment: el matemàtic i astrònom Onofre Jaume 
Novellas, el farmacèutic i naturalista Agustí Yañez, el químic Josep 
Roura o el geòleg Josep Antoni Llobet i Vall-llosera. Tots ells influiran 
en el seu complet currículum científic i tecnològic i, amb alguns d’ells 
compartirà, més endavant, els claustres de professorat de la universitat 
i de l’escola industrial.

4. La docència
Des del curs 1841-42 comença a donar classes de Matemàtiques Pures, 
Geografia Astronòmica i Física a la Universitat de Barcelona. L’any 1846 
es llicencia i doctora en Ciències i en Farmàcia. Per aconseguir la càtedra 
de Matemàtiques Sublims (allò que ara en diríem càlcul diferencial) 
ha de presentar-se a oposicions l’any 1847. En aquella època i durant 
molt de temps les oposicions es feien a Madrid, sembla ser que allà va 
enlluernar el tribunal amb una demostració de les equacions generals 
de segon ordre que contradeia la posició inicial del tribunal. Presas va 
destacar per la seva capacitat de càlcul. A la fotografia, inèdita, treta d’un 
negatiu en vidre que prové de l’arxiu Carles Martí, el veiem en plena 
discussió teòrica de les línies de segon ordre: Ay2+Bxy+Cx2+Dy+Ex=F. 
La fotografia segurament és d’aquell any 1847, Presas tenia 35 anys i 
només feia 8 anys que s’havia fet la primera demostració de fotografia 
per la tècnica del daguerreotip a Catalunya.

L’any 1847 és escollit membre de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts 
de Barcelona, on presenta una primera memòria sobre cristal·lografia. 
Ensenya Matemàtiques i Mecànica a la universitat, estudis que més tard, 

203 Puig Pla C. (2007) Aproximació al perfil personal i professional del científic vuitcentista 
de Sant Boi de Llobregat Llorenç Presas i Puig (1811-1875). Materials del Baix Llobregat, 
13, pàgs 85-94.
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l’any 1851, trasllada a l’Escola Industrial204 205. És membre dels claustres 
fundadors de la Universitat i de l’Escola Industrial, dirigida pel seu mestre 
Josep Roura, el químic que va treballar en l’enllumenament per gas i 
on Presas era el catedràtic de Geometria Analítica, Càlcul Infinitesimal 
i Mecànica. Com veiem, per la seva formació i per la seva activitat 
docent a la universitat i a l’escola industrial, els seus camps d’estudi eren 
variats. També donava classes d’astronomia i de meteorologia a la Reial 
Acadèmia de Ciències Naturals.

Llorenç Presas sempre va combinar la docència amb la recerca. 
A la biblioteca de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona 
es conserven centenars de pàgines manuscrites sobre les seves classes, 
anotacions per als alumnes ( algunes en taquigrafia), apunts i programes 
de les seves assignatures i material didàctic, com murals per a penjar 
a les classes de cristal·lografia. En aquella època el sou de professor 
universitari no devia ser gran cosa per a un pare de família nombrosa i 
sempre va haver de procurar altres ingressos per a completar l’economia 
familiar i per a poder publicar els seus estudis: cursos de taquigrafia, 
conferències, treballs d’agrimensura, etc.

La dedicació científica de Presas tracta d’aspectes variats i de diferents 
disciplines, tant de les ciències pures com de les aplicades. No és, però, un 
diletant sinó un intel·lectual amb perfil pluridisciplinari. En tots els seus 
estudis destaca la base matemàtica, com a llenguatge i com a mètode 
per a fer predictibles les realitats més diverses amb fórmules i càlculs 
numèrics. En realitat Presas perseguia allò que Ramon Llull ja reclamava 
sis segles abans: “Un mètode general amb el qual totes les veritats de la 
raó s’haurien de reduir a una mena de càlcul” (Ars Magna, 1274).

5. Ciència a l’època del Romanticisme
Com casen el moviment cultural del Romanticisme, que és 
fonamentalment idealista, amb la Ciència, la racionalitat, l’empirisme i, 
per tant, el materialisme?

204 Puig Pla C. (1996) L’establiment dels cursos de mecànica a l’escola Industrial de 
Barcelona ( 1851-52). Precedents, professors i alumnes inicials. Quaderns d’Història de 
l’Enginyeria, vol 1, pàgs 95-147. 
205 Puig Pla C. (2000) De la física experimental a la física industrial (1814-1851). Quaderns 
d’història de l’enginyeria, Vol. 4.
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Per als poetes romàntics, com expressa per exemple Víctor Balaguer, 
l’any 1852, en una excursió pintoresca a les coves de Montserrat, el 
coneixement és fruit de la revelació i la poesia, com l’arpa d’or que penja 
adormida del salze, a Nabucco (1842) de Giuseppe Verdi, és el canal que 
fa arribar el saber amagat a qui el saben evocar. Idealisme en estat pur, en 
oposició al positivisme científic. Podríem concloure, per tant, que l’època 
del romanticisme va ser un mal moment per a la ciència i la tècnica, però 
el cas és que és tot el contrari. Un exemple: l’Ictineu, de Narcís Montoriol 
va fer la seva primera immersió al port de Barcelona l’any 1859.

El segle XiX és el segle de la ciència, quan aquesta passa a ser un valor 
cultural. El científic ja no és un ser genial, més o menys pintoresc i solitari. 
Apareix la idea de comunitat científica, amb societats i publicacions on 
es debaten les descobertes i els nous coneixements. I ja no és un reduït 
cercle de savis hermètics que s’expliquen entre ells en llatí, sinó que hi ha 
un compromís d’explicar i comunicar descobertes i punts de vista al gran 
públic: s’obren museus, es fan conferències, demostracions experimentals, 
es fan llibres divulgatius... 

La ciència no es basa en veritats absolutes o en qüestions de fe i 
es sacsegen mites i falses creences, construint nous coneixements per 
mètodes experimentals: “És gran la lluita entre la ciència i l’opinió popular”, 
ja escrivia Plini el Vell al segle I (Naturalis Historia) i Jules Verne, 
contemporani de Presas feia dir al protagonista del seu Voyage au centre 
de la Terre (1864): “La ciència, fill meu, és feta de grans errors, però d’errors que 
és bo de cometre, car ells menen a poc a poc a la veritat”.

En un moment en que la ciència i la tecnologia són les bases per a la 
Revolució Industrial que posa a prova les relacions entre el treball i el 
capital, la idea que empeny és que el progrés científic i tècnic portarà a 
un món millor i aquesta és la utopia que lliga el desenvolupament de les 
ciències amb el moviment cultural general del romanticisme.206

206 D.A. (1997). Història política, Societat i Cultura dels Països Catalans. Vols 6-7. Direcció 
de Riquer B. Enciclopèdia Catalana.
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6. La ciència disruptiva del segle xix: una època de 
grans trencaments epistemològics
Contemporàniament a Llorenç Presas i a la seva dedicació científica, es 
produeixen uns canvis de paradigmes científics que afecten, i en alguns 
casos trasbalsen, la societat vuitcentista. Destacarem com a partir dels 
treballs del geòleg escocès Charles Lyell (1797-1875), especialment el 
seu tractat de geologia de 1833, es comencen a desmuntar alguns mites 
bíblics, com el diluvi universal o una cronologia del món limitada només 
alguns milenis des d’un primordial acte de Creació. Lyell, basant-se 
en les idees que les lleis físiques no han canviat (uniformitarisme) i que 
per a interpretar els registres geològics del passat s’han de comparar 
amb els processos del present (actualisme), arriba a la conclusió que la 
història del planeta no és fruit d’uns fets catastròfics puntuals (el Diluvi) 
sinó de l’acció perllongada de dinàmiques geològiques similars a les 
actuals ( rius, sedimentació marina, agents atmosfèrics, etc), cosa que 
fa necessari un pas de temps molt més llarg (milions danys). Aquesta 
nova cosmogonia “per lo civil” és reafirmada i concretada en la biologia 
per Charles Darwin ( 1809-1882) amb la publicació de “L’Origen de les 
Espècies”, l’any 1859. Aquestes noves idees de l’evolucionisme trigaran 
encara dècades en influir el pensament científic i social a Catalunya, on 
hi ha hagut un pes ideològic molt gran de l’Església catòlica.

Pel que fa al desenvolupament de les ciències modernes el segle XiX és 
fonamental en tot els àmbits. Només cal destacar les aportacions d’Alexander 
Von Humboldt (1769-1859) que trenca amb la idea de la natura com un 
caos. Amb els seus treballs que culminen amb la publicació de Kosmos (a 
partir de 1845), els sers vius formen part de comunitats ecològiques amb 
múltiples relacions entre ells, superant la idea linneana de la classificació 
individual de cada ser viu. També és fonamental per a la física i la química 
John Dalton (1766-1844) que explica l’essència íntima de la matèria en la 
seva Teoria Atòmica (1808), on exposa que tota la matèria de l’univers està 
composta d’atoms que són els seus elements constitutius i mínima fracció 
indivisible. Més endavant Michel Faraday (1791-1855) i James Clerk 
Maxwell (1831-1879) que treballaran un dels grans centres d’interès de 
la física del XiX, l’electricitat, l’electromagnetisme i la inducció elèctrica, a 
les portes de poder convertir l’energia mecànica en electricitat i viceversa. 
Per la seva part, Dimitri Ivanovitx Mendeléiev (1834-1907) va ordenar els 
elements químics coneguts en una taula a partir d’un criteri de periodicitat 
de propietats semblants, de la que resultava una ordenació dels elements 
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pel seu número atòmic. La Taula Periòdica dels Elements va ser publicada 
l’any 1869 –l’any 2019 ha estat el seu 150 aniversari– i s’ordenaven per 
primer cop els elements coneguts i es deixaven uns buits que preveien nous 
elements no descoberts, així com les propietats que haurien de tenir. Les 
matemàtiques de l’època van tenir el seu màxim exponent en Carl Friedrich 
Gauss (1773-1855) i el desenvolupament del càlcul infinitesimal, que també 
va fer aportacions en els camps de l’astronomia, la geodèsia i la física.

Presas, que podia llegir directament en francès i anglès les publicacions 
que es generaven en diferents països europeus seguia l’actualitat científica 
des de Barcelona. Tenia una bona relació amb Francesc Aragó i Roig 
(1786-1853), nascut a la Catalunya Nord, director de l’Observatori 
Astronòmic de París i amb qui compartia molts camps d’investigació 
en astronomia, física i matemàtiques. També tenia un antic alumne de 
Mecànica, en Francesc Lluch que li feia de corresponsal a Anglaterra 
i el mantenia al corrent de les línies de treball en física al Regne Unit. 
Presas, està al dia del coneixement científic, però en alguns aspectes 
presenta certes posicions no gaire actualitzades, com en el tema de 
la naturalesa de la llum i el debat sobre el seu caràcter corpuscular o 
ondulatori. Presas era newtonià i defensava la teoria corpuscular que 
relacionava amb els seus estudis de mecànica de fluids,mentre que una 
línia d’investigació,especialment els treballs de Maxwell (1865),senyalava 
el seu caràcter d’ona electromagnètica. Fins i tot el seu amic i mentor 
Francesc Aragó defensava la teoria ondulatòria. Avui, però sabem que 
la naturalesa de la llum, ona o corpuscle (fotó) no és excloent. Stephen 
Hawking escriu (2001): “La dualitat ona – corpuscle és un concepte de la mecànica 
quàntica segons el qual no hi ha diferències fonamentals entre partícules i ones: les 
partícules poden comportar-se com a ones i a l’inrevés”.

7. L’atracció atòmica
La teoria atòmica de Dalton assenyala que la matèria està formada 
per àtoms i que l’àtom és una partícula separada i indestructible. Les 
característiques pròpies de cada element venen determinades perquè 
els àtoms de cada element són diferents. Si donem a l’hidrogen el valor 
1, la resta d’elements tindrà un valor proporcional a la quantitat que es 
combina amb aquest gas, però les suposicions sobre les proporcions de 
combinació d’àtoms va portar a Dalton a alguns errors, com en el cas de 
l’oxigen, en suposar que l’hidrogen i l’oxigen es combinaven a l’aigua 1:1, 
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és a dir un oxigen per cada hidrogen. Devem a Jöns Jacob Berzelius (1779-
1848) el descobriment de nous elements químics, la determinació dels 
pesos atòmics i l’establiment d’un sistema de símbols, a partir del seu nom 
en llatí, base de la nomenclatura actual dels elements i els seus compostos. 

Aquest estat de la qüestió, en època de Presas, considerava que els 
àtoms d’un mateix element posseeixen la mateixa massa, encara no es 
coneixien els isòtops. D’altra banda, no se sabia res de la radioactivitat 
i no es van descobrir les partícules subatòmiques fins 1897 ( l’electró). 
El protó i el concepte de nucli atòmic no van ser coneguts fins a 
començaments del segle XX.

Quan Presas publica “Atracción atòmica, o sea atracción considerada 
en los átomos simples y compuestos de los cuerpos” (1863) es fa venir la 
qüestió atòmica al seu terreny: la mecànica i el càlcul geomètric. Parteix 
de diferents hipòtesis: Els àtoms s’atreuen en raó directa de la massa i 
inversa al quadrat de la distància, la forma de l’àtom és esfèrica i l’atracció 
es focalitza en el centre de la figura (centre de gravetat), la distància entre 
els àtoms sempre és la mateixa, el tetraedre regular és el cos que representa 
la hipòtesi anterior, els càlculs s’han de fer tenint en compte que l’H és 
l’element més lleuger i terme de comparació amb tots els altres207.

A partir d’aquí tracta el tema des de la mecànica newtoniana, les lleis 
de la qual actuen igual a escala universal sigui quina sigui l’escala. La 
teoria de la gravitació universal de Newton no va ser posada en qüestió 
al segle XiX, de fet no ho va ser fins començaments del segle XX amb la 
teoria de la relativitat d’Albert Einstein.

8. Astronomia
Un dels referents de Llorenç Presas, amb qui sovint se’l va comparar, va 
ser Francesc Aragó, director de l’Observatori Astronòmic de París, que va 
participar en les mesures de l’arc de meridià entre París i Barcelona per a 
trobar la unitat base per al Sistema Mètric Decimal. També va treballar en 
electromagnetisme i les teories sobre la naturalesa de la llum. Aragó va ser 
polític i el ministre de la República que va abolir l’esclavitud. A França se’l 
considera un dels grans científics del país, el seu nom està gravat a la torre 
Eiffel, i Paris està travessat per una línia al terra, assenyalant el meridià, 

207 Presas L. (1862) Atracción atómica : ó sea atracción considerada en los átomos sim-
ples y compuestos de los cuerpos. Tip. Miguel Blanxart. Barcelona
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marcada per unes plaques que porten el seu nom, Aragó, i que parteixen 
de l’Observatori astronòmic. L’any 1842, just acabant la seva formació 
universitària, Llorenç Presas, comissionat per la universitat de Barcelona, va 
participar en l’observació d’un eclipsi de sol a Perpinyà (8/7/1842) sota la 
direcció d’Aragó. Va ser un tema recurrent, ja que va prosseguir en aquestes 
observacions durant altres eclipsis solars: el 28 de juliol de 1851 a Barcelona, 
el 18 de juliol de 1860 a Orpesa, muntant un observatori de campanya dalt 
del cim de la muntanya de Sant Josep i a Barcelona el 31 de desembre de 
1861. En aquesta última ocasió el lloc d’observació va ser a Montjuïc i va 
organitzar un nombrós equip d’observadors, entre els quals hi havia el seus 
fills Llorenç, Emili, Josep i Joaquim Presas i Parellada. L’interès per aquestes 
observacions, en les quals per primera vegada es van treure fotografies en 
daguerreotip de la corona solar, era esbrinar si la corona lluminosa que 
apareix en el moment d’ocultació del sol per la lluna era un fenomen degut a 
una possible atmosfera lunar o a l’activitat radiant en la superfície solar. En el 
conjunt d’observacions internacionals en que es va participar es va descobrir 
un nou element, l’Heli, a partir de l’anàlisi de l’espectre de llum208 209.

9. Farmàcia
Al Col·legi de Farmàcia de Sant Victorià, Presas va estudiar Història 
Natural i Farmàcia Experimental, més tard, l’any 1846 es va doctorar 
en farmàcia a la universitat de Barcelona.

L’any 1854 va haver una epidèmia de còlera a Barcelona que va deixar 
6419 morts i que va donar els arguments definitius per a l’enderroc de 
les muralles de la ciutat i la creació d’un Eixample com a model de ciutat 
higiènica. Presas relaciona també aquesta epidèmia amb les plagues que 
estaven atacant els conreus de vinya a Catalunya, a partir de l’extensió d’un 
fong, l’oïdi (Oidium tuckerii), creient que totes dues malalties estaven sent 
generades per la germinació d’espores. Presas proposa un remei terapèutic 
basat en tractaments que s’havien fet a l’Índia sis anys abans, a base de 
làudam i carbonat de sosa i també treballa, per l’ajuntament de Barcelona, 
en el problema de la higienització de les aigües potables. Presas publica 
“Remey que mata la malura de las vinyes (1854) i Guerra a muerte al cólera 

208 Presas L., Maymó M. i Dunand F. (1861). Eclipse de sol del 18 de julio de 1860 observado 
en Oropesa por una reunión de catalanes. Imp. Joaquín Bosch. Barcelona. 24 pàgs.
209 Puig Pla C. (2005) Activitat astronòmica i meteorològica de Llorenç Presas al segle xix. 
Actes de la Primera Jornada d’Història de l’Astronomia i de la Meteorologia. Vic. Pàgs 109-118.
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morbo asiático y al oídium tuckery (1855)210 211. Cal destacar que si bé tota la 
producció escrita de Presas és en castellà, aquesta vegada fa una publicació 
en català. Presas viu en el clímax de la societat diglòssica a Catalunya, on la 
llengua oral de relació social era el català però la llengua de cultura i escrita 
era en castellà. Encara faltaven dècades per consolidar el moviment de la 
Renaixença i Presas, com expressen els seus dietaris fa servir el català per 
als aspectes més personals i per la relació més informal amb els alumnes. 
L’excepció del “Remey que mata la malura de las vinyes” és deguda al 
caràcter de l’obra i a qui està destinada, un món pagès que li és molt propi 
per llinatge.

Una consideració interesant pel que fa als seus punts de vista sobre 
farmacologia és allò que escriu, l’any 1862 al seu estudi sobre l’atracció 
atòmica. Per ell els principis de la mecànica també s’han d’aplicar en 
allò que ell anomena “mecànica orgànica”, ja que també han d’estar 
subjectes a càlcul matemàtic i no només a estimacions: “el equilibrio y el 
movimiento de las diferentes partes de que se componen los seres organizados, así en el 
estado de salud como en el de enfermedad”212. Un cop més Presas es revela com 
a llulià, tal com hem exposat anteriorment.

10. Cristal.lografia
L’any 1848, per indicació del qui havia estat professor seu al Col·legi de 
Farmàcia de Sant Victorià, l’Agustí Yañez, va començar a treballar sobre 
el sistema de cristal·lització que li havia servit de memòria d’entrada 
dins la Reial Acadèmia de Ciències i Arts. L’any 1863 va presentar una 
segona memòria anomenada “Sistema Natural de Cristalización”. L’any 
1872 va revisar l’obra de René Just Haüy (1743-1822), mineralòleg 
francès que es considera com el pare de la mineralogia i cristal·lografia 
modernes, juntament amb el mineralogista nord-americà James Dwight 
Dana (1813-1895) que amb els seus estudis, a mitjans del segle XiX va 
provocar la Febre d’Or a Califòrnia. Li atreia especialment la perspectiva 
matemàtica de Haüy al seu tractat de cristal·lografia i Presas seguint 

210 Presas L. (1855). Guerra á muerte al cólera morbo asiático y al Oidium tuckery. Lib. 
Joaquin Verdaguer. Barcelona. 128 pàgs.
211 Presas L. ( 1854) Remey que mata la malura de las viñas. S.n. Barcelona.
212 Presas L. (1862) Atracción atómica : ó sea atracción considerada en los átomos sim-
ples y compuestos de los cuerpos. Tip. Miguel Blanxart. Barcelona
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Haüy construeix un sistema amb 18 tipus o models de forma hexaèdrica, 
que donen lloc a 129 hexaedres amb les seves simetries corresponents. 
Presas proposa un estudi on hi ha una fórmula matemàtica per a cada 
cristall, entenent que aquest model conceptual s’ha de traduir en models 
reals a la mineralogia. Com a recurs didàctic treballa amb models de 
cartró amb el desenvolupament teòric de les diferents facetes dels cristalls, 
aconseguint un desenvolupament pla de les diferents cares213. Ja veurem 
més endavant com això tindria una aplicació en arquitectura.

L’any 1873 va completar el seu tractat amb un “Atlas del Sistema 
Natural de Cristalización” amb 522 làmines214. Es conserven els dos 
volums en manuscrit preparats per a una edició que no es va arribar a 
publicar. Constitueix el primer tractat de cristal·lografia a Catalunya.

11. Matemàtiques, àlgebra, càlcul infinitesimal 
i geometria
Les matemàtiques estan presents en tota l’obra de Presas, que va destacar 
per les seves capacitats en càlcul. Es conserven els seus programes dels 
cursos de Matemàtiques Sublims ( càlcul infinitesimal) desenvolupades 
des de l’àlgebra i la geometria a partir dels conceptes d’“integral” i de 
“derivada”, de Mecànica racional, Trigonometria i Àlgebra Superior, 
Geometria Analítica i Càlcul Infinitesimal, assignatures donades a la 
Universitat de Barcelona i, a partir de 1851, a l’Escola Industrial de 
Barcelona215 216 217 218.

Un dels seus alumnes de geometria Analítica de la primera promoció 

213 Presas L. (1872) Sistema natural de cristalización. Manuscrit. 253 pàgs.
214 Presas L. (1873) Atlas del sistema natural de cristalización. Manuscrit. 523 láminas. 
215 Nadal F, Urteaga L i Muro J.L. (2006) El territori dels geòmetres. Cartografia par-
cel·lària dels municipis de la província de Barcelona (1845-1895). Diputació de Barcelona.
216 Presas L. ( 1847a). Asignatura de matemáticas sublimes : programa que ha formado el 
profesor de dicha asignatura D. Lorenzo Presas y Puig para la enseñanza de la misma en 
el curso de 1847 á 1848. Universidad literaria de Barcelona. Facultad de Filosofía. Impremta 
Tomás Gorchs. 21 pàgs.
217 Presas L. (1847b) Asignatura de mecánica racional : programa que ha formado el profesor de 
dicha asignatura D. Lorenzo Presas y Puig para la enseñanza de la misma en el curso de 1847 á 
1848. Universidad literaria de Barcelona. Facultad de Filosofía. Impremta Tomás Gorchs. 16 pàgs.
218 Puig Pla C. (1995) “Llorenç Presas i Puig (1811-1875), La matemàtica aplicada”, dins 
J. M. Camarasa y A. Roca (dirs.), Ciència i tècnica als Països Catalans: una aproximació 
biogràfica, vol. I, Barcelona, Fundació Catalana per a la Recerca, págs. 145-180.
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de l’Escola Industrial va ser Josep Fontseré i Mestres, l’arquitecte de la 
reforma de la Ciutadella de Barcelona en un parc públic carregat de 
simbologia sobre el progrés social i les ciències. L’any 1872 Fontseré 
dissenya el mercat del Born com una estructura de ferro on destaca la 
geometria amb tota nuesa.

Un altre arquitecte, alumne de la Geometria Analítica de Presas 
va ser Antoni Gaudí, el curs 1869-1870. Gaudí va aprendre sobre les 
superfícies quadràtiques i les corbes còniques que després va aplicar de 
manera intensa en la seva arquitectura. A la cripta de la Colònia Güell 
tenim un dels millors exemples de l’ús de la hipèrbola. Gaudí explicava 
que als 18 anys, quan estudiava Anàlisi Matemàtica, va començar a 
sentir l’atracció d’aquesta mena de superfícies paraboloides gràcies a 
l’entusiasme amb que es comunicava el professor.

També notem la influència de Presas en Gaudí en els desenvolupaments 
plans dels poliedres fets servir a les torres de la Sagrada Família i que 
evoquen clarament el desenvolupament pla de facetes cristal·logràfiques 
del “Sistema natural de Cristalización”.

12. Mecànica de fluids i altres matèries
La hidràulica va interessar vivament Llorenç Presas, va voler 
convertir les seves idees sobre la “vena fluïda” en una teoria general 
sobre mecànica de fluids i per als càlculs de canonades d’aigua, 
gasos i vapor219. L’any 1856 va inventar un aparell, l’hidròmetre que 
permetria, segons ell, dotar d’una unitat de cabals d’aigua que no 
tenia el sistema mètric decimal i a l’hora calcular despeses d’aigua a 
diferents escales (unitat de fontaneria)220. Va estar embolicat en càlculs 
i reformulacions d’aquesta idea durant molts anys, va presentar el 
prototip d’hidròmetre en algunes exposicions internacionals però mai 
va aconseguir el finançament necessari per a prosseguir amb el seu 
desenvolupament221 222.

219 Presas L. (1856). Cálculos. S.n. Barcelona. 312 pàgs, 2 làm.
220 Serrallonga i Gasch J. (2003). Geometria i mecànica en els models de Gaudí. Tesi 
doctoral. Universitat Politècnica de Catalunya. 548 pàgs.
221 Puig Pla C. (2006) Física, tècnica i il·lustració a Catalunya. La cultura de la utilitat: assi-
milar, divulgar, aprofitar. Tesi doctoral , 714 pàgs, Dep. Física. Facultat de Ciències UAB.
222 Puig Pla C. (2007) Aproximació al perfil personal i professional del científic vuitcentista 
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La mecànica de fluids també va ser la base conceptual per a diversos 
estudis d’aerostàtica, com els de la impulsió de globus amb motor i les 
proves de coets propulsats per pólvora.

Entre altres activitats de Presas hi ha les referents als treballs de substitució 
dels sistemes antics de pesos i mesures pel Sistema Mètric Decimal. L’any 
1849 Presas és anomenat vocal de la Comisión de Pesos y Medidas. En aquella 
època, a partir de les necessitats de basar les contribucions fiscals en la 
superfície real dels municipis i les propietats rurals, Presas forma professionals 
agrimensors que puguin fer topografia sobre el terreny i ell mateix s’hi dedica 
com a professional privat223 224 225 226.

13. Meteorologia
Des de l’any 1848 Presas manté un observatori meteorològic a casa seva. 
Es conserva el seu dietari d’observacions del període 1850-1874 on, cada 
dia, fa tres anotacions, a les 6 del matí, a les 2 del migdia i a les 10 de la nit. 
L’observatori viatja amb ell pels diferents domicilis que va tenir a Barcelona 
i destaca un baròmetre en una torre que va muntar l’any 1872, substituint 
d’altres anteriors que li havien donat alguns problemes. A les classes que 
feia a la Reial Acadèmia de Ciències i Arts, durant els anys 1849 al 1855, 
va defensar com era d’interès l’usar les sèries de dades diàries climàtiques 
en els càlculs per a pronosticar els fenòmens meteorològics. L’interès de 
la seva sèrie 1848-1874 és que és representativa de la millora climàtica a 
l’inici de l’era industrial i de la fi de la Petita Edat del Gel, pulsació freda 
que des del segle XiV a mitjans del segle XiX es va viure a l’hemisferi nord. 
La seva fi representa un exemple d’escalfament global com oscil·lació 
climàtica natural , amb un augment de temperatura mitjana d’1,5-2ºC 
i el seu estudi és de gran interès en el context actual de crisi climàtica 

de Sant Boi de Llobregat Llorenç Presas i Puig (1811-1875). Materials del Baix Llobregat, 
13, pàgs 85-94.
223 Cervelló J.M., Comas J.M., Illa J.R., Pérez J.M. i Sans J. ( 2011) . Estudi sobre les 
fites d’Eramprunyà. 41 pàgs. IV Trobada d’Estudiosos i Centres d’Estudis de la Baronia 
d’Eramprunyà. Castelldefels. http://centredestudis.gava.ppe.entitats.diba.cat/wp-content/
uploads/sites/10/2012/03/01-les-fites-a-eramprunya-recerca-conjunta-v2_20191.pdf
224 Muro Virgili J-I., Urteaga L., Nadal F. (2005) Los trabajos cartográficos y catastrales de Llo-
renç Presas i Puig (1811-1875). Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 59, pàgs 7-39. 
225 Nadal F, Urteaga L i Muro J.L. (2006) El territori dels geòmetres. Cartografia par-
cel·lària dels municipis de la província de Barcelona (1845-1895). Diputació de Barcelona.
226 Presas L. (1853). Plano del término de San Martín de Provensals. 1 mapa
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provocada per l’activitat humana i pels 150 anys de model industrial 
capitalista que llavors, en època de Presas, estava en els seus inicis.

Les dades de la sèrie meteorològica de Presas són de Barcelona, però 
amb referències al seu entorn més immediat, com l’observació de meteorits 
al Vallès (10/11/1864) o fortes tempestes a Sant Boi (10/9/1866). 
L’interès d’aquests quaderns meteorològics és que també contenen una 
columna dedicada a qüestions personals, en forma de dietari, on l’autor 
assenyala fets de tipus polític i social generals (“hoy se inaugura el tranvia de 
Barcelona a Gracia “), familiars (“baños de mar en Garraf”) i personals ( “desde 
hoy me dejo de afeitar para tener mas tiempo”).

14. Qüestions d’ideologia
Llorenç Presas ens apareix com un científic que creu que el desenvolupament 
científic i tècnic és un factor de modernització i una esperança per a la 
millora de les condicions de vida. L’any 1858 escriu: “Tengo fe en el porvenir, creo 
que presenciaremos grandes innovaciones además de las que hemos visto pasar por nuestros 
ojos como una ráfaga de luz. La industria, el comercio, la navegación, la agricultura, todo, 
todo va a tomar nueva vida por la aplicación de los rápidos inventos y descubrimientos que 
se van sucediendo en tales términos que apenas dan lugar a la aplicación de un principio que 
ya se ha descubierto otro que debe sustituirle con ventaja. Esta es la ley de la humanidad, 
su progresivo desarrollo.”227

La ciència i la tècnica són les bases de la revolució Industrial i Presas viu 
els moments del desplegament del maquinisme, el ferrocarril i la navegació 
a vapor, les primeres aplicacions de l’electricitat, la fotografia,... Però Presas 
no és un científic aïllat al seu laboratori. Li va tocar viure en una Catalunya, 
i en especial Barcelona, en permanent estat d’excepció228, fora de petites 
pauses democràtiques i ens apareix com un lliurepensador i progressista, 
amb un entorn de relacions que van des de les esquerres i l’anarquisme al 
partit liberal. Durant la Dècada Moderada (1844-1854) Presas és membre 
de la redacció del diari més destacat de la premsa progressista de Barcelona, 
El Barcelonés. El director del diari era Antoni Pujades i Mayans, director de 

227 PUIG PLA C. (2007) Aproximació al perfil personal i professional del científic vuit-
centista de Sant Boi de Llobregat Llorenç Presas i Puig (1811-1875). Materials del Baix 
Llobregat, 13, pàgs 85-94.
228 D.A. (1997). Història política, Societat i Cultura dels Països Catalans. Vols 6-7. Direcció 
de Riquer B. Enciclopèdia Catalana.
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l’hospital psiquiàtric de Sant Boi. El diari va ser adjectivat com “progresismo 
exaltado con simpatia por el movimiento obrero” ja que estimularà la creació, l’any 
1847, de l’Associació Defensora del Treball Nacional i de la Classe Obrera. 
No sabem si Llorenç Presas va ser francmaçó, el seu fill Llorenç Presas i 
Parellada que va seguir les passes científiques i docents del seu pare, va 
anar a viure a l’Argentina, l’any 1874, a treballar a la universitat, on era 
conegut amb el sobrenom de “el catalán”, i allà sí que va ser membre 
de la lògia Jorge Wahsington núm44229. Era l’època de la presidència de 
Faustino Sarmiento que en un viatge a Europa, d’estudiant, havia anat 
a Barcelona i després de visitar Montjuïc va escriure que “ los castellanos y 
los catalanes sólo se miran a traves de las troneras de los castillos”. Ja hem fet notar 
que a la làpida dedicada als seus pares al cementiri de sant Boi no hi ha 
cap símbol religiós i no trobem tampoc en els escrits de Llorenç Presas cap 
al·lusió religiosa. Només en el preàmbul d’Atracción atòmica” hi ha una 
referència al “legislador de los cielos”, de clares concomitàncies amb “el gran 
arquitecte” del simbolisme maçó.

El dietari meteorològic sí que conté sovintejades referències al seu 
univers ideològic. L’aparició d’un moviment obrer pre-sindical que 
organitza mobilitzacions al carrer:

13/4/1868. “Borrombori dels treballadors contra lo S. Pare i fabricants per 
haver tret la 2ª festa de Pascua”, escriu Presas.

La Ciutadella de Barcelona edificada després de la guerra de 
Successió i dels fets de l’11 de setembre de 1714 va ser sempre un símbol 
de repressió i odiat pels catalans progressistes. Diverses vegades s’havien 
fet intents de demolició en manifestacions populars. Finalment, l’any 
1868, la revolució democràtica ho va permetre. Presas escriu al dietari:

15/10/1868. “A las 12 se echa abajo la Ciudadela”
16/10/1868.” Hoy a las 12 a la Ciudadela y no ayer”

El 22 de desembre de 1872 una manifestació contra l’esclavitud fa 
que 16.000 persones, segons la premsa del dia, recorrin Barcelona amb 
pancartes de “Lo suor del negre es or pe’lnegrer”. La convocatòria es va fer 
des del cercle Republicà federal, casinos populars instructius i clubs 
republicans. Presas hi va anar:

22/12/1872. “Yo voy á la manifestacion de la libertad de los negros”.

229 Siegrist de Gentile N. ( 2003), “El apellido Presas y sus enlaces en Europa y Argentina”, 
Revista del Centro de Estudios Genealógicos de Entre Ríos, 1, págs. 105-147.
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Un cas va sacsejar la societat barcelonina dels anys 1860, el cas 
Fontanellas. Claudi Fontanellas, fill d’una família burgesa que havia fet 
molts diners amb el comerç amb Amèrica i amb el tràfic d’esclaus, torna 
a Barcelona, vint anys després que presumptament fos segrestat per una 
partida parapolicial per ordres del seu pare. La família el rep primer i 
després el denuncia com a impostor. S’inicia un procés judicial que acaba 
amb la condemna del presumpte Claudi Fontanellas. El cas va dividir 
Barcelona entre una burgesia i un govern civil favorables a la família 
i unes classes populars i progressistes que veien en la figura de Claudi 
Fontanellas una víctima dels interessos obscurs d’una de les famílies més 
adinerades. El dia que li comuniquen la sentència, Presas escriu al seu 
dietari: “A las 9 de la mañana he visitado mi amigo Claudio Fontanellas y Sala en la 
carcel y ayerfirmaron la sentencia al medio dia, de 9 años de presidiomayor”.

15. Dedicatòria
És potser per això que acabo amb el record, fa anys, d’una trobada a la 
plaça de l’església de Sant Boi amb l’Oriol Junqueras, fill d’un professor 
de l’institut Rubió i Ors de Sant Boi i avui a la presó per motius polítics. 
L’Oriol estava contemplant el paisatge del pla del Llobregat des de la 
barana de la plaça i estava tan absort en els seus pensaments que li vaig 
preguntar què pensava: – En que això havia de ser un paradís al segle I, va 
contestar-me. Era la mirada a través del temps d’un historiador. Li vaig 
contestar: –Doncs imagina’t fa 5 milions d’anys quan era la línia de costa del 
mar tropical del Pliocè!. Ens vam entendre dins aquesta mútua capacitat 
d’historiadors i de geòlegs d’evocar el passat a través dels paisatges. 
Recordant aquell encontre i perquè aquesta immersió a la figura de 
Llorenç Presas inicialment volia ser només una mirada al científic i als 
paradigmes de la ciència del segle XiX i no s’ha pogut sostreure de la 
mirada al personatge i al seu entorn històric, vull dedicar aquest escrit a 
l’Oriol Junqueras, pres polític.
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El Memorial 1936-1945 
(Sant Boi de Llobregat)

Carles Serret i Bernús
arXiu històriC muniCipal de sant Boi de lloBreGat

Antecedents
Malgrat que al llarg dels darrers 35 anys s’han realitzat i/o publicat, 
a nivell local, diverses recerques sobre el període 1931-1945, podem 
considerar què, a hores d’ara, tot i tractar-se d’una etapa fonamental 
en les trajectòries individuals i col·lectives del nostre país, encara en 
tenim un coneixement parcial i on les llacunes i les ombres romanen 
ben presents, malgrat l’increment dels punts de llum.230

Tot i així, les aportacions bibliogràfiques generals i el progressiu 
coneixement de les sèries documentals conservades a l’Arxiu Històric 
Municipal, fa anys que ens permeten aportar –en petites dosis– novetats 
substancioses en relació a l’estudi del període, malgrat la manca de fons 
polítics i sindicals externs a la dinàmica interna del consistori republicà 
(1931-1939) i de les comissions gestores de la postguerra (1939-1950 ap.).231

D’uns anys ençà, les diverses temàtiques associades a aquells 
convulsos anys (revolta militar, violència revolucionària, morts al front, 
camps de concentració, desapareguts, maquis, papers de Salamanca, ...) 

230 El setembre de 1986, coincidint amb els actes commemoratius de la Diada Nacional 
de Catalunya, s’inaugurava a Can Massallera, la exposició “Sant Boi, anys 30”, la primera 
que comptava amb la participació de l’Arxiu Municipal, recentment creat. L’Arxiu Històric 
Municipal es creava, el 1988, i s’instal·lava a Can Castells, aprofitant la creació de la Bi-
blioteca de la xarxa de la Diputació de Barcelona. 
231 Podeu consultar la bibliografia bàsica local del període, incorporada al final del present 
treball.
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estan sent ben divulgades i esdevenen “objecte de consum informatiu” 
tant pel públic en general, com per moltes famílies que, finalment, 
i moltes vegades després d’anys de recerca infructuosa, comencen a 
poder acostar-se “sense por” a aquell passat propi, proper i distant 
alhora i treure’n, en alguns casos, l’entrellat respecte a les vicissituds i 
destí d’alguns dels seus membres.

A nivell català, l’endegament l’any 2000 de línies de subvenció 
per part de la Generalitat i la difusió de nombrosos reportatges 
d’investigació per part de TV3 van donar un nou impuls al tema. 
Va ser en aquella conjuntura quan l’Arxiu Històric Municipal va 
començar a atendre peticions informatives, de caire individual, i vàrem 
convenir en la necessitat –a més de ser una obligació deontològica, 
cívica i moral– d’endinsar-nos en aquestes complexes temàtiques 
(tant a nivell local com general) tot intentant ajudar de la manera més 
decidida possible a les creixents peticions que s’anaven rebent. Fetes 
les més diverses consultes i gestions en adonàvem que cada cas era 
diferent i que n’obteníem resultats molt desiguals.

Conscients tanmateix que la major part de la ciutadania era 
desconeixedora de l’existència d’un l’Arxiu Històric Municipal232 i, 

232 Ens podeu conèixer una mica millor des de http://www.santboi.cat/arxiuhistoric i 
accedir al nostre quadre de fons i sèries des de http://www.santboi.cat/arxiuhistoric/
fons_municipals.html

Segell de la Centúria “Rafael 
Casanova”, intervingué en 
l’intent de recuperació per 
a la República, de l’illa de 
Mallorca (Operació Bayo).
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sobretot, de les possibilitats informatives que des d’aquest podíem 
aportar, el mes de maig de 2003 publicàvem a la revista “Viure Sant 
Boi” i dintre de la sèrie Memoràlia la següent nota:

“Santboians al front
Aquest darrer any han estat nombroses les iniciatives per recuperar la memòria 
històrica relacionada amb la guerra civil. Sant Boi no fou front de guerra, però 
va patir totes les grans dinàmiques del període. Molts santboians van prendre 
part en accions bèl·liques. Alguns, en unitats voluntàries com la Centúria 
Rafael Casanova. Altres, passats al bàndol rebel o per lleva, a l’exèrcit 
republicà.

L’Arxiu Històric Municipal conserva “íntegra” la documentació de 
les lleves i els expedients d’incidències, que recullen morts, desaparicions, 
baixes per hospitalització, presoners, ... I els expedients de la Comissió 
Municipal de Depuració, que ajuden a reconstruir el dramatisme del 
període bèl·lic i la immediata postguerra. L’Ajuntament us ofereix la seva 
col·laboració per aclarir i intercanviar informació sobre totes aquestes 
històries personals.”233

La publicació d’aquesta notícia va comportar la rebuda de diverses 
consultes, telefòniques i presencials (tant locals com comarcals) i posaven 
en evidència la necessitat d’entrar més a fons amb el tema, no deixant 
passar la oportunitat que la nova dinàmica de conscienciació col·lectiva 
comportava.

Cal fer esment què, més enllà de la nostra voluntat i mitjans, aquest 
treball de recerca comportava unes enormes dificultats afegides, 
sorgides de la manca de base documental des de la que generalment es 
parteix i de la complexitat de l’entramat burocràtic i legal que, encara 
avui, comporta la localització i accés en tractar-se de fons documentals 
ubicats en infinitat d’arxius, sota tuteles administratives diferents (civils, 
judicials, militars, forces de seguretat de l’estat, ...) i amb nivells de 
descripció i coneixement intern molt desigual.

233 https://is.gd/pHP3Fz
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Anàlisi d’algunes sèries documentals 
de l’AHM de Sant Boi
En les tasques de clasificació inicial d’aquest Arxiu Històric Municipal 
(segregat físicament de l’Administratiu, l’any 1988) va rebre una atenció 
preferent –per raons òbvies– la recuperació de la documentació més 
antiga (anterior a 1939) i què, a hores d’ara, està organitzada en un 90 % 
aproximadament. Les grans sèries ja foren identificades en el seu moment 
però, lògicament, no totes van ser analitzades.

Entre l’any 2000 i el 2010 (aproximadament) vàrem treballar en 
diverses sèries bàsiques en relació a l’objecte perseguit:

• Lleves de 1920 a 1942 (afectades per la mobilització de guerra). 
• Comissió Municipal de Depuració (uns 4.000 expedients 
individuals).
• Registres d’inhumacions, 1936-1939 (identificació de persones).
• Orfes de guerra (fills de víctimes, d’ambdós bàndols).

Del reconeixement i anàlisi d’aquestes sèries se’n va desprendre tot 
un seguit d’informacions que reforçaven la importància que aquesta 
documentació podia aportar en l’estudi i comprensió dels més diversos 
temes i, en especial, del paper rellevant jugat pels psiquiàtrics locals 
dintre de les incidències del període estudiat, sobretot en allò que feia 
referència a “mortalitat”.

Vàrem procedir a elaborar, sobre suport informàtic, una base de 
dades (període 1936-1939) que fusionava informació extreta de tres 
tipologies documentals:

• Llicències d’enterrament, expedides pel jutge municipal.
• Ordres d’inhumació, que seguien a les anteriors i eren les que 
autoritzaven als enterradors a la inhumació dels cossos.
• Revisió padronal, de 1939, que recull les altes i baixes –per 
qualsevol motiu– succeïdes al llarg del període bèl·lic.

Unes sèries de gran interès en conservar-se –gairebé– íntegres i que, 
a més, es complementen tot podent afirmar que vàrem poder identificar, 
amb seguretat, a més del 95 % de la població traspassada i/o enterrada, 
a Sant Boi, en aquells dos anys i mig (juliol de 1936 – gener de 1939).
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Aquests documents, sumats, contenen nombroses dades de filiació 
i ens van permetre, a més, poder estudiar nombroses aspectes de la 
morbilitat de la població civil a la reraguarda.

Una primera explotació quantitativa, ens donava les següents dades:

Inhumacions  3.240
• Dones   1.598
• Homes   1.628
• No identificades 14
En 1.948 casos hi constava l’edat
En 3.032 casos hi constava la data exacta de defunció
En 2.658 casos hi constava el lloc de defunció
En 2.849 casos hi constava la causa de la defunció
En 2.777 casos hi constava el lloc d’enterrament.

També ens va permetre identificar tot un conjunt de fitxes 
d’incidències amb vinculació directa a la dinàmica bèl·lica: morts 
violentes, morts a la Clínica Militar 2 M (situada al palau de Marianao), 
morts entre població refugiada, etc.

El que més ens va sorprendre és que aquestes 3.240 morts 
representaven –gairebé– el 33 % de la població empadronada a Sant 
Boi, el 1936. Com era possible aquesta magnitud de la tragèdia?. La 
resposta ja l’havíem apuntat el 1993:

“Malauradament, qui va pagar –amb més cruesa– les dificultats del període 
fou la població interna a les institucions psiquiàtriques, que sobredimensionada 
en paral·lel a l’evolució del conflicte, es va veure enormement delmada, a 
conseqüència de les precarietats econòmiques i assistencials.”234

La immensa majoria d’aquestes defuncions (més del 80 %) corresponien 
a la població interna als psiquiàtrics (unes 2500) i de les quals més d’un 
miler, corresponien a pacients internats des d’abans del conflicte. La resta 
corresponia a malalts desplaçats d’altres centres (es coneix, entre d’altres, 

234 BARREDA, GARCIA I SERRET (1993): Història de Sant Boi de Llobregat (pàgina 301).
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el trasllat de malalts des de l’institut Pere Mata, de Reus). Com apunta la 
bibliografia sobre els psiquiàtrics, d’haver durat una mica més el conflicte, 
la població interna s’hagués extingit en la seva totalitat. Estàvem davant 
d’una xifra esfereïdora, macabra i que a la vista de les principals causes 
de defunció que han quedat consignades (desnutrició, pel·lagra, caquèxia, 
enterocolitis, ...) calia relacionar directament amb les creixents penúries 
econòmiques i les dificultats d’abastament que es visqueren a la reraguarda 
republicana i que, de forma lògica, havien de tenir una especial incidència 
sobre la població hospitalària que va pagar, amb el plus de la seva vida, la 
marginació “atàvica” que patien envers la societat del seu temps.235

En paral·lel, i veient la dimensió “social” i el caràcter exemplificant 
que anaven prenent les nostres observacions en relació a qualsevol altre 
municipi que tingués centres d’internament –d’un o altre caire–, els 
anys 2004 i 2005 vàrem procedir a donar coneixement de les mateixes 
a la Secretaria de Coordinació Interdepartamental del Departament 
de Presidència de la Generalitat, encarregada de la recerca de fosses 
comunes i desapareguts i que, a través de la senyora Queralt Solé va 
reconèixer i manifestar la seva satisfacció i agraïment per la nostra 
feina i amb qui vàrem convenir que, un cop rebuda la documentació 
preceptiva, procediríem a identificar possibles desapareguts que, en el 
seu periple vital, pogueren estar inclosos dintre de casuístiques que els 
podien haver dut a la nostra població i trobar-se dintre del personal 
identificat en la documentació sobre inhumacions del cementiri de Sant 
Boi de Llobregat. Vàrem poder col·laborar en més de 150 casos.

Així mateix es va donar comunicació d’aquests treballs a l’ARMHC 
(Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica de Catalunya), tot 
mantenint-se una reunió de treball amb el senyor Manuel Perona (president) 
i la senyora Núria Gallach (secretària) per tal d’oferir la nostra col·laboració 
en la seva meritòria tasca de suport a les famílies de desapareguts.236

L’Arxiu Històric Municipal va poder oferir un primer estat de la 
qüestió amb la trilogia expositiva “Testimoni d’un poble”,237 presentada 
–amb gran èxit de públic– al Museu de Sant Boi (a la primitiva seu 

235 Recordem que, en aquestes mateixes jornades, els investigadors José Saavedra López 
i Jordi Saborit Pascual, presenten una comunicació titulada “Incidència de la Guerra Civil 
Espanyola (1936-1939) en la població interna de l’Hospital Psiquiàtric de Sant Boi (homes)”.
236 Podeu conèixer la seva tasca des de: https://www.memoriacatalunya.org/
237 Veure revista “Viure Sant Boi” (abril de 2006, pàgina 9). https://is.gd/ddQC5O
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de Can Torrents), entre els anys 2006 i 2007, i que ens va permetre 
difondre, des d’una base prou sòlida, i a nivell sintètic, el coneixement 
científic local acumulat sobre el període 1931-1950:

- Sant Boi, 1931-1936. La República.238 
- Vilaboi, 1936-1939. Temps de guerra.239

- San Baudilio, 1939-1950. El primer franquisme.240

Exposicions de producció pròpia que s’acompanyarien de visites 
comentades, conferències, passejades urbanes i d’altres accions de 
difusió, com ara la presentació de diverses exposicions241 i publicacions, 
a redós de l’interès social creixent motivat tant per l’aprovació de la 
Ley de Memória Histórica (2007), així com pels debats que aquesta va 
suscitar i encara suscita.242

Santboians al front
Hi havia, però, un tema que ens turmentava doncs érem conscients que 
les víctimes de Sant Boi no només les trobaríem al nostre cementiri, 
a municipis veïns o a l’exili, sinó que –de forma forçosa– hi havia 
d’haver una significativa xifra –insospitada aleshores– de combatents 
caiguts en els més diversos fronts i/o afectats per d’altres casuístiques 
què, d’entrada, desconeixíem. Per poder recuperar el màxim de noms 
calia analitzar, un per un, tots els documents relatius als ben bé dos 
mil santboians que van anar al Front. I començàrem la feina, encara 
no acabada, i que ens ha tingut entretinguts –entre moltes d’altres 
obligacions professionals– aquests darrers anys.

Tot perquè a nivell tècnic i historiogràfic enteníem que calia abordar 
aquestes qüestions i reflectir-ne tota la seva cruesa, amb el màxim rigor 
històric i professionalitat, per tal de no caure en el partidisme, en fàcils 
desqualificacions ideològiques o en la trampa de pretendre cercar –a nivell 
local– responsabilitats “individuals o col·lectives” que, des de l’òptica del 

238 Presentada entre els mesos d’abril i juliol de 2006, coincidint amb el 75è aniversari de 
la proclamació de la 2ª República Espanyola.
239 Presentada entre els mesos de juliol de 2006 i gener de 2007.
240 Presentada entre els mesos de gener i maig de 2007.
241 Imatges inèdites de la Guerra Civil, 1936-1939 (2005); El retorn dels documents con-
fiscats a Catalunya (2006); Lluís Companys i la seva època, 1882-1940 (2006).
242 https://leymemoria.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/LeyMemoria/es/memoria-historica-522007
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segle XXi, no poden trobar-se més enllà de les dramàtiques i especials 
circumstàncies d’aquell període històric.

Tancat aquell primer cicle, es va creure en les enormes possibilitats que 
permetien les noves TIC’s, especialment a partir de la popularització de 
les xarxes socials, tot optant per una participació intensiva a les mateixes 
on poder aprofitar els recursos i la facilitat d’accés al gran públic. De 
forma progressiva i seguint el pols de les tendències de consum de 
continguts, ens hem anat dotant, conjuntament amb el Museu de Sant 
Boi, de Webs243, d’un Bloc244 conjunt, de canals a Youtube245 i al que 
seguirien l’obertura de pàgines a Facebook246 i, finalment, d’un canal 
de podcast a Ivoox247. En tota aquesta bateria de recursos queda palès 
l’interès demostrat en la investigació i divulgació de la memòria històrica 
local, doncs podeu trobar dotzenes de col·laboracions –de major o 
menor entitat– i enllaços. A tall d’exemple:

• Exposicions “Testimoni d’un poble, 1931-1950” (trilogia de 
vídeos).248

• Recull d’articles sobre la 2ª República, 1931-1939.249

• Recull d’articles sobre el període franquista, 1939-1975.250

• Recull de col·laboracions radiofòniques (sobre període 1931-
1939).251

El “Memorial”, un homenatge a les víctimes mortals 
de la violència bèl.lica252 
El gener de 2017, començàvem a difondre –des de la xarxa i des de 
les col·laboracions radiofòniques– un ambiciós projecte de recuperació 

243 Museu: http://www.museusantboi.cat/ i AHM: http://www.santboi.cat/arxiuhistoric
244 http://museusantboi.blogspot.com/
245 Museu: https://is.gd/qwbncj i AHM: https://is.gd/m7iXWU
246 Museu: https://is.gd/ztLkhe i AHM: https://is.gd/HoMVMt
247 https://www.ivoox.com/arxiu-historic-municipal_aj_4824382_1.html
248 https://www.youtube.com/playlist?list=PLAAF8833BFBB0ADEB
249 https://museusantboi.blogspot.com/search/label/1931-1940
250 https://museusantboi.blogspot.com/search/label/Franquisme
251 http://www.santboi.cat/arxiuhistoric/radio.html (veure, entre d’altres, l’apartat “Temps 
de República i Guerra”).
252 Investigació en curs a: https://is.gd/PPoIAZ
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de dades –encara en procés de desenvolupament– de totes les víctimes 
locals, esdevingudes com a conseqüència de la violència provocada per 
l’estat de guerra, en el període entre 1936 i 1945 (Guerra Civil i 2ª 
Guerra Mundial).

Cal dir que la principal font informativa emprada ha estat la valuosa 
documentació conservada al propi Arxiu Històric Municipal i que 
complementem, quan ens és possible, amb d’altres fonts arxivístiques 
i/o bibliogràfiques.

Una característica diferencial amb d’altres projectes similars 
desenvolupats arreu de l’Estat, és el fet de publicar els resultats, a la xarxa, 
“en directe” o sigui, tal i com els anem localitzant. Aquesta decisió, ens 
permet anar fent i refent les dades –tantes vegades com calgui- quan 
s’esdevé alguna nova troballa i, molt especialment, quan s’han produït 
aportacions contrastables i “documentades” de les pròpies famílies de les 
persones afectades, tot mantenint un intercanvi dinàmic d’informació i 
de correcció de possibles errades, altament profitós per a la recuperació i 
reconstrucció de la “Memòria històrica” local.

Podíem haver optat per mostrar les dades de forma alfabètica, 
cronològica, ... però la diversitat de casuístiques, la seva periodificació i 
ubicació, ens va aconsellar atrevir-nos a definir una sèrie de categories 
a partir de les circumstàncies que afectaren a gairebé tot el conjunt de 
la població masculina entre els 17 i els 60 anys. El balanç provisional, a 
dia d’avui, és el següent:

TAULA 1 - REPRESSIÓ “INCONTROLADA” AL BÀNDOL REPUBLICÀ. 
[15 CASOS]

Cognoms, nom Mort

BATLLE ELIAS, Miquel A Sant Boi, el 15-08-1936

CANALIAS CARDONA, Jaume A Sant Boi, el 29-07-1936

CATALINA MARTÍNEZ, Eduardo A Sant Boi, el 03-08-1936

DESCONEGUT (1) Cos localitzat, a Sant Boi, l’11-09-
1936

DESCONEGUT (2) Cos localitzat, a Sant Boi, el 25-
02-1937
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Fitxa tipus de les víctimes de la violència incontrolada (1936-1939).

DURAN BONICH, Joan A Sant Boi, el 26-10-1936

JOU BATSOMS [BATSONS], Alfred A Cornellà de Llobregat, el 30/31-
07-1936

MIRABENT FIGUERAS, Isidre A Sant Boi, el 26-07-1936

MIRÓ CLOSAS, Francesc A Sant Boi, el 15-03-1937

MOSSOTTI AGRADDO, Eduard A Sant Boi, el 06-08-1936

PASCUAL BOADA, Candelaria A Sant Boi, el 12-08-1936

PONSA CASALLARCH, Francesc Xavier A Sant Feliu de Codines, el 27-09-
1936

RAMÍREZ MORAGAS, Alfons A Barcelona, el 25 d’agost de 
1936

RAMON BRIQUETS, Rafael A Sitges, el 01-10-1936

ROSSI CALLIZO, Arnau A Sant Boi, el 24-08-1936
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TAULA 2 - Desaparicions i morts de guerra (en combat, malalties, 
empresonaments i altres causes associades). [170 CASOS]

Cognoms, nom Mort / Desaparició

ALBALAT SALVADÓ, Modest Serra de Pàndols, Terra Alta, 11-11-
1938.

ALEMANY VILÀ, Baldiri Zuera, Saragossa, 24-09-1937.

AMIGÓ AMIGÓ, Avel·lí Desaparegut a Faió (Ribera d’Ebre), 
3-09-1938. Ferit, fou evacuat, perdent-
se el rastre.

AMORÓS BUSQUETS, Francesc ?, en combat, 6-01-1939.

APARICI BARRERA, Vicenç Monte Oscuro, Aragó, 25-03-1938.

ARBÓS RIBAS, Albert A Pamplona, en data indeterminada.

ARESTÉ GARCIA, Pere ?, en combat, 25-08-1938.

ARISÓ FONT, Jaume ?, 30/31-07-1938.

AUSEJO HERNÁNDEZ, Genaro Valseca - Zuera, Saragossa, 24-08-1937.

BELTRAN, Lluís Casp, Baix Aragó, en data indeterminada.

BENAGES GARCÍA, Rogeli Desaparegut, gener de 1938.

BERNABÉ LÓPEZ, Josep Desaparegut, 31-05-1938. Sobrevisqué.

BRACH FERRÉ, Àngel Per malaltia de guerra, 25-09-1939.

BRACH FERRÉ, Melcior Al camp de concentració de Sant Marcos, 
Lleó, 31-03-1939.

CALDERÓ BUSQUETS, Francesc Desaparegut a l’Ebre. Reapareix, com a 
presoner, a Deusto (Bilbao).

CALVO PIERRES, Manuel Desapareix a l’Ebre. Reapareix al camp 
franquista.

CAPDEVILA FONT, Francesc Front d’Aragó, 16-06-1937.

CAPDEVILA GODAYOL, Heribert Front de Madrid, data de baixa definitiva: 
1-12-1937.

CAPDEVILA PRIU, Josep Desaparegut / mort, desembre de 1938 – 
gener de 1939.

CARRETERO ALEJANDRE, Benjamí Front del Segre, 19-12-1938.
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CARRETERO ALEJANDRE, Joan A. Front de Llevant, 2-06-1938.

CASTEJÓN ATO, Francesc Desaparegut en combat, ?, estiu de 1938.

CASTELLS RIDAURA, Jesús Tardienta, Osca, 24-10-1936.

CERVERA LÓPEZ, Tomàs Punta Àmer, Mallorca, 02-09-1936.

CLAVELL DÍAZ, Esteve Ascó, Ribera d’Ebre, 13-11-1938.

COLL BOVÉS, Josep Desaparegut a Terol, 02-1938. Reapareix, 
en qualitat de presoner, a Oviedo, 09-
1938.

COLL LLONCH, Gabriel Mort, Front d’Osca, 12-1936.

COLL MUNTANER, Joan Desaparegut, ?, 03-1938.

COLL RODÉS, Josep Rubielos de Mora, Terol, ?.

COLOMER LLOPIS, Josep Corbalán, Terol, 18-02-1938.

COMAS COMAS, Jaume Pancrudo, Terol, 15-02-1938.

CONEJERO DANTÍ, Josep En combat, ?, 06-1938.

CONESA BALLESTER, Joaquim La família demana notícies d’ell, 12-1938. 
Desconeixem si hi va haver resposta.

CUTILLAS VICENTE, Josep Desaparegut, sector Ebre, 7-10-1938.

DALMAU GIL, Antoni En combat, ?, 09-1938.

DESCÀRREGA RUANA, Bartomeu Front d’Aragó, 1-10-1937.

DÉU FORNS, Joan Mort, camp de concentració de Santa 
Maria de Oia (Pontevedra), 31-03-1939.

DOMÈNECH RABASÓ, Antoni Desaparegut, sector Ebre, 19-09-1938.

DURAN PETIT, Josep Mort malalt, a Fraga, Saragossa, 1-12-
1937.

ESPAÑOL MASALIAS, Joan Desaparegut en combat, Tremp (Pallars 
Jussà), 24-05-1938.

ESPEITX ROUSY, Eugeni Desaparegut en combat, Gandesa (Terra 
Alta), 27-08-1938).

ESTEVE ROURA, Santiago Desaparegut. Ferit en combat, se li perdrà 
el rastre, 5-1938.

FABRA CENTELLES, Manuel El Campillo, Terol, 27-08-1937.
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FARRENY SOLÉ, Miquel Albentosa, Terol, 16-07-1938.

FARRÉS MARIGÓ, Jaume Pina d’Ebre, Saragossa, 29-08-1937.

FENES SALA, Josep Desaparegut, zona Tremp (Pallars Jussà), 
24-05-1938.

FERRER BORRADO, Miquel Mort, sector Ebre, 23-09-1938.

FERRER MESTRES, Pere Albocàsser, Alt Maestrat, 31-05-1938.

FERRER PLANA, Joan Mort, Serra de Cavalls (Batalla de l’Ebre), 
30-10-1938.

FONT ROYO, Vicenç Desaparegut, 4-1938. Reapareixerà, com 
a presoner, 10-1938.

FORTUNY COMAS, Isidre Desaparegut, Sector Ebre, tardor de 
1938. Presoner a Aranda de Duero, 
Donostia i Madrid. Mort el 2009.

GARCÍA MARTÍNEZ, Josep Fuendetodos, Saragossa, 09-03-1938.

GARCÍA MAUREL, Jacint Mort per ferides de guerra, a L’Hospitalet 
de Llobregat, 01-06-1939.

GARCÍA TORÀ, Àngel Desapareix al Front de Terol, 2-1938. 
Presoner a Miranda de Ebro (Burgos).

GASCÓN GASCÓN Miguel Front d’Aragó, 25-08-1937.

GASOL GERMÀ, Miquel Front de Terol, 29-01-1938.

GELABERT BARGALLÓ, Francesc Per bombardeig, Tarragona, 10-03-1938.

GELABERT PETIT, Evarist Desaparegut en combat, Front del Segre, 
19-11-1938.

GELABERT PRIU, Antoni Batalla de l’Ebre, 3-09-1938.

GIBERGA LLOP, Josep Baix Segre, 12-1938.

GIJÓN CERVERA, Enric Singra, Terol, 29-01-1938.

GIMENO ROS, Esteve Osca, 4-1938.

GODES CABALLÉ, Fidel Front del Segre, 1-01-1939.

GRAÑÓ ALSINA, Josep Al front, (?), 4-1938.

GREGORIO PASCUAL, Joan Desaparegut en combat, ?, 24-05-1938.

GRUSTAN CALVET, Joaquim Desaparegut en combat, Batalla de l’Ebre, 
23-09-1938.
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GUERRA GARCÍA, Gregori Desaparegut a Osca, 23-03-1938. 
Reapareix, presoner, a Pamplona, 5-1938.

HARS ANGLADA, Nicolau Fuendetodos, Saragossa, 9-03-1938.

HERNÁNDEZ BASTIDA, Pedro Per bombardeig, a Vic, Osona, 20-12-
1938.

JORGE SUÁREZ, Ramon En combat (?), 1938.

LÁZARO SELMA, Enric Barbastre, Osca, 1937.

LLAURADÓ COLOMER, Josep Executat per insubordinació, 9-04-1938.

LÓPEZ GÓMEZ, Carmelo Tardienta, Osca, 24-10-1936.

LÓPEZ HERNÁNDEZ, Antonio Mort, ?, 21-06-1938.

MACIÀ TORROJA, Gabriel Batalla de l’Ebre, 1938.

MANZANARES HUERTAS, Joan Front Nord d’Aragó, 23/25-09-1937.

MARCILLAS CAMINS, Isidre Desaparegut en combat, ?, 19-08-1938.

MARENGO ALHAMBRA, Pere Baix Aragó, en intentar passar-se de 
bàndol, 11-1938.

MARÍN ESCOBAR, Antonio Batalla de l’Ebre, 1938.

MARÍN MARTÍNEZ, Melcior Per ferides, a Barcelona, 21-02-1939.

MARINÉ MORAGAS, Jaume Batalla de l’Ebre, 15-08-1938.

MARTÍ CAMPMANY, Jaume Front Nord d’Aragó, 01-10-1937.

MARTÍ LLADÓ, Josep Ares del Maestre, Alt Maestrat, 1938.

MARTÍ MARCILLAS, Antoni Front de l’Ebre, 11-08-1938.

MARTÍN CANET, Josep Camp de concentració de Betanzos, La 
Corunya, 1939.

MAS CAMPDERRÓS, Ramon Desaparegut, Pancrudo, Terol, 6-02-1938. 
Reapareix, com a presoner, a Ourense.

MÉNDEZ IZQUIERDO, Facund Desaparegut a Alfara de Carles, Baix 
Ebre, 18-04-1938. Va sobreviure.

MÉNDEZ IZQUIERDO, Rufí Front de l’Ebre, 10-1938.

MESTRES MADORELL, Baldiri Mort a un hospital de campanya, en lloc 
indeterminat, 8-1938.

MESTRES ROS, Francesc Desaparegut en combat, ?.
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MILÀ CANALS, Joan Pozoblanco, Còrdova, 1-06-1938. 
Reapareix, com a presoner, a Terol.

MIRAVALL ABELLÓ, Emili Desaparegut en combat, ?. Reapareix, 
presoner, a Pamplona, 8-03-1938.

MONTES TARRAGÓ, Josep Desaparegut en combat, zona de Tremp 
(Pallars Jussà), 27-05-1938.

MORATÓ ROMERO, Antoni Balaguer, La Noguera, 25-05-1938.

MONTSERRAT APARICI, Jaume Desaparegut, Front de Terol, 29-05-
1938. Reapareix com a presoner.

MUNTAÑÉS PASCUAL, Josep En combat, ?, primavera de 1938.

NAUDI MARTÍNEZ, Ramon Batalla de l’Ebre, 04-11-1938.

NICOLAU OLLÉ, Bonaventura San Martín del Rio, Terol, 25-11-1937.

NIN SABÉ, Ramon Zuera, Saragossa, 25-08-1937.

OLIACH RIBAS, Salvador Utrillas, Terol, 21-03-1938.

OLLÉ IBÁÑEZ, Josep Desaparegut en combat, ?.

PALLARÉS MESTRES, Pere Batalla de l’Ebre, 16-09-1938.

PARÉS JAUME, Joan Mort, ?.

PASCUAL PUIG, Joan Batalla de l’Ebre, 04-08-1938.

PASTOR SOLER, Adrià Front de l’Ebre, 13-10-1938.

PIÑOL JULIÀ, Pau Batalla de l’Ebre, 19-08-1938.

PIQUERAS GONZÁLEZ, Emili A Sant Boi, malalt, 2-07-1937.

POMPLÀ CONDEMINAS, Joan Batalla de l’Ebre, 22-09-1938.

PUIG VENTURA, Josep Tardienta, Osca, (24-10-1936).

QUERALT [CARALT] POMPLÀ, Daniel Castelló de la Plana, 03-06-1938.

QUESADA SOBRINO, Rafael En combat, ?, 31-08-1938.

RABELLA SOLÉ, Narcís En combat, ?, 20-11-1938.

Possible presoner.

RAMISA SOLÉ, Vicenç Batalla de l’Ebre, 26-08-1938.

RASPALL PLANAS, Vicenç Batalla de l’Ebre, 2-08-1938.

RIBERA SERRES, Antoni Batalla de l’Ebre, 4-09-1938.

RICO MONZÓ, Antoni En combat, (?), (25-08-1938).
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RIERA ROSSELL, Baldiri Zuera, Saragossa, 24-08-1937.

ROCA SÁNCHEZ, Benet Camp de Concentració de San Marcos, 
Lleó, 23-03-1939.

ROIG BERNAL, Bernat Desaparegut, Castelló, 11-06-1938.

ROIG EIXARCH, Francesc Guadalajara, 28-01-1938.

ROMAGOSA PETIT, Pere Tardienta, Osca, 19/20-10-1936.

ROMEU GELABERT, Plàcid Desapareix a Rubielos de Mora, Terol, 
6-02-1938. Presoner a Binéfar, Osca.

ROS PUGÈS, Francesc Mort, a la Clínica Militar Nº 2, 25-09-1938.

SABIDÓ ALIÓ, Baldiri Martín del Rio, Terol, 7-03-1937.

SALINAS BORRÀS, Agustí Sierra Caballera, Osca, 22-03-1938.

SALUD PALLEJÀ, Francesc A Sant Boi, per malaltia contreta al Front, 
31-03-1939.

SALVADOR ALIAU, Antoni Front de Llevant, 4-1938.

SALVADOR ALIAU, Baldiri Xiva, Maestrat, 7-1938.

SANAGUSTÍN PÉREZ, Miquel Campillo, Terol, 30-12-1937.

SÁNCHEZ ANGUERA, Antonio A Barcelona, per malaltia contreta al 
Front, 31-06-1941.

SÁNCHEZ BARRIONUEVO, Josep Desaparegut, ?, hivern de 1938-1939.

SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Antoni Azuara, Saragossa, estiu de 1937.

SÁNCHEZ MORUNO, Manuel 
(refugiat a SBL)

Villaverde, Madrid, 11-01-1937.

SÁNCHEZ MORUNO, Modest 
(refugiat a SBL ?)

Singra, Terol, 28-01-1938.

SAUMELL VALLS, Antoni Desaparegut en combat. Reapareixerà, com 
a presoner, a Deusto, Bilbao, 20-06-1938.

SEGARRA BERNAT, Francesc Front de l’Ebre, 6-10-1938.

SEGARRA BOSCH, Vicenç Mort en intentar passar-se, tardor de 1938.

SEGURA GASULLA, Domènec A Barcelona, ferides de guerra, 6-11-
1938.

SEGURA VALLS, Artur Singra, Terol, 1-1938.
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SOLÉ FARRÉS, Enric Desaparegut, Front de Llevant, 4-07-
1938. Reapareix com a presoner.

SOLÉ NAVARRO, Joan Mort a l’Hospital Militar de Lleida, per 
ferides de guerra, 19-03-1938.

SOLÉ PUJOL, Albert Front de l’Est, 3-1938.

SURIÀ BUSQUETS, Joan Desaparegut, Batalla de l’Ebre, 3-09-1938.

TOMÀS BARRERA, Joaquim Mort en combat, ?, 12-1938.

TOMÀS BARRERA, Miquel Front de l’Ebre, 8-10-1938.

TOMÀS VIDAL, Albert Mequinensa, Baix Cinca, 2-08-1938.

TORRALBA BELTRAN, Joaquim Desaparegut en combat, ?, ?.

TORRALBA FARRÉ, Joaquim Desaparegut en combat, ?, ?.

TORRENTS PONS, Josep Baix Segre, 10-11-1938.

TORRENTS VALLS, Antoni Desaparegut, Balaguer, La Noguera, 6-04-
1938. Considerat presumpte desertor.

TORRES ROCA, Jaume Martín del Rio, Terol, 9-03-1938.

TORRES ROS, Agustí Valseca – Zuera, Saragossa, 24-08-
1937.

TORT MARTÍ, Josep Ferit a Singra, Terol, 28-01-1938. 
Traslladat a Hospital de Campanya, se li 
perd el rastre.

TRAVER MITJAVILA, Miquel En combat, ?, 25-08-1938.

TREMOLOSA COLL, Jaume Tardienta, Osca, 19-11-1936.

URPÍ DOMINGO, Joan La Sabinosa, Tarragona, 29-08-1938.

VALLÈS FEU, Guillem En combat, ?, 1-07-1938.

VALLS CALANDA, Josep Clínica Militar nº 1, ?, 19-11-1938.

VALLS PALÓS, Jaume Desaparegut en combat, ?, 11-1938.

VERDIALES MONTES, Gervasi Desaparegut, Front del Segre, 11-08-1938.

VIDAL ALBERT, Pompeu Desaparegut, Sector Tremp (Pallars 
Jussà), 24-05-1938.

VIDAL PINO, Enric Front de l’Ebre, 12-1938.

VILÀ RIBES, Pere Cagicar, Osca, 25-09-1937.
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VILALTA CASALS, Joan Desaparegut a Balaguer, La Noguera, 05-
1938. Reapareix, presoner, a Pamplona.

VILÈS FULQUET, Jaume Desaparegut, Front de Llevant, 7-1938.

VILLALBA MARTÍ, Melcior Camp de Concentració de San Marcos 
(Lleó), 21-02-1939.

VIRUMBRALES ANDEREZ, Manuel Desaparegut a Rubielos de Mora, Terol, 
6-02-1938. Possible presoner (?).

VIVANCOS ALCÁZAR, Eladi Carrascal d’Alerre, Osca, 16-06-1937.

ZENÓN BIOSCA, Josep Desaparegut, ?, 03-1938. Reapareixerà, 
uns mesos més tard, com a presoner.

ZENÓN BIOSCA, Vicenç Donat per mort, ?, 15-08-1938. 
Sobrevisqué.

Esquela del soldat 
Francesc Capdevila Font, 
mort al Front d’Aragó, als 
18 anys. 
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TAULA 3 - REPRESSIÓ “INSTITUCIONAL” DEL RÈGIM FRANQUISTA. [7 
CASOS]

Cognoms, nom Execució

ADZUARA [ADSUARA] ROIG, Pasqual Camp de la Bota, el 26-03-1940

ALONSO BERBEL, Josep Camp de la Bota, el 02-07-1939

BENITO FORNÓS, Hilario Camp de la Bota, el 27-03-1943

LÁZARO MONÉS [MÁÑEZ], Nemesio Camp de la Bota, el 04-11-1939

MARINÉ BADIA, Josep Camp de la Bota, el 29-03-1939

PALÓS ROVIRA, Salvador Camp de la Bota, el 18-10-1940

VIA COMAS, Jaume Camp de la Bota, el 16-06-1943

TAULA 4 – MORTS EN CAMPS DE CONCENTRACIÓ, A L’EXILI. [5 CASOS]

Cognoms, nom Mort

BELTRAN TORÀ, Baldiri Camp de Gusen, Àustria, 19-11-1941.

MARIEGES FULQUET, Salvador Camp de Gusen, Àustria, 25-11-1941.

REYNARD BUISSERIN, Michel Camp de Buchenwald, Alemanya, 1944.

RUÍZ GÓMEZ, José Camp de Gusen, Àustria, 11-11-1941.

SABAT AMAT, Antoni Dubtes en quant a la data i lloc.

TAULA 5 – MORTS EN COMBAT A LA 2ª GUERRA MUNDIAL. [1 CAS]

Cognoms, nom Mort

PALLARÉS FARRERAS, Josep En combat aeri, Kerch (Crimea, 
Ucraïna), 1944.

TAULA 6 – ALTRES VÍCTIMES, CIVILS, A CONSEQÜÈNCIA DE LA 
GUERRA. [4 CASOS]

Cognoms, nom Morts a Sant Boi

BOET FLECHAS, Antoni Per bomba de mà abandonada, al Molí 
Nou, (Rebut de Drets d’inhumació: 13-03-
1939).
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DONAT PLA, Antoni Per bomba de mà abandonada, a “Can Jover” 
(Marina), (Rebut de Drets d’inhumació: 20-
02-1939).

PASTOR ALBUICHER, Rafael Per bomba de mà abandonada, a 
“Can Jover” (Marina), (Rebut de Drets 
d’inhumació: 20-02-1939).

PUGIBERT FERRAN, Tomàs Per bomba de mà abandonada, (Rebuts de 
Drets d’inhumació: 20-02-1939).

 

Balanç provisional, a 15-12-2019: 
201 casos documentats
Aquest balanç, provisional, ens permet començar a fer un colpidor 
estat de la qüestió i, alhora, evidenciar la creixent complexitat del 
tema.253 En aquest article només us estem presentant unes mínimes 
dades justificatives de la incorporació, en una o altra categoria, dels 
centenars de soldats documentats fins a dia d’avui. Per raons d’espai, 
i per ser un treball encara en curs de realització, ens resulta del tot 
impossible presentar la integritat de les dades disponibles. Ni tant sols 
les de l’univers de les víctimes.

Sí que ens hem atrevit, però, a començar a dibuixar el plànol254 dels 
llocs (fronts de guerra) on caigueren els nostres conciutadans mobilitzats 
i que, des d’un moment molt inicial ja ens ha donat –i confirmat– una 
imatge ben contundent: la major part de baixes (i per lògica la de soldats 
participants a la guerra, supervivents o no) les tenim concentrades als fronts 
d’Aragó (nord i Terol), Front de Llevant i Batalles de l’Ebre i Segre. També 
ens han colpit, en tant que dada desconeguda fins ara, la localització dels 
diversos casos de soldats morts en camps de concentració peninsulars i 
que, amb tota probabilitat, encara ens ha d’aportar més registres.

Com segur que no se li escaparà a ningú, aquest conjunt de dades, 
convenientment treballades, encara ens ha d’aportar moltes sorpreses, 
tant en la vessant individual (noves fitxes), com en la col·lectiva (lectures 
per fronts, dates, lleves, ...).

253 Un veritable drama demogràfic i humà si tenim en compte que, la nostra població, no 
va ser en cap moment front de guerra (1936-1939).
254 https://is.gd/c0ahbX
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Ens queda molta feina per fer. En som més que conscients i no la 
defugirem, donat què és un deute que tenim amb les generacions que 
ens han precedit i, sobretot, amb les d’avui i amb les de demà.

No dubteu que, si no ens fallen les forces, hi seguirem treballant amb 
el mateix rigor.
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Incidència de la Guerra Civil 
Espanyola (1936-1939) en la 
població interna de l’Hospital 

Psiquiàtric de Sant Boi (homes)
José Saavedra López • Jordi Saborit Pascual

“Malditas sean las guerras y los canallas que las hacen”
Julio Anguita, 2003

Resum
En tots els conflictes armats els col·lectius que més en pateixen les 
conseqüències són els més vulnerables. És evident que la població 
afectada de malaltia mental forma part d’un d’aquests col·lectius i, en 
conseqüència, serà un dels grups poblacionals més afectats pel desastre.

L’Hospital Psiquiàtric de Sant Boi és una institució sanitària radicada 
a la nostra ciutat des de 1854. Els seus edificis, jardins i instal·lacions –va 
disposar durant força anys d’una piscina, camp de futbol i pista de tenis– 
són part de la nostra història, testimonis de la vida d’un gran nombre de 
persones i de l’evolució de la medicina psiquiàtrica al llarg de més d’un 
segle i mig.

Creiem important el coneixement de la història de l’Hospital que funda 
el Doctor Antoni Pujadas (1818-1881): les circumstàncies que el duen a 
la instal·lació del centre a Sant Boi de Llobregat; les èpoques d’esplendor 
i desenvolupament, els períodes de crisi, assistencial i econòmica; els 
diferents directors, la capacitat tècnica del quals el col·loquen al capdamunt 
dels hospitals psiquiàtrics d’Espanya i Europa; la decadència i la gestió de 
les Juntes Administratives; l’arribada de l’Orde Hospitalària de Sant Joan 
de Déu; la separació de l’hospitalització de dones i homes, i les diverses 
ampliacions arquitectòniques.
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Un dels períodes més tristos, sense cap mena de dubte, foren els tres 
anys de la Guerra Civil Espanyola (1936-1939). L’Hospital deixa de ser 
gestionat per l’Orde Hospitalària de Sant Joan de Déu el dia 19 de juliol 
de 1936 quan “el Govern de la Generalitat s’apropia mentre ho consideri 
necessari” de la institució, per fer-ho de forma definitiva el febrer de 1937.

Després d’una biografia del fundador i descripció de la història del 
centre fins la Guerra Civil, analitzem l’evolució de la població internada 
en l’Hospital Psiquiàtric masculí de Sant Boi de Llobregat al llarg dels 
3 anys de la contesa. De forma quantitativa els ingressos, les altes, i la 
mortalitat, prenent com a mostres-control aquests mateixos paràmetres 
en anys anteriors per comparar i valorar l’existència o no de diferències 
estadísticament significatives. Igualment analitzem les causes de mort, en 
el període 1936-1939, a partir de les dades que consten al Registre Civil de 
Sant Boi.

Introducció, objectius i fonts utilitzades
L’estudi d’institucions psiquiàtriques en períodes de guerra ha despertat 
interès sobretot en relació amb la Ia i IIa Guerres mundials. Pel que fa a 
manicomis255 espanyols durant la Guerra Civil Espanyola (1936-1939), 
s’han publicat treballs que aborden el tema a partir d’una visió global –
Guerra Civil i malalts mentals–256, altres plantegen la situació d’una regió 
concreta257, i alguns aprofundeixen en una institució determinada.258

255 Manicomi: de manía (síndrome o quadre clínic, per lo general episòdic, caracteritzat 
per la excitació psicomotriu derivada d’una exaltació de la consciència d’aquest) i komeîn 
(tenir cura). La definició en la RAE és: “hospital para locos”, https://dle.rae.es/?id=ODJ-
b5UD Consultat el 30 de setembre de 2019.
256 Rafael Huertas, «Spanish Psychiatry: The Second Republic, the Civil War, and the 
Aftermath», International Journal of Mental Health 35, n. 4 (2006): 54-65. Huertas R. La 
atención psiquiátrica a la población no combatiente durante la Guerra Civil española. En: 
Rafael Huertas García-Alejo, «De la “Edad de Plata” al exilio: construcción y “Reconstruc-
ción” de la psiquiatría española», Frenia 8, n.o 1 (2008): 259-67.
257 Xavier García Ferrandis, «La asistencia psiquiátrica en la ciudad de Valencia durante 
la Guerra Civil española (1936-1939)», Norte de Salud Mental 10, n.o 43 (2012): 81-94.
258 Paloma Vázquez de la Torre Escalera, «Vicisitudes del manicomio de Toledo durante la 
Guerra Civil Española (1936-1939)», Norte de Salud Mental 12, n.o 50 (2014): 116-23. Paloma 
Vázquez de la Torre Escalera, «El manicomio nacional de Santa Isabel en Leganés durante 
la Guerra Civil española (1936-1939): población manicomial y prácticas asistencias» (Univer-
sidad Complutense de Madrid, 2012). Olga Villasante Armas, «De Convento de Dominicos a 
Nosocomio y Frenocomio de guerra: el hospital subalterno de Almagro (1937-1939)», Cuader-
nos de estudios manchegos, n.o 39 (2014): 71-120.
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L’objectiu d’aquesta comunicació és conèixer l’estat, funcionament 
i activitat del manicomi de Sant Boi de Llobregat durant els anys de 
la Guerra Civil Espanyola. Valorar el flux de pacients, quantificar les 
xifres de mortalitat de forma absoluta i també relativa respecte a un 
període previ a la guerra.

Les fonts utilitzades han estat: l’arxiu històric de l’Hospital Psiquiàtric 
de Sant Joan de Déu de Sant Boi de Llobregat,259 el Registre Civil de 
Sant Boi de Llobregat, l’Arxiu Nacional de Catalunya i l’Arxiu Històric 
de la Diputació de Barcelona.

Pel que fa a les fonts bibliogràfiques, ens han proveït una informació 
fonamental tant la tesi doctoral del Dr. Pedro Antón Fructuoso260 com 
l’obra de José Cruset261 en relació a la història de l’Hospital. La tesi 
doctoral del Dr. Carles Hervàs,262 ha resultat essencial per conèixer 
“l’assistència sanitària i social per part dels governs amb capacitat de 
decisió autonòmica, des de les realitzacions de la Mancomunitat fins 
les activitats de l’últim Conseller abans de la Guerra Civil” i “l’impacte 
de la guerra en les estructures d’atenció sanitària amb la resposta dels 
organismes del Govern davant d’aquesta nova situació”.263

Material i mètode
La situació que es donà als anys de la Guerra Civil fa molt difícil la 
recerca sobre l’activitat assistencial a l’Hospital Psiquiàtric. A mesura 
que hem anat consultant fons documentals hem comprovat que la 
resposta no era completa en cap dels estudiats. Intentant ésser didàctics 
comentarem els diferents arxius consultats i les troballes fetes a cadascun 
d’ells.

A l’Arxiu Nacional de Catalunya hi ha documents administratius 
que fan referència a les nòmines del personal facultatiu i d’infermeria 
psiquiàtrica. El document que hem considerat de més valor ha estat el 
Decret de la Generalitat de Catalunya amb data 2 de març de 1937 

259 En l’actualitat Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
260 Antón Fructuoso, Pedro, Almacén de razones perdidas. Historia del manicomio de 
Sant Boi (Barcelona: Ed. Científico-médica, 1982).
261 Cruset, José, Crónica Hospitalaria (Barcelona: Ed. Hospitalaria, 1971).
262 Hervàs Puyal, Carles, «Sanitat a Catalunya durant la República i la Guerra Civil» (Uni-
versitat Pompeu Fabra, 2007).
263 Hervàs Puyal, Carles, 3
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mitjançant el qual l’Hospital, juntament amb l’Hospital Pere Mata 
de Reus, passa a ser incorporat a la Conselleria de Salut i Assistència 
Social. Signat pel llavors Conseller en Cap Josep Tarradellas i Joan264.

Pel que fa a l’activitat assistencial, el testimoni més clar l’hem 
trobat a l’Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona, concretament 
la relació mensual de pacients (ingressats, donats d’alta o èxitus) que 
l’Hospital enviava a la Mancomunitat de Municipis. Analitzarem 
els corresponents als anys 1926 i 1927.265 A l’Arxiu històric del Parc 
Sanitari Sant Joan de Déu hi ha històries clíniques de l’època estudiada 
però organitzades per ordre alfabètic, la qual cosa fa molt difícil el seu 
estudi per a l’obtenció de dades. Ens han facilitat un document amb les 
dades de pacients ingressats, altes i baixes des de 1895 fins a 1994 que 
ha estat molt útil.

Davant de les circumstàncies descrites, vàrem decidir consultar el 
Registre Civil de Sant Boi.266 En concret la informació que consta a 
les actes de defunció corresponents a persones domiciliades al carrer 
Duque Victoria o Dr. Pujadas, obtenint: la causa principal de mort, 
la presència o no de malalties concomitants, l’edat del finat, el mes i 
l’any de la defunció, la professió, l’estat civil i el lloc de naixement. 
Hem recollit aquestes dades del traspassats, homes, al llarg dels anys 
1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938 i fins l’abril 
de 1939.

Breu història de l’Hospital Psiquiàtric de Sant Boi
Clàssicament s’atribueix a França, a principis del segle XiX i personificat 
en Philippe Pinel (1747-1826), el naixement de la psiquiatria com 
a disciplina científica amb la publicació el 1801 del Traité médico-
philosophique sur l’aliénation mentale ou la manie, considerada com “la primera 
de les obres que tracta de forma sistemàtica la malaltia mental”. Uns 
anys abans, en 1793 el mateix Pinel, com a director de Bicêtre,267 havia 

264 Annex 2
265 Annex 3
266 El nostre sincer agraïment a Rosa M. Cruellas (ANC), Dolors Rivas (A.H. Diputació), Dr. 
Luís Lores (Parc Sanitari Sant Joan de Déu) i a la Mercè i al Joan (Registre Civil de Sant 
Boi) pel seu suport i paciència.
267 Hospital que albergava als dements de París.
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posat en pràctica “l’alliberament dels bojos” en treure-li les cadenes a 
40 malalts i la tralla als vigilants.268

Però pel que fa a l’assistència, essent “diversos els hospitals, països i 
cultures que reclamen com a propi el privilegi d’haver fundat la primera 
institució per atendre a les persones que pateixen malalties mentals”, 
destaca per la seva originalitat l’Hospital fundat a València en 1410 pel 
mercedari fra Joan Gilabert Jofré. S’inaugurà amb el nom d’Hospital 
d’Innocents, Folls i Orats, però la dita popular l’anomenà Hospital de 
Nostra Dona Santa Maria del Innocents269 i els seus metges “fueron los 
primeros en eliminar las cadenas e instituir un tratamiento ético. Se 
emplearon ejercicios libres, juegos, ocupaciones, entretenimiento, dieta 
e higiene”.270 A l’Hospital de València van seguir-lo d’altres amb similar 
funció a Espanya i més endavant a Amèrica.271

Tot i que en els tractats de psiquiatria i en els manuals d’història de la 
especialitat només es dediquen unes poques línies a Juan Ciudad Duarte 
(1495-1550) més conegut com San Juan de Dios272, es tracta d’una figura 
la repercussió de la qual ha estat importantíssima en el desenvolupament 
assistencial dels malalts en general, i en els dements en particular, doncs la 
seva Orde Hospitalària fou i continua essent la més activa.273

268 Antón Fructuoso, Pedro, Almacén de razones perdidas. Historia del manicomio de Sant Boi, 18.
269 López Ibor, J.J., «La fundación en Valencia del primer hospital psiquiátrico del mun-
do.», Actas españolas de psiquiatría 36, n.o 1 (2008): 1.
270 Franz Alexander y Sheldon T. Selesnick, Historia de la psiquiatría: una evaluación del 
pensamiento psiquiátrico desde los tiempos prehistóricos hasta nuestros días (Barcelo-
na: Espaxs, 1970), 50 Citando a Schmitz.
271 1412, H. de la Santa Creu a Barcelona; 1425, H. Ntra. Sra. de Gracia a Zaragoza; 1436 
H. de Inocentes a Sevilla; 1489 H. de Valladolid; 1456 H. de Palma de Mallorca; 1483 H. 
de los Inocentes (casa del Nuncio) a Toledo; 1527 H. Real de Granada; 1566 H. de Ma-
drid; 1567 H. San Hipólito-México. López Ibor, J.J., «La fundación en Valencia del primer 
hospital psiquiátrico del mundo.», 6.
272 El seu principal biògraf és Francisco de Castro en 1585. Nascut a Portugal, en Montemayor o 
Novo, com Joao Cidade. Amb una joventut aventurera i en la milícia, en 1537, després d’un ser-
mó de Sant Joan d’Àvila a Granada, sofreix (o fingeix) una alienació i acaba tancat a l’Hospital 
Real de Granada rebent durant més de quatre mesos els “implacables tractaments de l’època 
amb què pretenien tornar-li a la raó”. A la seva sortida i després de moltes vicissituds fundà un 
petit hospital a Granada, sostingut per almoines. Després de la seva mort, els seus companys 
de comunitat continuen la labor d’atendre malalts pobres a Granada i altres ciutats. En 1586 el 
papa Sixt V dicta la butlla que constitueix canònicament l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu 
amb l’obligació del quart vot “dedicar-se a cura dels malalts fins i tot a risc de la pròpia vida”.
273 López Ibor, J.J., «La fundación en Valencia del primer hospital psiquiátrico del mundo.», 6. 
Antón Fructuoso, Pedro, Almacén de razones perdidas. Historia del manicomio de Sant Boi, 19.
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I encara més important ha estat per a Sant Boi, atès que des de 1895 
l’Orde Hospitalària de Sant Joan de Déu es fa càrrec del centre fundat a 
començaments de la segona meitat del segle XiX pel Dr. Antoni Pujadas 
(1811-1881), que en aquells moments patia una delicada situació que 
amenaçava la seva continuïtat. L’Hospital —el manicomi o el convent— ha 
format part al llarg de més d’un segle del nostre urbanisme i paisatge, de 
la història i la vida de la nostra població.

El Fundador
Són obligades unes línies dedicades a la figura del fundador “qui fou el 
primer que implantà a Espanya la terapèutica mental pel treball, el primer 
que establí el règim de convivència i assistència familiar per a certs malalts 
mentals... i també aconsellà la música com a terapèutica mental”.274

Antonio Pujadas i Mayans va néixer a Igualada, fill d’un fabricant 
de seda. Inicià els seus estudis de medicina a Barcelona i, sense haver-
los acabat, realitzà estades a Montpeller, París i Londres275. Novament a 
França, assisteix a les clíniques de Bicètre i la Salpetrière per a graduar-
se, finalment, en el Col·legi de Medicina de Barcelona. Després d’un 
intent fracassat de fundar un balneari a la Puda de Montserrat i com a 
annex independent un manicomi-model, se centra exclusivament en la 
psiquiatria i en 1849 lloga una casa en el número 31 del carrer Canuda 
de Barcelona que, en 1852 s’anuncia en el Diari de Barcelona com 
“Establecimiento de Locos”.276

El 10 d’agost de 1853, una ordre del governador civil de Barcelona, 
a partir de queixes dels veïns, el commina a traslladar els malalts 
“en el plazo de 24 horas”. Segons explicà posteriorment el propi Dr. 
Pujadas, “a las 24 horas, dieciséis alienados que había en nuestra 
casa de curación de Barcelona fueron trasladados... a las ruinas de 
un inhabilitado convento de Servitas277 inmediato al pueblo de San 
Baudilio de Llobregat, ruinas que debemos a la munificiencia del 

274 Luis García Ballester, «CALBET I CAMARASA, Josep M.; CORBELLA I CORBELLA, 
Jacint. Diccionari biogràfic de metges catalans», 1982, 224. Vol. II.
275 Va estar a Londres en 1841 on va ser secretari del canonge Riego, germà del famós general.
276 Diario de Barcelona. Sección anuncios, parte económica.7360. Día 2 de diciembre de 
1852. https://arca.bnc.cat/arcabib_pro/ca/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1063735 
Visitada el día 30 de septiembre 2019. ANNEX 1.
277 Orde dels Serfs de María, fundada en 1233, a Florència. Sembla ser que Pujadas 
havia estat novici d’aquesta Orde.
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Excmo. Señor Marqués de Santa Cruz que era su propietario, las que 
nos cedió, mediante un insignificante canon anual…”.278 Així va néixer 
el manicomi de Sant Boi, que fou inaugurat amb gran ostentació un any 
més tard, iniciant-se una relació entre la població i la institució que ha 
durat fins els nostres dies.

Després d’un primer període d’esplendor, en 1871 s’inicià una etapa de 
decadència assistencial propera al caos: algunes Diputacions –que pagaven 
les estades dels pacients mitjançant conveni– cancel·len els contractes 
(Dip. de Sevilla i Lleida); altres expressen queixes pel que consideren 
maltractament als pacients (Dip. de Huelva). La situació era tan crítica que 
el Dr. Pujadas decideix vendre l’establiment i en 1877 escriu al Pare Benito 
Menni –restaurador de l’Orde de Sant Joan de Deu a Espanya– qui rebutja 
l’oferta, llavors li ho ofereix al Governador Civil, que també el rebutja. El 
19 d’Abril de 1881 cedeix, finalment, l’administració del centre als seus 
creditors. Angoixat, el 28 d’aquell mateix mes, “un derrame sanguíneo que 
afectó la base del encéfalo acabó, con la muerte, todos sus sufrimientos”.279

Després de la mort del Dr. Pujadas es fan càrrec del manicomi 
les Juntes Administratives, formades per creditors i accionistes. Se 
succeeixen els directors mèdics (els Drs. Boi Net, Rodríguez Méndez 
y Caballero) amb sort desigual, fins el nomenament d’una persona de 
gran prestigi i excel·lent formació en el terreny científic, el Dr. Arturo 
Galcerán, amb qui es posen en marxa reformes i ampliacions importants 
que finalitzen en 1893.

1895 L’Orde Hospitalària de Sant Joan de Déu compra l’hospital
Unes noves negociacions entre la Junta Administrativa i el pare B. Menni 
conclouen el 20 d’agost de 1895 fent-se, ara sí, càrrec de l’hospital 
l’Orde Hospitalària. El propi Menni assumeix la direcció del centre. El 
Dr. Galcerán va ser cessat i és nomenat director facultatiu el Dr. Juan 
Heredia, cirurgià de l’Hospital de Sant Joan de Déu a Barcelona i home 
de confiança de Menni.

En els anys següents assistim a un deteriorament de la qualitat 

278 Antoni Pujadas i Mayans, Instituto Manicomico de San Baudilio de LLobregat: dista de Bar-
celona, yendo con el ferrocarril de Martorell treinta minutos, se baja en Cornellá, y lo que resta 
hasta el manicomio se recorre en los coches del ferrocarril (Barcelona: Imp. el Provenir, 1860), 8.
279 Antón Fructuoso, Pedro, Almacén de razones perdidas. Historia del manicomio de 
Sant Boi, 51.



José saavedra López • Jordi saborit pascuaL228 

assistencial que es va veure reflectit en una elevada taxa de mortaldat 
causada per una epidèmia d’enteritis col·libacilar. La conseqüència 
immediata fou el nomenament com a director del Dr. Rodríguez Morini 
l’any 1902 amb una ostensible millora de la situació.280 Es va fundar la 
Revista Frenopática española on al seu primer número, publicat el 1903, apareix 
com a “Órgano científico del Manicomio de San Baudilio de Llobregat”. 
Ja existia aleshores una tradició de revistes científiques impulsades des de 
l’Hospital, La razón de la sinrazón amb el Dr. Pujades de director i el Boletín 
del Manicomio de San Baudilio amb el Dr. Galcerán com a director.

En aquesta primera dècada del s.XX els metges de Sant Boi van 
participar en nombrosos congressos internacionals (Madrid, Lisboa, 
Milà). Cal esmentar, com a exemple, que a Milà es va atorgar a Sant Boi 
el “Gran Diploma de Honor” pels treballs presentats en la “Exposición 
de establecimientos frenopáticos”.

L’any 1913 es va dur a terme la separació, en dues zones independents 
però en instal·lacions que ja existien, de la secció d’homes i la de dones. 
La de dones va quedar establerta en la que havia utilitzat el Dr. Pujades 
a l’inici i la dels homes en la part adquirida i edificada després del 1890 
estant, ambdues seccions, separades per un carrer de Sant Boi. Un únic 
director tècnic, el Dr. Antonio Rodríguez Morini, amb un cos facultatiu 
diferent per a cada secció. A partir de la separació es van fer nombroses 
construccions (safareig, cuina, proveïment d’aigua) amb nous pavellons 
i una nova església (1929). També es va dur a terme el canvi de nom 
passant a ser el de “Sanatorio Frenopático Ntra.Sra.de Montserrat”.

L’any 1930 el Dr. Rodríguez Morini deixà la direcció del departament 
d’homes quedant únicament com a director del departament de dones. El 
va succeir al càrrec el Dr. Belarmino Rodríguez Arias, el seu fill. Amb una 
sòlida formació, més de neuròleg que de psiquiatra, fou fundador de la 
Sociedad Española de Neuropsiquiatría i propulsor de la Liga Española de Higiene 
Mental. La seva tesi doctoral en 1918 “la elabora, más que nada, en el viejo 

280 Va néixer a Lleó en 1863. Els seus cognoms reals eren Rodríguez Rodríguez, però va 
adoptar el segon cognom de la seva mare per a evitar la repetició. Als 11 anys va passar 
a residir a Barcelona on més tard va cursar medicina. Va treballar en el sanatori mental de 
Nova Betlem com a metge intern, sent deixeble de Giné i Partagàs. Es va fer càrrec de la 
direcció del manicomi en 1902. Va fundar i va dirigir la Revista Frenopàtica Espanyola que va 
ser l’òrgan d’expressió científica de Sant Boi. Va publicar un gran nombre de treballs sobre 
els deliris, demències, epilèpsia, mania, catatonia, etc. Va reunir en Sant Boi el 33è Congrés 
d’alienistes i neuròlegs de llengua francesa. García Ballester, «CALBET I CAMARASA, Josep 
M.; CORBELLA I CORBELLA, Jacint. Diccionari biogràfic de metges catalans», 47. Vol. III.
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y restaurado manicomio de San Baudilio”.281 En aquest període treballen a 
Sant Boi, entre altres prestigiosos metges, el Dr. Salvador Vives Casajuana 
que, més endavant, serà Delegat Especial de Psiquiatria de Catalunya282 
i el Dr. Ramón Sarró que era, en aquell moment, professor ajudant de 
psiquiatria de la Universitat Autònoma de Barcelona283 i, molt més tard, 
catedràtic de Psiquiatria de la Universitat de Barcelona.

Va mantenir també una estreta col·laboració amb els Drs. Lafora 
i Germain, membres del Consell Superior Psiquiàtric que tindran 
un paper molt destacat en l’elaboració del Decret del Ministeri de la 
Governació per a la assistència de malats mentals signat per Antonio 
Maura al juliol de 1931.

No és l’objectiu d’aquest treball fer una anàlisi exhaustiva del model 
sanitari de la IIa República, però si creiem important ressaltar algunes 
característiques de la sanitat en aquest període històric284 donat que tenen 
una gran influencia en el Manicomi de Sant Boi. Podem parlar de dos 
períodes clarament diferenciats: el període de La Mancomunitat (1914-
1925) i de la República (1931-1936); i el de la Guerra Civil (1936-1939).

Hem mencionat anteriorment que eren les Diputacions Provincials 
les responsables del pagament de les estades dels dements pobres en els 
manicomis. Només la Diputació de Girona tenia frenopàtic de la seva 
propietat, el de Salt. Les Diputacions de Barcelona i Lleida tenien un 
conveni amb el manicomi de Sant Boi i la de Tarragona amb l’Hospital 
Pere Mata de Reus. Arran de la creació de la Mancomunitat, per 
l’impuls d’Enric Prat de la Riba, en 1920 es va arribar a un acord de 
traspàs de competències de les Diputacions a la Mancomunitat i es van 
traspassar, entre altres serveis (maternitat, asils, hospitals, serveis de lluita 
antituberculosa…), la beneficència i, per tant, “la atención a los enfermos 
mentales pobres”.285 La Mancomunitat va augmentar l’assignació per 

281 Rodríguez Arias, Belarmino, «Pequeña crónica, en glosa, de mi transitoria vinculación 
al Hospital Psiquiátrico de San Baudilio de Llobregat.», Archivos de Neurobiología 34, 
n.o 2 (abril de 1971): 161.
282 DOGC 30 de juliol 1936, pàg. 810
283 Antón Fructuoso, Pedro, Almacén de razones perdidas. Historia del manicomio de 
Sant Boi, 90.
284 Hem seguit fonamentalment la tesi doctoral, dirigida pel Professor Josep Termes, 
d’Hervàs Puyal, Carles, «Sanitat a Catalunya durant la República i la Guerra Civil» (Uni-
versitat Pompeu Fabra, 2007)
285 Hervàs Puyal, Carles, 6.
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malalt als hospitals de Sant Boi i Reus i inicià la construcció d’un centre a 
Sta. Coloma de Gramenet.286

A partir de 1931 la Generalitat Republicana desenvolupà una 
ambiciosa política per atacar les malalties infeccioses –tuberculosis, 
venèries, paludisme i tifus– i també per a la millora de l’atenció als 
malats mentals. Es va decretar que cada psiquiàtric havia d’elaborar 
un Reglament en el que la direcció mèdica hauria d’estar per sobre 
de l’administrativa i hauria de sotmetre’s a inspeccions, es va crear la 
Comissió Assessora Psiquiàtrica –un dels vocals nats seria el mencionat 
Belarmino Rodríguez Arias– es va planificar la formació del personal 
subaltern dels establiments psiquiàtrics, tant públics com privats: mestres 
per a labor teràpia, diplomes d’infermers psiquiàtrics...

Del període entre la proclamació de la II República i l’alçament militar 
contra la mateixa, destacarem únicament aquells fets i personatges que 
van tenir una influència o relació més o menys directa amb l’ Hospital 
Psiquiàtric de Sant Boi. Així, el Conseller de Sanitat en el segon govern de 
F. Macià –en la Generalitat prèvia a l’Estatut de 1932– Manuel Carrasco 
i Formiguera, tindrà un paper fonamental vers la comunitat religiosa en 
els primers dies de la Guerra Civil com explicarem més endavant. Ja amb 
l’Estatut aprovat, la Generalitat de Catalunya assumeix les competències 
sanitàries i entre altres l’Assistència Psiquiàtrica i Higiene Mental287 i, més 
endavant, al juliol de 1933 assumeix els serveis d’Assistència Social el que 
comportà que “la Generalitat asumirá, en sustitución de las Diputaciones 
provinciales catalanas... la prestación de auxilios...en materia de protección 
y reclusión de dementes”. També en aquest període es va promulgar, entre 
altres, la Llei de bases per a l’organització dels serveis de Sanitat i Assistència social a 
Catalunya288 i la Llei de Divisió sanitària de Catalunya.289

Al 1934 i amb l’Estatut suspès després de “els fets d’octubre”, es va crear 
la Comissió Assessora Psiquiàtrica de la que van formar part Belarmino 
Rodríguez Arias, com a president, i Emili Mira –que més endavant seria 
director de la secció de dones– com a vocals nats. Es va crear també la 
Comissió Assessora Neurològica en què Rodríguez Arias va ser vocal 

286 La Clínica de malalties nervioses, per a malalts que no necessitessin estar ingressats, 
però amb problemes d’adaptació.
287 Gaceta de Madrid de 25 de maig de 1933, núm.145, pàgina 1399.
288 DOGC 6 d’abril 1934, nº 96, pàgina 105.
289 DOGC 4 de juliol 1934, nº185, pàgina 65.
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nat. Alhora es va crear la titulació d’infermer i infermera psiquiàtrics290, 
convocant exàmens per a la seva obtenció.291

Després de les eleccions de febrer del 1936, que van significar el 
triomf  de les esquerres, Lluis Companys va formar govern amb tots els 
consellers anteriors a octubre de 1934 excepte Josep Dencàs que havia fugit 
a l’estranger. Al maig de 1936 fou nomenat conseller Manuel Corachán, 
era una de les figures més prestigioses dins la medecina catalana, cap de 
Servei de Cirurgia de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, professor de 
la Universitat Autònoma i president del Sindicat de Metges de Catalunya. 
El seu nomenament va ser molt ben rebut. El pressupost de la Generalitat 
d’aquell any respecte al de l’any 1934 presentava un increment de les 
partides de sanitat d’un 43% (2.352.103 vs 1.634.610 pessetes) i un 17% 
en assistència social ( 10.446.739 vs 8.890.370 pessetes).292 Durant la 
primera quinzena de juliol va visitar nombrosos centres, segons Hervàs, 
“en un Periódico del día 19 se encuentra una referencia de otra visita 
hecha esos días: se trata de una visita de Corachán al manicomio de Sant 
Boi de Llobregat, donde fue recibido por el doctor Emilio Mira, director 
del departamento de mujeres. Los acontecimientos de esos días hacen 
difícil precisar la fecha”.293

I arribem al fatídic 18 de juliol de 1936
A Barcelona els militars sollevats foren derrotats i, en paraules de Josep 
Termes, “desde el 20 de julio el poder estaba en la calle. Se produjo un 
colapso total de la administración pública”.294 Hi havia una dualitat de 
poders, l’autoritat estatutària hi era, però sense força real, atès que el 
poder efectiu restava en mans dels nous organismes revolucionaris.

Es creà el Comitè Central de Milícies Antifeixistes que “governà 
i, sense ser el govern legal, era el centre real del poder a Catalunya. 

290 BOGC 8 d’agost 1935, pàgina 987
291 BOGC 23 de novembre, pàgina 1687
292 Martí Ibáñez, Félix, Obra: diez meses de labor en sanidad y asistencia social (Barce-
lona: Tierra y libertad, 1937).
293 Hervàs Puyal, Carles, «Sanitat a Catalunya durant la República i la Guerra Civil», 45. 
Nota al peu núm. 44, citant Las Noticias, 19 de juliol 1936, pàg. 2.
294 Hervàs Puyal, Carles, «Sanitat a Catalunya durant la República i la Guerra Civil» (Uni-
versitat Pompeu Fabra, 2007), 45. Citando a Termes J. Història de Catalunya (dirigida per 
Pierre Vilar). Volum VI: De la revolució de setembre a la fi de la Guerra Civil (1868-1939). 
Barcelona, Edicions 621993 (5ª ed.).
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La Generalitat es va limitar, durant dos mesos a legalitzar, en part, les 
decisions preses pel Comitè de Milícies”.295

Els homes de la CNT i la FAI seran els qui determinin les decisions 
del Comitè, i d’entre tots ells, Joan García Oliver esdevindrà l’autèntica 
ànima del Comitè de Milícies.296 El 18 de juliol de 1936 i els dies 
immediatament posteriors són descrits així pel Dr. Rodríguez Arias: 
“la tragedia nos zarandeó intramuros. El conglomerado de sirvientes –
psicópatas los más– se incautó por la fuerza de los establecimientos. Un 
“Comité revolucionario”, en una entrevista que exigió de mi, notificó 
defender sub conditione la fe que les infundía mi suficiencia psiquiátrica 
y mi firmeza o estoicismo. Mira297 y yo pudimos liberar del encierro 
perpetrado a ambas comunidades religiosas. No asesinaron a nadie. La 
Generalitat de Cataluña tomó de mano de sus servidores la pertenencia 
de los dos hospitales y confirmó los nombramientos de director. No rehuí 
el oficio. Pero el 30 de noviembre de 1936 abdiqué de mis funciones”.298

Un capítol important de l’Hospital en els dies posteriors a l’aixecament 
militar és el de la sort que va córrer la comunitat religiosa. Així ho 
descriu un dels seus protagonistes, el germà José de C. Gorostieta: “el 
26 de julio quedó constituida en prisión la propia casa de la comunidad, 
en espera de que el Comité diera instrucciones sobre el momento y 
lugar en que los Hermanos habían de ser fusilados... Esta situación se 
prolongó más de 24 horas, pero finalmente, aparecieron 50 guardias 
de asalto en varios camiones con orden de conducirlos a Barcelona en 
calidad de detenidos a disposición de la autoridad gubernativa”.

295 Hervàs Puyal, Carles, «Sanitat a Catalunya durant la República i la Guerra Civil» (Uni-
versitat Pompeu Fabra, 2007), 46. Citant Adsuar JE. El Comitè Central de Milícies Anti-
feixistes. L’Avenç, 1979; no 14: 50-55.
296 García Oliver, J. El eco de los pasos. París, Éditions Ruedo Ibérico, 1978
297 Emili Mira i López, nascut a Santiago de Cuba en 1896. Es va llicenciar en medicina a Barce-
lona en 1917 i es va doctorar a Madrid en 1923. Va ser director-consultor de l’Institut Pere Mata. 
Va guanyar en 1933 la càtedra de Psiquiatria de la U. de Barcelona. Militant de la Unió Socialista 
de Catalunya, la rebel·lió feixista el va sorprendre en Zurich i va tornar immediatament per a 
posar-se al servei de la República. En 1938 va ser cap dels Serveis Psiquiàtrics de l’Exèrcit Re-
publicà. Metge director de l’Hospital psiquiàtric de Sant Boi (dones) entre 1936-1939. Després 
de la Guerra Civil es va exiliar i va estar en un camp de concentració francès. Posteriorment 
va estar a Anglaterra, els Estats Units, l’Argentina, Cuba, l’Uruguai, Guatemala, l’Equador, Ve-
neçuela i el Brasil. Va morir a Rio de Janeiro en 1964.García Ballester, «CALBET I CAMARASA, 
Josep M. ; CORBELLA I CORBELLA, Jacint. Diccionari biogràfic de metges catalans», 141. 
298 Rodríguez Arias, Belarmino, «Pequeña crónica, en glosa, de mi transitoria vinculación 
al Hospital Psiquiátrico de San Baudilio de Llobregat.», 166-67.
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En aquest canvi de destí sembla que hi va tenir un protagonisme 
decisiu la intervenció del Dr. Arnau Rossi,299 delegat de la Generalitat 
per a les Institucions Psiquiàtriques de Sant Boi,300 qui els acompanyà, 
personalment, fins Barcelona. Un cop arribats a la comissaria de Via 
Laietana, comptaren amb la mediació de qui havia estat Conseller de 
Sanitat i beneficència, Manuel Carrasco i Formiguera,301 foren posats en 
llibertat i “pudieron embarcarse el día 2 de agosto de 1936 en el barco 
francés Sidi Mabrouk con destino a Marsella, Ciudad en la que existía un 
hospital de la Orden”.302

El Comitè que esmenta el Dr. Rodríguez Arias fou l’anomenat Comitè 
de Control de l’Hospital Psiquiàtric de Vilaboi de Llobregat qui va redactar 
un “Reglamento de Régimen Interior” que entrà en funcionament el gener 
de 1937 i en quina exposició prèvia s’hi llegia: “El Comité constituido 
sindicalmente por todos los trabajadores del establecimiento en Asamblea 
General celebrada el día 7 de diciembre de 1936, para dar carácter de 
derecho revolucionario al hecho de intervención consumado el día 26 de 
julio del mismo año, designó una ponencia que redactara un proyecto 
de reglamento interior para el mejor funcionamiento de los servicios 
de la casa... precisamente porque estamos al frente del establecimiento 
psiquiátrico más importante de Cataluña y uno de los más importantes 
de España... sabemos que en nosotros, en los trabajadores del Hospital 
de Vilaboi, están puestos los ojos de muchos grupos de compañeros 
que esperan conocer nuestra ruta social, para proseguirla... El deber 
revolucionario tiene, para quienes vivimos el instante español, un sentido 
constructivo; un espíritu de dignificación humana, que acuse las potencias 
y reservas morales y mentales del individuo. Por encima de cualquier otra 

299 Vivia al carrer Raurich, 26 de Sant Boi. Militant d’ERC. Juntament amb l’advocat Carles 
Vilarrodona “tomaron la valiente decisión de acompañarlos en el trayecto [de Sant Boi a Vía 
Layetana] para evitar la masacre de los 53 hermanos de San Juan de Dios, así como del 
párroco y el vicario de la Parroquia de Sant Baldiri. El Dr. Rossi falleció el 24 de agosto de 
1936. Once años después, el 17 de octubre de 1947, el Tribunal Especial para la Represión 
de la masonería y el Comunismo le abrió un expediente por delito de masonería (Sumario 35-
948 contra Arnau Rossi Callizo por delito de masonería) que se cerró el 30 de noviembre de 
1948.” El Reloj de la Torre, Revista del Parc Sanitari Sant Joan de Déu 2016, núm. 62, pág. 4
300 BOGC 15 d’agost 1936. Núm. 228, Pàg. 1057
301 Va ser Conseller de Sanitat en el segon govern de Francesc Macià. Posteriorment va 
ser detingut i empresonat en el penal de Burgos. Condemnat a mort en judici sumarís-
sim, va ser afusellat el 9 d’abril de 1938.
302 Martín Rodrigo, R. “El Reloj de la Torre” revista del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. 
2016. Nº 62, Pàg. 1.
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consideración, el cumplimiento estricto, pero no rutinario ni desganado, 
del deber, ha de ser un imperativo categórico de conciencia. Hoy, después 
del 19 de julio, no basta “coger” un jornal: Es preciso merecerlo y para 
ello el hombre ha de sentir en su espíritu el ansia de superación colectiva. 
Este es el sentimiento ácrata del pueblo español y es, por tanto, el del 
personal del Hospital Psiquiátrico de Vilaboi de Llobregat. La Comisión 
Ejecutiva del Comité de Control: Carlos Alonso, Enrique Irazoqui, Carlos 
Villarodona, Joaquín Murga y Antonio Pla”. (45)

A partir d’aquest moment el manicomi estarà regit i administrat pels 
treballadors del mateix mitjançant el Comitè de Control nomenat en 
Assemblea General. Oficialment, des de gener de 1937 figurarà com a 
Metge Director el doctor Manuel Soler Martín, que va romandre en el 
càrrec fins l’any 1944. Havia estat col·laborador de la revista Psiquiatria.303 
Per a fer-se una idea de la situació serveixi de mostra que l’any 1937 es 
van evadir 87 pacients, elevant-se el número fins a 165 en 1938.304

Activitat de l’Hospital abans de 1936
Les dades que corresponen als anys 1926 i 1927 les hem obtingut de la 
memòria mensual que l’Hospital remetia a la Mancomunitat.305 Les de 
1928 i 1929 procedeixen de l’Arxiu de l’Hospital.

L’Activitat fou la següent: al gener de 1926 hi havien ingressats 735 
pacients. Es van produir 137 ingressos i 135 baixes (70 defuncions i 65 
altes). La taxa de mortalitat va ser del 9,34%. Per 1927, que s’inicia amb 
737 pacients, van ingressar 120 pacients en els dotze mesos següents, essent 
baixa 109 (63 defuncions i 46 altes) i la taxa de mortalitat va ser de 8,46%.306

En 1928 ingressen 193 pacients i es produeixen 99 defunciones i 81 
altes, mentre que en 1929 els ingressos són 190 amb 90 defuncions i 76 
altes. Al quadre 1 es mostren les dades i el percentatge de defuncions.

303 Hernández de la Peña, S. i Calbet Camarasa, J.M. La revista Psiquiatría (1922-1926), 
Gimbernat, 2009, 52: 101-103
304 Antón Fructuoso, Pedro, Almacén de razones perdidas. Historia del manicomio de 
Sant Boi, 95-96.
305 Els documents estan signats per Dámaso Palau com a “Superior de esta Casa de 
salud de San Baudilio de Llobregat, a cargo de los Hermanos Hospitalarios de S. Juan 
de Dios, Provincia de Barcelona”. Annex 4.
306 Archivo Histórico de la Diputación de Barcelona. Topográficos 2811 (1926) y 2812 (1927).
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No coneixem les causes més freqüents de la mortalitat en aquests anys, 
ja que disposem únicament de dades quantitatives. No obstant això, sí 
consta el nombre de malalts que causaven baixa per evasió, uns 3-4 al mes.

Les dades de mortalitat des de 1930 han estat obtingudes a partir de 
les actes de defunció que consten al Registre Civil de Sant Boi.307 Des 
de 1930 fins 1935 la mitjana de pacients ingressats que foren èxitus és 
de 99 per any; essent la xifra més baixa al 1932 amb 72 i la més alta, 
135, al 1935 (Quadre 2). Al llarg d’aquests anys les causes més freqüents 
d’èxitus són les neurològiques i psiquiàtriques. El 1930 aquestes etiologies 
(neurològiques i psiquiàtriques) suposen el 43% del total d’èxitus; el 
42,7% en 1931; el 73% en 1932; el 88,8% durant 1933; 71% al 1934 i 
disminueix fins al 43,2% en 1935. És clarament significatiu que durant 
aquest lustre les causes carencials no arriben mai al 4% del total, havent-
hi anys (1932) en què no hi ha cap cas documentat (Quadre 3).

307 Obtingudes revisant els toms dels any 1930 fins l’abril de 1939, hem pres tots aquells 
certificats en els quals el domicili del mort era Duc Victoria o Dr. Pujadas. Val a dir que les 
xifres no són del tot coincidents amb les subministrades per l’Hospital.

Quadre 1

Quadre 2
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Respecte de l’altra causa de mort comprovada com freqüent, la 
tuberculosi, pulmonar mostra xifres que van des de l’1% l’any 1932 fins al 
17,7% de 1930, essent l’any previ a l’inici de la Guerra Civil del 14,9%.308

Els anys de la Guerra Civil (Juliol del 1936-abril del 1939)
Les xifres de pacients que són èxitus durant els anys de la Guerra Civil 
són molt més elevades amb una diferència estadísticament significativa. 
Hem agrupat (Quadre 4) les dades entre 1926 i 1939 per a una millor 
visió comparativa.

Destaca, durant el trienni de la guerra, la gran mortalitat de 1938 L’alta 
mortalitat de l’any 1938 creiem que obeeix a dues raons fonamentals: 
una primera és que estem en el tercer any del conflicte on l’escassetat 

308 Dades d’elaboració pròpia a partir dels toms del Registre Civil de Sant Boi.

Quadre 3

Quadre 4
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d’aliments i, segurament, de recursos de tot tipus, va portar a un 
deteriorament assistencial important i conseqüentment a un increment de 
la morbiditat al tractar-se d’una població ja debilitada; també cal esmentar 
que al setembre de 1938, degut a la proximitat del front a Tarragona, van 
ingressar a Sant Boi 350 pacients psiquiàtrics des de l’Hospital Pere Mata 
de Reus309, augmentant per tant la població ingressada. 

Les dades de mortalitat (%) ens donen una millor visió de la magnitud 
del drama si les comparem amb les mateixes xifres en anys anteriors 
(Quadre 5).

L’estudi més acurat dels pacients morts durant els anys de la Guerra 
Civil ens mostra no només l’augment del nombre sinó alhora els canvis 
en la causa de la mort en relació als anys precedents. Les causes de mort 
neurològiques o psiquiàtriques van disminuint progressivament des de 
l’any 1936 fins l’any 1939 (27%, 12%, 5%, 8%), alhora que augmenten 
les causes carencials (9%, 49%, 64%, 58%). Les dades (Quadres 6 i 7) 
evidencien que, a mesura que passen els anys de guerra, la principal 
causa de mort, amb notable diferència, és la causa carencial, per dir-ho 
sense eufemismes: la gana, la fam!

Encara més, si sumem, quadre 7, les causes que tenen a veure amb 
l’hospitalització –que afavoreix també els contagis–, es a dir, sumem: 
carències, diarrees agudes i tuberculosi; veiem que el percentatge 
augmenta. Essent del 22% l’any 1936, del 49,6% al 1937 i arribant a 
les esfereïdores xifres del 74,7% l’any 1938 i del 76,9% durant el temps 
estudiat de 1939.

309 Annex 3.

Quadre 5
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Conclusions
El Dr. Antoni Pujadas i Mayans l’any 1853 utilitza les instal·lacions d’un 
antic convent de Servites a Sant Boi per traslladar setze malalts mentals 
que tractava en una residència de Barcelona que ha de deixar-la davant 
les queixes dels veïns. Neix així l’Hospital Psiquiàtric de Sant Boi que 
serà inaugurat l’any següent.

L’Hospital, que avui forma part del Parc Sanitari, és doncs una de 
les institucions més antigues i alhora importants de la nostra població. 
Gestionada per l’Orde Hospitalària de Sant Joan de Déu des del 1895, 
han format part de la seva plantilla els més prestigiosos especialistes 
de cada moment, amb un destacat paper en la psiquiatria catalana, 
espanyola i europea.

L’any 1913 es produeix la separació en seccions, dones i homes, en 
dues agrupacions d’edificis. El cos facultatiu era diferent per a cada 

Quadre 6

Quadre 7



Incidència de la Guerra Civil Espanyola (1936-1939) en la població... 239 

secció tot i que el director fou el mateix, el Dr. Rodríguez Morini que 
el 1936 va ser substituït al Departament de dones pel Dr. Emili Mira.

En els dies posteriors a l’aixecament militar contra la II República, 
el doctor Arnau Rossi, veí de Sant Boi i militant d’ERC, com a Delegat 
de la Generalitat a l’Hospital; va tenir una actuació decisiva, juntament 
amb l’advocat Carles Vilarrodona, perquè la comunitat de religiosos 
de l’Hospital pogués ser traslladada fins a la comissaria de Barcelona i 
posteriorment embarcada amb destinació Marsella. Igualment va jugar 
un paper destacat l’ex conseller Manel Carrasco i Formiguera, d’Unió 
Democràtica de Catalunya, anys més tard afusellat per Franco a Burgos.

La població ingressada a finals de la segona dècada del segle XX es 
mantenia estable al voltant dels 730 pacients, amb una mortalitat del 
8-9% anual. En els anys previs a 1936 les causes de mort referides a les 
actes de defunció corresponien sobretot a patologies neurològiques i/o 
psiquiàtriques, com era d’esperar en un centre assistencial monogràfic 
de malalties mentals.

Durant els anys de la Guerra Civil Espanyola (1936-1939) es produeix 
un augment significatiu de la mortalitat absoluta i relativa de la població 
malalta ingressada a la secció d’homes de l’Hospital Psiquiàtric de Sant 
Boi. El pic més elevat el trobem el 1938 amb 879 èxitus. Aquest any es 
va produir un trasllat d’interns des de l’Hospital Pere Mata de Reus.

Durant els anys del conflicte també disminueixen les patologies 
neurològiques i/o psiquiàtriques i augmenten progressivament les 
patologies carencials i/o infeccioses, especialment diarrees agudes 
(colitis i enterocolitis) i tuberculosi pulmonar.

El sentit comú porta a pensar que durant una guerra els col·lectius 
més febles pateixen més les conseqüències negatives del mateix. 
Sens dubte, els malalts mentals institucionalitzats són un grup humà 
vulnerable i les dades, obtingudes de l’anàlisi de les actes de defunció del 
registre Civil de Sant Boi, confirmen allò que el sentit comú apuntava.

És esborronador revisar els documents que certifiquen la mort de 
pacients joves i llegir que patien malalties no necessàriament mortals a 
curt termini, comprovant que han mort a conseqüència de desnodriment 
per carència que ve a ser un eufemisme de fam.
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Cases comunitàries
del carrer Miquel

Rehabilitació de dues cases d’inspiració 
modernista i noucentista a partir d’un projecte 

de desenvolupament comunitari

Xavier Pedrós
president de la FundaCió marianao

“Molta gent petita, 
en molts llocs petits, 

faran coses petites,
que transformaran el món”

eduardo Galeano

Conjunt urbà del carrer Miquel
El conjunt urbà del carrer Miquel de Sant Boi de Llobregat (Baix 
Llobregat) està protegit com a Bé Cultural d’Interès Local. 
Està format per habitatges unifamiliars amb jardí en la seva 
majoria. Fou bastit a començament del segle XX, trobant-se cases 
d’inspiració modernista i noucentista. Cal remarcar la casa número 
73 que fa cantonada amb la ronda Sant Ramon que destaca per les 
columnes d’estil gòtic que suporten la marquesina amb embigat de 
fusta. La casa número 42 té llindes i cantonades de maó vist. 

En aquest conjunt urbà s’integren també dues cases d’inspiració 
modernista i noucentista, situades en els números 63 i 65. La 
casa número 63 va ser construïda l’any 1909. La casa número 65 fou 
construïda l’any 1913. 
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Ambdúes cases eren propietat de la senyora Àngela Plana Clarís que 
el 13 de juliol de 1950 va expressar en el seu testament a la Notaria de 
Sant Feliu de Llobregat la seva voluntat de donació dels seus béns: 

“En el remitente de sus bienes, derechos y acciones presentes y futuros, 
instituye heredero universal a Nuestro Señor Jesucristo, y en su nombre y 
representación a los pobres de la ciudad de Barcelona, que hallen bajo la 
protección y amparo de las instituciones benéficas más necesitadas de la 
ciudad, a juicio de la Junta Local de Beneficiencia.”

La rehabilitació de dues cases modernistes, 
un projecte amb la participació de tothom
Actualment, les dues cases carrer Miquel, núm. 63 i 65, pertanyen a la 
Fundació Família i Benestar Social que les va heretar a partir de 
l’herència testada de la senyora Àngela Plana Clarís, atorgada per la 
Generalitat de Catalunya. 

La Fundació Família i Benestar Social i la Fundació Marianao han 
establert un conveni de cooperació mútua pel desenvolupament de 
projectes socials en aquestes cases, en la forma de conveni de cessió, 
signat l’any 2016, per un període de 20 anys, prorrogable per períodes 
quinquennals.

El mes de febrer de 2015 vam iniciar la rehabilitació de la casa 
gran del carrer Miquel (núm. 63), que es trobava en millor estat de 
conservació. És la que es va ocupar pel Casal de Joves l’any 1980, 
essent el primer Casal Juvenil de la ciutat de Sant Boi, les arrels 
històriques de la Fundació Marianao. Posteriorment, s’ha continuat 
amb la rehabilitació de la casa núm. 65 i rehabilitant els espais exteriors 
de l’entrada principal i les parets colidants de l’hort. 

Aquesta rehabilitació s’ha fet també amb la cooperació 
voluntària i altruista de persones, empreses, comerços i 
institucions diverses. La contribució altruista de tothom està fent 
possible que aquests espais esdevinguin una obra comunitària, 
i totes les persones es sentin plenament vinculades al projecte des del 
primer moment.

 Comptem amb la col·laboració altruista de diverses empreses i 
institucions:
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 • Un despatx d’arquitectes, de manera gratuïta, coordinat per 
Sergio González, ha redactat els projectes i ha dirigit les obres de 
rehabilitació de les dues cases. 

• L’empresa Garro ha fet donació una part dels materials 
necessaris de per aquestes obres. 
• L’empresa Ciments Molins ha aportat materials de formigó de 
manera gratuïta. 
• La Fundació Comtal ha col·laborat fent treballs de fusteria, 
destinant un període de pràctiques amb joves que de dos cursos 
ocupacionals. 
• L’empresa Elecnor, ubicada a Cornellà, ha fet la instal·lació 
elèctrica de les dues cases, aportant materials i el treball dels seus 
treballadors. 
• L’empresa Metal Cobos i l’empresa inasol, han instal·lat de 
manera gratüita l’estructura de ferro i el tendal del pati de les dues 
cases. 

Al Carrer Miquel, 63 es va crear el primer Casal de Joves de Sant Boi, les 
arrels de la Fundació Marianao. 
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• L’empresa Barcelona Sos, ha donat tot l’equipament de prevenció 
del foc i sistema d’emergències. 
• L’empresa serin ha instal·lat de manera gratuïta les cuines de les 
dues cases, aportant els armaris, marbres i equipaments, i les hores 
d’instal·lació dels mateixos. 
• Josep Maria Taribó, està realitzant –de manera altruista– el 
projecte tècnic perquè l’Ajuntament de Sant Boi aprovi la llicència 
d’activitat de les dues cases, per destinar-les a usos culturals i socials.

En aquests moments estem en la fase final de presentació documental 
perquè l’Ajuntament concedeixi la llicència d’activitats culturals 
per a les dues cases, a l’espera de realitzar la ignifugació de totes les 
vigues de les dues cases, i que comporta una partida econòmica molt 
important. Aquesta darrera intervenció es realitzarà amb les donacions 
econòmiques d’empreses i de particulars. 

Queden també pendents petits arranjaments vinculats als acabats de 
les portes, finestres, i pintura de les mateixes, que s’està realitzant amb 
la col·laboració de persones voluntàries. 

Finalitat del projecte
Les cases comunitàries del carrer Miquel volem que esdevinguin 
un espai de participació de tothom, tant en el seu procés de 
rehabilitació, com en la dinamització dels seus projectes i activitats. 

Les cases del carrer Miquel ja estan generant un moviment 
de reapropiació comunitària de dues cases i i del seu hort sota 
l’impuls d’un aiguabarreig de joves, jubilats i famílies, amb el suport 
de diverses empreses i institucions. L’organització d’aquest impuls 
ha fet renéixer la vida d’aquests espais i ha creat un espai de 
relació comunitària intergeneracional, englobant moltes persones de 
totes les edats. 

El projecte vol promoure projectes de caire lúdic, social i educatiu 
enfocada a persones de totes les edats i sectors socials amb l’objectiu 
de fomentar la participació, la inclusió social i la solidaritat de tota la 
Comunitat, en el marc d’un entorn excepcional com són aquestes dues 
cases modernistes amb el seu hort. 
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Col.lectius beneficiaris
El projecte està obert a tothom i va dirigit a totes aquelles persones que 
tinguin un interès en participar en les activitats socials i culturals que es 
promoguin. Es posarà especial èmfasi en aquests col·lectius: 

• Persones amb situació d’atur i de precarietat econòmica. 
• Persones amb problemes de salut mental i persones amb discapacitat 
psíquica. 
• Persones nou vingudes. 
• Persones jubilades.
• Infants i joves. 

Activitats que en aquests moments s’estan realitzant
En aquests moments, a l’espera de la llicència d’activitat municipal, 
es realitzen activitats puntuals, orientades de manera prioritària a la 
rehabilitació de les dues cases: 

• Els dijous als matins, de 9 h. a 14 h. s’ha constituït el Grup de 
Voluntariat del Carrer Miquel, que treballa en la rehabilitació dels 
interiors de les cases i en la posada en marxa de l’hort comunitari. 
• Els divendres als matins, els joves de l’Aula Taller de la Fundació 
Marianao realitzen tasques de rehabilitació de les finestres i les portes 
de les dues cases. 

En la rehabilitació de les cases 
hi ha participat molts joves i 
persones voluntàries. 
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A l’hora, les cases s’estan utilitzant també per fer reunions per a 
projectes de la Fundació Marianao:

• Els dimecres per la tarda, es reuneix el Grup Benviure, que 
treballa pel medi ambient, els drets socials i la participació ciutadana. 
• Els dijous per la tarda, s’ha constituït el Grup de Conservació 
dels Mobles Modernistes de les dues cases, per crear el Museu 
Modernista del Carrer Miquel. 
• Els dijous per la tarda es reuneix el Grup de Fonts Orals i 
Memòria Històrica, vinculat a l’Escola de Formació Joan N. 
García-Nieto. Aquest grup està treballant en la redacció del llibre 
“Dones santboianes en la lluita contra el franquisme”. L’any passat 
aquest grup va escriure i editar el llibre, editat per la Fundació 
Marianao: “Setze Veus Santboianes. Una contribució a la història 
social de Sant Boi”. 

Dinar comunitari de Nadal
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• El Grup de Dones FemiSantboi es reuneix a les cases de manera 
periòdica i promou l’empoderament de les dones, especialment 
col·lectiu de dones joves. 

També s’estan realitzant activitats comunitàries com dinars i sopars 
comunitaris impulsats pels diversos projectes de la Fundació Marianao: 
Casal de Joves i les seves famílies, Assemblea de Joves, Trobada de 
Voluntariat, Trobada de l’Escola de Formació Social Joan N. García-
Nieto, etc... 

Activitats que es preveuen realitzar
En aquests moments, s’està realitzant una enquesta comunitària 
participativa amb tots els projectes de la Fundació Marianao per implicar 
a tothom en la definición del Pla d’Usos de les Cases del Carrer Miquel. 

A partir del debat intern i del consens comunitari, es desenvoluparan 
les activitats regulars en les dues cases i l’hort. 

• Uns primers apunts ens permeten anotar algunes activitats i 
propostes que ja ens han fet arribar els professionals i voluntaris de 
Marianao, i que caldria desplegar sempre a partir de la implicació 
activa dels projectes i també tenint present les possibilitats 
econòmiques i logístiques.
• Dinamització d’activitats formatives orientades a persones de totes 
les edats, idees i condicions, promovent una consciència crítica, 
participativa i solidària, amb una programació orientada a la formació 
d”adults i també amb activitats per a infants, adolescents i joves. 
• Es realitzaran tallers, xerrades, projeccions i activitats que 
abastaran principalment els camps de l’agroecologia, la 
permacultura, la jardineria, l’artesania, l’autogestió de la salut, 
la dansa, el teatre, els moviments socials, l’ecologia, el reciclatge i 
reutilització de mobles, roba, petits electrodomèstics i altres. 

Així mateix es podran realitzar altres activitats. Per exemple: 
• Ruta guiada, en coordinació amb el Museu de Sant Boi, per 
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Grup de conversació de mobles modernistes de les dues cases del Carrer 
Miquel. 

conèixer les dues cases i el petit museu de mobles modernistes. 
• Rutes d’Educació Agroecològica combinaran una ruta guiada 
per l’hort amb tallers pràctics d’agricultura ecològica i altres 
temàtiques. Estan orientades principalment a nens i adolescents, 
però s’organitzaran visites amb grups de totes les edats. 
• Creació d’un Banc de Llavors
• Menjars populars ecològics. 
• Construcció d’un forn per elaborar el pa. 
• Construcció d’un nou pou d’aigua, element indispensable per 
l’hort. 
• Taller de Serigrafia, amb l’equipament donat per una persona 
voluntària. 
• Taller de Costura, a partir de la donació que hem rebut de dues 
màquines de cosir. 
• Taller d’Hort Ecològic.
• Tallers de Reparació, Reciclatge i Reutilització de petits 
electrodomèstics. 
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• Taller de Teatre Social. 
• Taller de Fusteria, prosseguint amb la rehabilitació de les portes i 
finestres interiors. 
• Taller de Decoració dels espais de les cases. 
• Taller de Ioga.
• ... I altres activitats que puguin proposar i desplegar les persones 
que participin en la dinàmica de les cases comunitàries. 

Les Cases Comunitàries del Carrer Miquel constitueixen un 
patrimoni històric i pedagògic amb un significatiu simbolisme per a la 
Fundació Marianao i per a la ciutat de Sant Boi. 

Aviat farà 40 anys que es va crear el primer Casal de Joves de Sant 
Boi a la casa del Carrer Miquel, 63. La Vocalia de Joves de l’Associació 
de Veïns i Veïnes El Poblet-Marianao hi va estar durant un any. 
Posteriorment, l’any 1985 aquesta mateixa Vocalia de Joves va ocupar 
l’edifici del carrer Girona, 30, que estava abandonat, i actualment és seu 
de la Fundació Marianao, després d’un treball ingent de rehabilitació 
de l’edifici i de lluita per aconseguir la legalització de l’immoble. 

Tota la realitat està connectada, tot adquireix un sentit profund, quan 
copsem de manera misteriosa i sorprenent, que les Cases Comunitàries 
del Carrer Miquel són un espai “sagrat” (sangrat per la sang de centenars 
de joves que van morir víctimes de la heroïna en la dècada dels anys 80). 
Un espai que esdevé una paràbola: el cercle que tanca una història de 
passió, de lluita, d’esperança i de compromís solidari per acompanyar 
als infants, als joves i a les persones adultes, perquè siguin protagonistes 
de la seva història personal i comunitària. 

En aquesta història hi han participat i hi continuen participant 
milers de persones, que han aconseguit crear uns espais comunitaris on 
alimentar l’esperança de que podem canviar el nostre petit-gran món. 
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La salvaguarda dels béns comuns, 
un repte a Sant Boi de Llobregat

Joan Mañas • Francesc Espinal
Sònia Lozano • Xavier Pedrós

plataForma d’entitats Veïnals i soCials

El projecte urbanístic “Cosint barris de muntanya”
Sota el nom “Cosint Barris de Muntanya” l’Ajuntament de Sant Boi 
ha iniciat el procediment administratiu de modificació del Pla General 
Metropolità (“PGM”) per a la millora de la xarxa d’espais públics dels 
Barris de Muntanya. A propòsit de l’esmentat procediment, les entitats 
santboianes vam presentar el desembre de 2018 les al·legacions i 
propostes que aquí es posen de manifest amb l’objectiu d’aportar una 
altra mirada sobre el present i el futur del nostre territori. 

L’Ajuntament de Sant Boi va aprovar en Ple Municipal Extraordinari 
del 27 de setembre de 2017 l’aprovació inicial de l’esmentada modificació 
del PGM i, per tant, la posada en marxa del procés per desenvolupar 
el projecte urbanístic als Barris de Muntanya. Actualment el projecte 
està pendent de l’aprovació provisional per part de l’Ajuntament, i 
posteriorment haurà d’ésser aprovat de manera definitiva pel Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 

La suposada urgència d’aquesta aprovació responia a que, segons 
informa l’Ajuntament de Sant Boi a la web municipal, “a finals de setembre 
de 2017 expirava la suspensió de llicències per construir als barris de muntanya”, i 
el govern municipal –que té intenció d’edificar a la zona de les Orioles, 
Canons i Can Paulet– argumentava que si no s’iniciaven els tràmits 
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d’aprovació del seu Pla podria haver-hi reclamacions econòmiques que 
tinguessin un cost molt elevat per a l’administració. 

Cal recordar que la proposta urbanística de l’Ajuntament de Sant 
Boi va xocar frontalment amb el rebuig de veïns afectats, que es van 
oposar a qualsevol edificació d’habitatges en els seus barris, i que es van 
organitzar mitjançant la Plataforma d’Afectats per Cosint Barris. 

Des del govern local es va iniciar un programa de participació amb 
la Plataforma d’Afectats Cosint Barris, aprovat en Ple Municipal de 
24 de maig de 2017, per redefinir la proposta inicial. Arran d’aquest 
procés, l’Ajuntament de Sant Boi va decidir reduir els metres de sostre 
edificable als barris de muntanya per traslladar-los a dos sectors ubicats 
en altres tres barris de la ciutat: 

1. Barri de Camps Blancs: El solar de propietat municipal que està 
qualificat com a zona d’equipament (denominat segons el projecte 
A1a i A 2b), ubicat a l’Avda. Aragó amb Ronda Sant Ramon (on hi 
havia l’antiga Escola Milà i Gelabert). En aquest solar l’Ajuntament 
vol traslladar 10.250 m2 de sostre edificable, preveient la construcció 
de 91 habitatges privats: L’Ajuntament planteja així mateix en aquest 
sector fer una reserva de sòl de 4.201 m2 per a la construcció d’una 
residència per a gent gran de 6.500 m2 de sostre.
2. Barri de Marianao: La zona verda, de propietat municipal, que 
està ubicada entre els carrers Benviure i Ter (davant de la Residència 
Benviure en el solar denominat B3c, segons el projecte). En aquesta 
zona verda l’Ajuntament vol traslladar 8.970 m2 de sostre edificable, 
preveient la construcció de 80 habitatges.
3. Barri del Bori: A la carretera de Sant Climent davant de les 
cases del Bori, en una zona 6b de 8.738 m2 (en concepte de parcs i 
jardins de nova creació de caràcter local); en aquest solar denominat 
segons el projecte C1, es preveu desenvolupar dos unitats: 

• la unitat 22 de 7 habitatges unifamiliars de 1.100m2 de sostre.
• i la unitat 21 amb 15 habitatges de 1.845 m2. 

Sobre la base del procediment anterior, en data 29 de gener de 2018, 
el Ple de l’Ajuntament de Sant Boi va acordar de nou l’aprovació inicial 
la modificació del PGM, exposant-la en informació pública pel termini 
de 45 dies.
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Vulneració del dret a la participació pública 
per manca de participació real de tots els actors 
implicats i absència de transparència durant 
l’inici de la tramitació
Si bé l’Ajuntament ha modificat el seu projecte inicial, després d’un 
programa de participació amb la plataforma de veïns dels Barris de 
Muntanya, aquest mateix programa participatiu no s’ha realitzat en el 
projecte modificat i aprovat novament i que afecta a nous veïns i barris 
(Camps Blancs, Marianao i El Bori), amb el corresponent perjudici pels 
mateixos. De fet, tampoc s’ha obert un ampli i real procés participatiu 
amb d’altres agents implicats de la ciutat (les entitats socials, veïnals, 
ecologistes, etc.), ja que aquest planejament urbanístic afecta a tot el 
municipi de Sant Boi. 

Les reunions entre els veïns de Marianao i Camps Blancs i els 
responsables municipals s’han fet a posteriori, i a petició expressa de 
les dues associacions de veïns de Camps Blancs i Marianao afectades 
per la modificació del projecte inicial, però sense cap opció a presentar 
al·legacions per trobar-se fora de termini. I ni tan sols l’Ajuntament ha 
fet cap reunió informativa amb els veïns del barri d’El Bori, que es veuran 
també plenament afectats per l’impacte de les noves construccions i la 
pèrdua de la seva única zona verda. 



La salvaguarda dels béns comuns, un repte a Sant Boi de Llobregat 257  

Per tant, en relació al projecte “Cosint Barris”, les entitats sotasignants 
considerem que no s’ha portat a terme un programa de participació 
pública real i efectiva, d’acord amb allò disposat pels articles 22 i 105 del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei d’urbanisme, en tant que no s’ha posat en marxa un nou programa 
participatiu en virtut de la nova aprovació inicial de la modificació del 
PGM.

Tanmateix, cal tenir en compte els drets de participació establerts 
als articles 16 i 18 de la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es 
regulen els drets d’accés a la informació, de participació pública i 
d’accés a la justícia en matèria de medi ambient, en virtut dels quals les 
Administracions públiques han d’assegurar que s’observen les garanties 
de participació real i efectiva del públic en l’elaboració, modificació i 
revisió de plans d’ordenació del territori i d’ús del sòl. 

La ciutadania santboiana té el dret a rebre informació ambiental 
amb l’objectiu de poder gaudir d’un medi ambient saludable i complir 
el deure de respectar-lo i protegir-lo, així com de poder participar en els 
procediments urbanístics, i més si tenen incidència ambiental.

Per tot això, sol·licitem a l’Ajuntament de Sant Boi una moratòria 
del projecte “Cosint Barris” amb l’objectiu de garantir de manera real 
els drets a la informació i de participació pública de conformitat amb la 
normativa urbanística i ambiental. Les entitats ciutadanes es reserven 
la possibilitat d’acudir a instàncies superiors per tal de denunciar 
aquesta conculcació de drets a la participació ambiental i a impugnar el 
procediment administratiu del projecte “Cosint Barris”. 

El projecte urbanístic beneficia els interessos privats 
en detriment dels interessos públics
L’Ajuntament a la web municipal justifica el projecte argumentant que 
“els barris de muntanya van créixer de manera desordenada, al marge de la legalitat. 
Quan es planteja legalitzar-los, es reconeixen com a edificables les parcel·les que 
tenien algun tipus de construcció; en canvi, les parcel·les que s’havien mantingut 
sense edificar queden com a zona verda o equipaments. Aquesta situació arriba a dia 
d’avui, tenint en aquests barris sòl qualificat de zona verda o equipament de titularitat 
privada.” Alhora, l’Ajuntament argumenta que “aquesta situació fa que 
aquests barris no disposin de serveis ni de zones verdes degudament urbanitzades.” 
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I continua dient que “les zones verdes i equipaments estan destinats a ser 
públics, com a obligació legal. El fet que en aquests barris de muntanya les zones verdes 
i equipaments es mantinguin de titularitat privada és una anomalia que cal resoldre.” 

Per tant, mitjançant el nou projecte proposa “la construcció de nous 
habitatges destinats a compensar als propietaris de zones verdes i equipaments: 
aquests propietaris tindran la possibilitat d’edificar alhora que l’Ajuntament obtindrà 
la titularitat de totes les zones verdes i equipaments.”

Les entitats que presentem aquestes al·legacions considerem que 
l’Ajuntament esgrimeix l’espantall de les possibles indemnitzacions als 
propietaris de terrenys que tenen claus urbanístiques d’equipament (les 
diverses clau 7) o zona verda (les diferents claus 6) per a justificar aquest 
augment injustificat i insostenible de sostre edificable. L’Ajuntament 
considera que aquest augment de sostre, entre d’altres propòsits, servirà 
perquè aquests equipaments i zones verdes reverteixin a la ciutat sense 
que s’hagi de pagar als propietaris dels terrenys. La redistribució de 
beneficis i càrregues compensarà als propietaris de les claus 7 i 6, és 
la intenció d’aquesta modificació del PGM. Però de l’observació 
del planejament vigent es veu clar que aquestes peces clau 7 i 6 
majoritàriament es troben en sòls urbans no consolidats, i per tant és 
més que discutible que l’Ajuntament hagi de compensar als propietaris. 

Les entitats que subscrivim aquest document pensem que l’Ajuntament 
no ha de compensar als propietaris d’aquests terrenys, degut a la inacció 
dels mateixos a promoure cap figura de planejament que comportés que 
les seves pastilles esdevinguessin solar, al ser el seu sòl urbà no consolidat 
majoritàriament o bé en algun cas fins i tot sòl urbanitzable. 

L’Ajuntament justifica la construcció de nous habitatges en aquests 
barris de muntanya i en els barris de Camps Blancs, Marianao i El Bori, 
perquè, segons la documentació municipal, “és necessària per sufragar les 
despeses que comporta aquesta reordenació i evitar que aquest cost surti de la butxaca 
de tots els santboians i santboianes via impostos.”

Resulta evident, doncs, que l’Ajuntament vol fer una modificació del 
PGM com a “canvi de cromos” molt beneficiós pels propietaris d’espais 
actualment qualificats com a zones verdes i equipaments pel PGM, a 
costa de que la població de Sant Boi perdi zones d’equipaments i zones 
verdes actualment consolidades plenament com a patrimoni públic. 

Cal esmentar també que l’Ajuntament, amb el Projecte “Cosint 
Barris”, no resol un dels més greus problemes que van quedar pendents 
en el moment de la legalització dels barris Canons i Orioles i que 
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suposen les parcel·les fora del “PERI”. Ara, amb la revisió del PGM, 
hauria de ser el moment d’afrontar i resoldre aquesta situació. 

Tanmateix caldria aprofitar la modificació del PGM per blindar les 
zones de protecció forestal que baixen del Montbaig i s’insereixen dins 
la vila com a pulmons verds.

Per tant, l’Ajuntament de Sant Boi no està fent front a les necessitats 
públiques mitjançant el nou projecte urbanístic, sinó que, ben al 
contrari, està beneficiant a certes parts sense justificació veritable.

La necessitat de serveis als barris de muntanya no 
justifica una actuació urbanística descomunal sobre la 
muntanya de Sant Ramon i els barris de Camps Blancs 
i Marianao 
L’Ajuntament argumenta la viabilitat i necessitat del projecte en base a 
que els Barris de Muntanya no disposen de serveis ni de zones verdes 
degudament urbanitzades, però això no justifica de cap manera una 
intervenció tan desproporcionada en el territori que implica augmentar 
el sostre edificatori en 29.439 m2 sobre els ja previstos com a màxim de 
50.779 m2. Aquest increment de sostre comportarà la edificació de fins 
a 372 habitatges nous.

La necessitat de zones verdes en els Barris de Muntanya, argumentat 
pel projecte, no justifica una intervenció tan lesiva sobre el territori (cal 
recordar que totes les actuacions estan realitzades en zones verdes o 
equipaments, siguin de propietat privada o pública). La manca de zones 
verdes, parcs o places, de titularitat pública pot quedar compensada 
pel fet que els Barris de Muntanya estan inserits en l’entorn natural 
de la Muntanya de Sant Ramon. Si cal fer una intervenció pública 
es pot fer de forma puntual, en zones concretes, sense la necessitat 
de realitzar un increment tan excessiu de sostre per a compensar els 
drets dels propietaris d’aquestes zones actualment amb claus de zones 
verdes o equipaments. En aquest sentit, s’ha d’estar a allò establert per 
l’article 97 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei d’Urbanisme (“TRLU”).

Alhora, ens preguntem: quin sentit té traslladar espais que actualment 
estan catalogats com a zones verdes en el PGM a l’entorn natural de la 
Muntanya de Sant Ramon, que ja constitueix per si mateix un “pulmó verd”?
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Considerem que la modificació del PMG per reordenar les zones 
verdes, convertir-les en places o parcs, amb alguns petits serveis als barris, 
no pot sustentar una intervenció en el territori que encobreix altres 
interessos vinculats al creixement urbanístic de Sant Boi de Llobregat. 
Lamentem que el govern municipal afavoreixi els interessos privats dels 
propietaris de les zones esmentades, que veuran incrementats els seus 
beneficis econòmics, en detriment de la preservació de l’espai natural de la 
Muntanya de Sant Ramon. De fet, si s’executen les previsions d’aquest pla, 
la població santboiana perdrà zones d’equipaments (antiga escola Milà i 
Gelabert al barri de Camps Blancs) i zones verdes (sector Benviure/Ter al 
barri de Marianao, i el sector de carretera de Sant Climent davant de les 
cases del barri del Bori). 

No té cap sentit justificar la construcció d’una quantitat important 
de m2 de sostre, amb l’argument de “zona deficitària en serveis”. Les 
entitats signants d’aquest document som conscients de les deficiències 
dels barris de muntanya, però creiem que tot això no s’arregla construint 
més edificis, sinó dimensionant els serveis públics en funció de la població 
que cal atendre. Augmentar la ràtio de població en barris ja històricament 
deficitaris simplement agreujarà la situació, perquè acceptar que primer 
es construeixi i després es planifiquin els serveis bàsics és confiar en la 
bona fe del govern municipal que existeixi en el futur. Fins ara el govern 
municipal no ha estat capaç de dotar de serveis adequats aquests barris, 
i per tant dubtem que pugui resoldre aquesta situació en un futur en el 
qual encara hi haurà una població més important i amb més necessitats.

“Cosint barris” constituirà un impacte paisatgístic i 
una agressió sobre la muntanya de Sant Ramon
L’increment del volum edificatori de 50.779 m2 de sostre que contempla 
la construcció d’uns 372 habitatges en el projecte Cosint Barris 
constituirà un greu impacte paisatgístic sobre la Muntanya de Sant 
Ramon, ja prou agredida pels habitatges construïts de manera il·legal 
i també per l’increment de sostre que es va produir per compensar una 
part dels drets dels propietaris de la Vall de Can Carreres (13.384 m2 en 
la primera fase i 17.020 m2 en la segona, en total 531 habitatges). Els dos 
projectes (Cosint Barris i el trasllat edificatori de Can Carreres) sumaran 
un total 903 nous habitatges. 
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Els veïns de la Riera de la Bòbila, del Barri del Bori i de Camps Blancs s’han 
organitzat, amb el suport de la Federació d’Associacions Veïnals. 
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L’entorn natural de la Muntanya es veurà danyat per l’impacte 
ambiental i visual de les noves cases i blocs d’habitatges en el cor 
de l’entorn natural del Parc de Sant Ramon. I així mateix, a l’espai 
natural de la Riera Bòvila de Can Miquel on limita el Parc Municipal 
(eix Carrer Benviure/Carrer Ter, davant la Residència), que es veurà 
greument afectat per l’impacte constructiu amb una important ferida 
a l’anella verda de Sant Boi. I així mateix, també hi haurà un gran 
impacte ambiental i paisatgístic sobre el sector de la carretera de Sant 
Climent davant de les cases del Barri del Bori, en la mateixa entrada 
al Parc de la Muntanya de Sant Ramon. Cal preservar la Muntanya 
de Sant Ramon i el seu entorn perimetral de noves construccions. La 
sostenibilitat de la muntanya té un límit. No es poden permetre més 
construccions en els espais naturals i en els sectors d’equipaments i de 
zones verdes que ja estan plenament consolidats. 

La integració paisatgística és el conjunt d’estratègies per mantenir els 
valors estètics d’un lloc que es transforma, és a dir la intervenció sobre un 
paisatge sense degradar-lo i mantenint-ne o millorant-ne la qualitat.

La Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del 
paisatge, eleva el paisatge a la categoria de bé jurídic. El seu objectiu 
és fer compatible el desenvolupament econòmic i urbanístic amb la 
qualitat del paisatge i mantenir-ne els valors naturals, econòmics, socials 
i patrimonials. La Llei crea instruments de paisatge en l’àmbit català 
(catàlegs de paisatge, directrius de paisatge, cartes de paisatge, fons de 
paisatge, Observatori del Paisatge, etc.) i preveu mesures d’educació i 
sensibilització de la societat.

El projecte “Cosint Barris” no va acompanyat d’un Estudi d’Impacte 
i Integració Paisatgística (“EIIP”), que segons la el Decret 343/2006, de 
19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005 caldria tenir en 
compte (article 20). En el projecte no hi ha un document tècnic destinat 
a considerar les conseqüències que sobre el paisatge tindran les diferents 
intervencions urbanístiques que es produiran i tampoc s’hi exposen els 
criteris adoptats per a la seva integració a l’entorn. Alhora, el projecte 
no mostra un document gràfic que justifiqui com es durà a terme la 
integració paisatgística del projecte Cosint Barris.

En definitiva, el projecte Cosint Barris no ve acompanyat per un EIIP, 
que és un instrument previst per la legislació paisatgística i urbanística 
de Catalunya i que té com a objectiu promoure una bona inserció de les 
activitats en el paisatge. 
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El projecte “cosint barris” eliminarà zones 
d’equipaments i zones verdes als barris de Camps 
Blancs, Marianao i El Bori, augmentant el dèficit 
estructural d’equipaments i zones verdes de la ciutat
Sant Boi de Llobregat, amb una població de 83.000 habitants i amb 
una previsió de creixement, en base als nous planejaments urbanístics 
impulsats actualment per l’Ajuntament podria arribar als 125.000 
habitants en els propers anys. 

La nostra ciutat ha experimentat un creixement espectacular des de 
la dècada dels anys 60 fins a l’actualitat. Les administracions públiques 
han realitzat un esforç molt important i significatiu en la millora dels 
serveis, equipaments i la qualitat de vida de la població. Però, malgrat 
els esforços realitzats, encara falta molt camí per fer, degut a una manca 
estructural de determinats equipaments. 

El govern municipal té pendent realitzar un pla estratègic global i 
integral de les necessitats actuals i futures que té la ciutat i la població 
de Sant Boi. A hores d’ara, s’està optant per un creixement urbanístic de 
caràcter expansiu sense cap mena de previsió en àmbits com l’habitatge 
social, la formació professional i universitària dels joves, l’atenció educativa 
a la primera infància, l’atenció a la gent gran en residències i centres de 
dia, l’impuls empresarial als diferents polígons industrials del municipi, 
etc. 

El projecte “Cosint Barris” és un exemple palmari d’aquesta 
planificació basada en la immediatesa de voler resoldre un problema 
sense uns criteris coherents, i sense una perspectiva de les necessitats 
integrals i globals de la població, amb un malbaratament de recursos 
reservats per a equipaments i zones verdes que actualment ja són 
públics. En aquest context, la defensa i l’aposta pel bé més preuat d’una 
ciutat, l’espai públic, esdevé un objectiu central. 

L’especulació que ara amenaça els Barris de Muntanya és la mateixa 
que pateixen el sectors de Can Gavarrot o la Zona de La Parellada 
(PDU), indrets que en el cas de ser edificats poden suposar un fort 
impacte ambiental i visual per a Sant Boi. Amb aquests projectes el 
govern de la ciutat aposta per un model de ciutat basat en el creixement 
en taca d’oli, expansiu de la trama urbana cap els entorns naturals i 
amb una operació de liquidació del patrimoni públic ja plenament 
consolidat (Muntanya de Sant Ramon, sector de Masia Torre de La 
Vila/Zona de pícnic, Avda. Aragó amb Ronda Sant Ramon (on hi 
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havia l’antiga Escola Milà i Gelabert, la Riera de la Bòvila, i el sector de 
la carretera de Sant Climent davant les cases del Bori). 

Cal un debat ciutadà real i àmpliament participatiu que prioritzi, per 
sobre dels interessos especulatius, els interessos de les persones i de la 
comunitat amb l’objectiu innegociable de preservar el patrimoni natural, 
les zones verdes i d’equipaments del municipi per les generacions futures. 

L’ajuntament de Sant Boi defuig realitzar un debat 
ciutadà sobre el model de creixement de la ciutat
Sant Boi ha de tenir més habitants? Cal construir més per acollir aquest 
presumpte creixement? No hi ha prou habitatges buits per a cobrir 
la demanda? Sant Boi té 2.808 habitatges buits, segons les pròpies 
fonts municipals. Quants d’aquests habitatges buits propietat de grans 
tenidors han estat sancionats? I, al final de tot, si hem de créixer i 
construir més… cap a on ho hem de fer? Cap a l’exterior de la ciutat? 
O aprofitant les reserves de sòl que tenim, la més gran de les quals, és 
la caserna militar i la central elèctrica? La recuperació dels terrenys de 
la caserna i la central elèctrica haurien de ser una prioritat per acabar 
de cosir la ciutat i acabar amb la fractura que suposa entre els barris de 
Camps Blancs i Casablanca i la resta de la ciutat. 

Concentració de la Federació d’Associacions Veïnals de Sant Boi reivindicant 
que es construeixi una residència pública per a la gent gran en una zona 
d’equipaments on l’Ajuntament vol construir habitatges privats. 
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L’Agenda 21 de Sant Boi, després d’un ampli procés participatiu, 
va apostar de manera decidida i consensuada, per un model de ciutat 
compacta (que cosís l’interior de la ciutat), enfront d’un model de ciutat 
extensa, que malmetés l’entorn natural de Sant Boi. D’aquesta manera, 
es va aconseguir fer el canvi de planejament urbanístic de la Vall de Can 
Carreres (zona 21) per traslladar els drets edificatoris a altres indrets 
de l’interior de la ciutat. Alhora, es va optar per protegir les zones 21 
restants de qualsevol moviment especulatiu (sector Eucaliptus, al costat 
del Club de Tennis de Sant Boi, i sector Can Gavarrot). 

Sota el nom de “Cosint Barris” s’oculta una maniobra urbanística 
que expandeix el creixement a l’entorn natural de la Muntanya de 
Sant Ramon i malbarata i especula amb els espais de propietat pública 
destinats a equipaments i zones verdes, com és el sector de l’antiga 
escola Milà i Gelabert, també l’entorn natural de la Riera de la Bòvila 
(eix carrer Benviure/carrer Ter), i la zona verda de la carretera de Sant 
Climent davant les cases del Bori. 

La protecció de l’anella verda de Sant Boi ha de ser innegociable, ens 
hi juguem que les generacions de futurs santboians pugui seguir gaudint 
dels espais naturals i del medi ambient tal com fem nosaltres, o si pot 
ser millor.

L’estratègia de l’Agenda 21 de Sant Boi 
ha de continuar plenament vigent
Sant Boi de Llobregat ha de continuar sent una ciutat capdavantera en 
què totes les persones tinguin dret a viure en un entorn natural conservat, 
un medi ambient sostenible, en un paisatge endreçat, amb respecte per a 
la salut i en el què es protegeixi de diferents formes de contaminació. La 
sostenibilitat és una condició de justícia entre generacions, un imperatiu 
per a la justícia global i un repte que exigeix mantenir l’equilibri entre 
els aspectes econòmics, socials i ambientals. 

Partint d’aquesta premissa, l’estratègia de l’Agenda 21 aprovada 
per l’Ajuntament de Sant Boi l’any 2003, en el marc de les normatives 
autonòmiques, estatals i internacionals ha de continuar sent una eina 
fonamental per orientar l’acció del govern municipal i influir en els 
comportaments de tota la societat per transitar cap a un nou model de 
ciutat fonamentat en la sostenibilitat, que ens condueixi cap a un futur 
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pròsper, igualitari i amb qualitat de vida per a la generacions santboianes 
presents i futures. 

Els avenços assolits a la nostra ciutat fins al moment actual faciliten 
les condicions oportunes per poder garantir la realització efectiva i 
inajornable del canvi a favor de la sostenibilitat. L’estratègia de l’Agenda 
21 de Sant Boi té la vocació d’integrar els seus objectius a llarg termini 
en el conjunt de polítiques sectorials per garantir que les decisions 
a curt i mitjà termini es prenguin sobre la base de la sostenibilitat. 
Desgraciadament però, sembla que l’Ajuntament de Sant Boi ara 
s’hagi oblidat de l’Agenda 21 i l’hagi guardat al calaix. Sant Boi de 
Llobregat té en el seu entorn natural un dels seus majors patrimonis. 
No obstant això, en aquesta darrera legislatura municipal, sembla que 
el concepte de ciutat extensa impulsada per l’actual govern municipal 
en els seus darrers projectes urbanístics (Cosint Barris, Can Gavarrot, 
PDU-Llevant), s’allunya de l’aposta de l’Agenda 21 Local que optava 
per la ciutat compacta, sense posar en risc el nostre patrimoni agrícola 
i natural. I amb aquesta lògica, probablement el govern municipal ja 
té en marxa un projecte urbanístic per la zona 21 de Marianao-Carrer 
Eucaliptus. 

L’Ajuntament de Sant Boi està optant en els nous planejaments 
urbanístics, aprovats o en tramitació, per un model de ciutat que 
suposarà un augment en el consum de sòl, d’aigua i d’energia, mai 
conegut. La nostra ciutat en quaranta anys ha crescut i ha ocupat el 
triple del sòl ocupat en tota la seva història. 

Així mateix, el projecte “Cosint Barris” no contempla una avaluació 
de la mobilitat generada en el planejament urbanístic prevista a 
la Llei 9/2003, de 13 de juny, de mobilitat (article 18.2), i al Decret 
344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació 
de la mobilitat generada (article 3). Aquestes normes incorporen una 
sèrie de disposicions destinades a integrar elements de mobilitat dins el 
planejament urbanístic o de noves implantacions singulars. 

Els estudis d’avaluació de la mobilitat generada (EAMG) avaluen 
l’increment potencial de desplaçaments provocat per una nova 
planificació o una nova implantació d’activitats i la capacitat d’absorció 
dels serveis viaris i dels sistemes de transport públic i també, els 
desplaçaments a peu i en bicicleta. L’objectiu final és el de propiciar 
que la nova mobilitat generada segueixi unes pautes caracteritzades 
per la preponderància dels mitjans de transport més sostenibles, i així 
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acomplir amb el canvi de model de mobilitat promogut per la Llei de 
la mobilitat. 

Sant Boi ha d’ésser coherent amb la seva trajectòria 
reconeguda i premiada per la seva defensa del medi 
ambient i la sostenibilitat 
Recentment, la ciutat de Sant Boi ha rebut el premi a la “Ciutat més 
Sostenible” per part de la Fundación Fórum Ambiental, amb el suport 
del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente i 
la col·laboració d’Ecoembes. 

La ciutat de Sant Boi és la primera que aconsegueix aquest guardó 
per segona vegada en quinze anys d’història dels premis. L’any 2003 es 
va valorar el treball fet per preservar els valors de l’entorn natural local, 
a partir de tot el procés participatiu que es va desenvolupar en el marc 
de la confrontació d’interessos pel planejament urbanístic a la Vall de 
Can Carreres. 

En una època de forta especulació immobiliària, la planificació 
urbanística sostenible i la implantació pionera d’una Agenda 21 
Local van permetre a Sant Boi preservar l’entorn natural privilegiat 
de la Vall de Can Carreres, esdevenint un referent en aquest tipus de 
polítiques i obtenir per primer cop el Premio Ciudad Sostenible. 

Així mateix, a partir d’aquella lluita històrica i la confluència 
amb d’altres moviments ciutadans i ecologistes del Baix Llobregat, 
l’Alt Penedès i el Garraf, es va reivindicar la protecció dels nostres 
espais naturals. Amb molta alegria vàrem rebre la notícia, junt amb 
d’altres institucions públiques, entitats i ciutadania, que es constituís 
l’àmbit territorial de les Muntanyes del Baix, que inclou els espais no 
urbanitzables de muntanya de la comarca del Baix Llobregat situats 
entre el delta del Llobregat, el riu Anoia i el Parc del Garraf, integrant 
a 16 municipis.

Sens dubte, el paper rellevant de Sant Boi, amb l’acció decidida del 
seu Ajuntament i d’una ciutadania organitzada, va ésser molt important 
a l’hora que l’any 2006 i posteriors, el Consell Comarcal i els ajuntaments 
signessin el Conveni marc de col·laboració en la protecció, millora i 
gestió integrada de les zones agrícoles i forestals de les Muntanyes del 
Baix. Finalment, en aquest any 2018, s’ha signat el nou Conveni Marc 
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que enfortirà de manera molt significativa la col·laboració per a la 
protecció, millora i desenvolupament integral del territori agroforestal 
de les Muntanyes del Baix.

Per tot això, les entitats veïnals i ciutadanes continuem 
reclamant a l’Ajuntament de Sant Boi que aprovi una moratòria 
urbanística del projecte “Cosint Barris de Muntanya” per tal 
d’obrir un procés participatiu real i no formal amb tots els 
actors implicats, amb l’objectiu d’analitzar les necessitats reals de 
determinats serveis i de zones verdes que hi als barris de muntanya, 
cercant el consens ampli amb tots les parts implicades, i sense malmetre 
els espais d’equipaments públics i de zones verdes actualment consolidats 
en els barris de Camps Blancs, Marianao i El Bori. 

Aquesta moratòria urbanística de “Cosint Barris” hauria d’anar 
també unida a una moratòria del Projecte de Can Gavarrot (tenint 
present les al·legacions presentades per les entitats ciutadanes el passat 
29 de setembre). 

Sant Boi de Llobregat, a 10 d’octubre de 2019

En el Ple Municipal d’abril de 2019, els veïns van demanar una moratòria del 
Projecte Cosint Barris. El govern municipal va reconèixer que no havia fet un 
procés participatiu amb els veïns afectats de Camps Blancs i de Marianao 
(El Bori, La Bòbila), però no va acceptar cap moratòria.
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Salvem Can Gavarrot
de l’especulació urbanística 

Una zona 21 d’urbanització opcional 
per jugar al “Monopoly”

Francesc López
plataForma d’entitats Veïnals i soCials

Introducció
Les entitats que hem redactat aquest document valorem de manera 
positiva el fet de que l’Ajuntament de Sant Boi vulgui realitzar un 
Parc Ambiental amb els fons europeus que s’han aconseguit i vulgui 
abordar la situació de la Zona 21 de Can Gavarrot per tal d’incorporar-
la plenament a l’entorn natural de les Muntanyes del Baix, però 
considerem que un projecte no ha de supeditar ni condicionar a l’altre i, 
per tant, cada un d’ells s’ha d’abordar de manera separada, atenent les 
seves particularitats i la seva complexitat, que a continuació descriurem. 

El disseny del present i del futur de la ciutat s’ha 
de realitzar amb la participació real i efectiva de la 
ciutadania 
El model de disseny sobre el present i el futur de la ciutat de Sant Boi, és 
un tema que caldria definir i concretar, amb el màxim consens ciutadà, 
i trobem a faltar aquests espais de debat a la nostra ciutat. Considerem 
que l’Ajuntament hauria d’avançar molt més cap a una participació real 
i efectiva de la ciutadania i de les seves organitzacions ciutadanes, en els 
temes estratègics de ciutat com és el model de desenvolupament territorial, 
per construir un Sant Boi profundament democràtic, plural i participatiu. 
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A tall d’exemple, considerem que els projectes que en els darrers anys ha 
impulsat l’Ajuntament com el PDU de Llevant i Cosint Barris de Muntanya, 
arrosseguen uns greus dèficits en els seus processos participatius; aquests 
dèficits s’han reflectit en determinades protestes ciutadanes i en processos 
administratius que estan pendents de resolució. Ara, amb el Projecte de Can 
Gavarrot, trobem que l’Ajuntament ha plantejat un procés participatiu que 
està interferit per la pressió dels terminis administratius d’un altre projecte, 
el Parc Ambiental, que disposa d’un finançament europeu. 

El concepte de “cosir la ciutat” té diverses possibilitats i observem 
amb preocupació que l’equip de govern prioritza una política 
d’expansió constructiva, sense una planificació equilibrada, sostenible i 
consensuada, amb la voluntat d’incrementar de manera desmesurada 
els habitants a Sant Boi, i creant al centre de ciutat i barris, situacions 
irrespirables de mobilitat, fent desplaçar el comerç a les zones industrials 
de fàcil aparcament, amb l’afebliment i desaparició del comerç interior. 

Així ho podem observar en el Projecte de Can Gavarrot, presentat 
recentment per l’Ajuntament i els tècnics, que vol desenvolupar una 
de les Zones 21 del PGM del 1976, on s’ubiquen les instal·lacions de 
Panasfalto. Aquesta empresa, dedicada a la fabricació d’asfalt, realitza 
una activitat contaminant del medi ambient, del subsòl, la riera i les 
capes freàtiques, i amb afectacions a la salut. L’extracció d’àrids i 
l’acumulació de material asfàltic ha generat una degradació del seu 
entorn natural de molt difícil reparació. 

Considerem que la Zona 21 on està operant Panasfalto s’ha de 
deixar amb perfectes condicions, obligant a la empresa i als propietaris 
dels terrenys, a restituir completament el gravíssim desgavell del terreny 
i la contaminació del subsòl. La Zona 21, com molt bé sap el Consistori 
de Sant Boi, és de desenvolupament urbanístic opcional, no generant 
drets d’indemnització als seu propietaris si no s’ha començat a executar 
el planejament derivat. L’Ajuntament, en la situació actual, pot canviar 
la classificació del sòl i passar tota aquesta pastilla a SNU comú. A 
efectes recordatoris la Sentència del TSJC de data 16 de febrer de 2009 
i respecte del Sector de Torre Negra a Sant Cugat del Vallès deixa 
aquest extrem plenament establert. 

Considerem que la subvenció dels fons europeus, complementada amb 
l’aportació econòmica municipal, per desenvolupar el Parc Ambiental 
de la zona de la masia de Torre de La Vila, hauria d’anar destinada –de 
manera íntegra– a crear i potenciar el futur parc que, juntament amb 
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L’Ajuntament de Sant Boi està impulsant el Projecte Can Gavarrot, que 
vol desenvolupar una de les Zones 21 del PGM del 1976, on s’ubiquen les 
instal·lacions de les empreses Panasfalto i Washington. 
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els equipaments que existeixen de beisbol, las plantacions de paulònies 
i de diferents arbres ja arrelats, la conservació de la zona de barbacoes 
que van experimentar una degradació en els seus usos per la manca 
d’una adequada actuació municipal, i la possibilitat, per exemple, de 
instal·lar una piscina publica, podria ser un tancament de ciutat que, 
al llarg de tota l’Avinguda d’Aragó, dotés als barris de Camps Blancs, 
Torrelavila i Casablanca, i al conjunt a Sant Boi una façana de ciutat 
integrada, cohesionada i harmònica. 

L’acabament de ciutat s’ha d’ampliar i enfortir amb el gran anell 
verd que envolta tot el conjunt urbà, reforçant-lo amb Can Gavarrot, el 
Montbaig (Sant Ramon), Can Carreres. la Riera de Can Soler, el Parc 
Agrari, el Parc Fluvial, la Façana de Llevant, i potenciant Les Basses de 
Can Dimoni. I, alhora, esponjant l’interior de la ciutat amb espais verds 
com La Muntanyeta i totes les places ja instaurades, amb la previsió 
futura del trasllat de la Caserna i la Fecsa, on es pugui desenvolupar 
un projecte que potencií els espais verds, els equipaments públics i els 
habitatges socials i de lloguer assequible. 

Per tot el que hem dit anteriorment, considerem que ambdós 
projectes s’han d’abordar de manera separada, atenent les 
particularitats de cada nucli sectorial, sense supeditar la 
realització del Parc Ambiental al opcional desenvolupament 
de la zona 21 de Can Gavarrot. La totalitat dels recursos 
econòmics aportats pels fons europeus i els recursos 
econòmics que ha de complementar l’Ajuntament, han d’anar 
destinats íntegrament al Parc Ambiental, i no destinar cap 
euro a la rehabilitació de la Zona 21 de Can Gavarrot. 

A continuació, volem aprofundir en aquestes propostes, aportant les 
següents reflexions en relació al Parc Ambiental i a la Zona 21 de Can 
Gavarrot. 

Propostes pel projecte de parc ambiental
Donem tot el nostre suport a que l’Ajuntament desenvolupi el Projecte 
de Parc Ambiental a la zona que ja està actualment consolidada com una 
gran illa de zona verda i d’equipaments, constituïda per l’Avda. Aragó, 
el Carrer Riera de Fonollar i el Carrer de la Joventut. El Parc Ambiental 
pot ésser una oportunitat que tindrà la ciutat de Sant Boi per fer una 
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intervenció integral en uns espais que actualment han sofert un procés de 
degradació (la zona del picnic i barbacoes, entorn natural, etc...). 

Cal dir que l’any 2013, l’Ajuntament va plantar 2000 paulònies en 
una part d’aquest sector que havia quedat degradat i que patia sovint 
abocaments incontrolats de residus. Amb aquesta vegetació es fan més 
efectives, també, les tasques de prevenció d’incendis. Sant Boi va ser un 
dels primers municipis de Catalunya que va apostar per aquest tipus de 
vegetació per tal de fer funcionar calderes de biomassa. 

Cal destacar el treball pioner que està realitzant la Masia de Torre de 
la Vila com a Centre d’Educació Ambiental i d’Estudi dels Residus de 
Sant Boi; s’hi fan moltes activitats d’educació ambiental per als escolars 
de Sant Boi i essent la seu del Voluntariat Ambiental de Sant Boi i de 
l’Associació de Defensa Forestal (ADF). 

Durant l’Edat Mitjana, la masia havia estat la Torre del Fonollar, 
una torre de guaita que tenia com a principal funció vigilar l’arribada 
de pirates a les nostres contrades i controlar el camí en direcció cap 
a Viladecans. Algunes restes arqueològiques, com l’enorme sitja de 
l’entrada, ens mostren el passat d’aquest equipament mediambiental.

La Masia de Torre de la Vila és un espai de rellevant importància com 
a edifici històric, com també a nivell social i ambiental, i cal preservar-
lo de l’amenaça que suposaria la pressió urbanística en aquest edifici 
històric i en el seu entorn natural i d’equipaments. 

Considerem que, en el marc del Parc Ambiental, cal potenciar la 
Masia de Torre de la Vila com un equipament emblemàtic en tota 
l’àrea metropolitana, incrementant les seves activitats educatives i 
de sensibilització, que van orientades fonamentalment a alumnes 
d’educació infantil, primària i secundaria, des de la perspectiva de 
l’educació ambiental, amb els principis metodològics i els continguts 
curriculars de l’educació com a complement de l’aula. I així mateix, 
promovent i incrementant l’oferiment d’activitats educatives dirigides 
a entitats socials, famílies i ciutadania en general. Sense oblidar, la 
col·laboració que es podria establir amb universitats i empreses que es 
volguessin implicar en aquest projecte, des de l’àmbit de la formació, la 
investigació, la generació de llocs de treball, etc...

En aquest sentit, el Parc Ambiental pot estar configurat per diverses 
zones funcionals, ubicat en un entorn d’equipaments esportius 
actualment ja consolidats, i integrant-se en un entorn naturalitzat, 
incrementat amb gran quantitat d’arbres i d’arbusts forestals autòctons 
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i amb el sector de les paulònies ja plantades, que poden aporten al Parc 
un espai òptim per a desenvolupar les activitats educatives i d’oci, camps 
d’aprenentatge escolar, camps de treball per a joves, etc... 

En el marc d’aquest projecte, cal recuperar els usos ciutadans del 
sector del picnic, barbacoes, restaurant, zona esportiva, etc... que 
van patir des de fa uns anys un procés de degradació, incrementant 
i millorant els seus equipaments, promovent la implicació de la 
ciutadania en la planificació i gestió d’aquests espais per tal d’evitar 
un ús incorrecte.

 En aquest sentit també, considerem molt important que en tot el 
procés de disseny, planificació i execució del projecte del Parc Ambiental, 
es promogui la participació real i efectiva de la ciutadania i del conjunt 
d’entitats, per afavorir el seu protagonisme i implicació, que garantiran 
una fortalesa significativa del mateix projecte. 

Per això, plantegem la constitució d’una comissió de 
seguiment amb la participació de totes les parts implicades. 

Proposem que es preservi com a Parc Ambiental la totalitat 
de l’espai que actualment ja està constituït per l’enorme 
illa de propietat pública, amb zones verdes i naturals, i pels 
equipaments actuals, emmarcada en l’Avda. Aragó, el Carrer 
Riera de Fonollar i el Carrer de la Joventut. La totalitat 
dels recursos econòmics europeus i municipals han de ser 
destinats a la creació del “Parc Ambiental Torre de La Vila”. 

Aquesta illa verda, d’entorn natural i d’equipaments, és un enclau 
emblemàtic i estratègic en la política impulsada des de fa anys per 
l’Ajuntament de Sant Boi per generar autèntics pulmons verds i anelles 
verdes de connectivitat. 

Construir habitatges en l’Avinguda Aragó, tal com contempla el 
projecte presentat, constituiria un impacte irreparable sobre aquesta 
zona que ha d’ésser preservada i destinada plenament, amb els seus 
equipaments i el seu entorn natural, a fer de cordó verd, i de mantell 
natural protector, que generi un entorn d’alta qualitat ambiental, 
de cohesió social, de salut comunitària, d’esbarjo, d’interrelació 
directa entre el sector urbà dels barris de Camps Blancs, Torrelavila 
i Casablanca amb l’espai natural i d’equipaments que suposarà tot el 
gran Parc Ambiental. 

Les construccions de nous blocs de pisos a l’Avda. Aragó constituirien 
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uns formidables murs de formigó, que suposarien una pèrdua dels espais 
actualment ja consolidats de propietat pública, amb un impacte en l’entorn 
actual, en el seu paisatge i en la seva connectivitat; una barrera visual i 
amb dificultats per accedir directament al Parc Ambiental. Aquests blocs 
d’habitatges constituirien un irreparable impacte visual en el paisatge 
urbà que trencaria l’equilibri actual de la façana conformada pels barris 
de Camps Blancs i Torrelavila. Aquests blocs de pisos-murs de formigó, 
per molt que s’hagin previst “carrers verds de connectivitat urbana”, 
també afectarien a la mateixa “identitat” del nou Parc Ambiental que 
quedaria emmurallat per aquests blocs, en tota la façana de l’Avda. Aragó. 

Alhora, expressem el nostre desacord en que es puguin construir, a més 
dels blocs de pisos previstos a l’Avda. Aragó, altres construccions com són 
hotels, centres comercials, etc... en l’entorn proper a la Masia de Torre de 
La Vila, que responen a un model de ciutat expansiva de la trama urbana 
i a un model comercial d’extraradi i afeblidor del comerç urbà.

Sant Boi ha de créixer de manera compacta en el nucli urbà, i no 
ampliant de manera extensiva la construcció d’habitatges en àrees naturals 
i justament en una àrea verda, d’entorn natural i d’equipaments que ja 
està plenament consolidada com a patrimoni públic. 

Considerem que el canvi de planejament urbanístic que suposaria el 
desmantellament de les actuals zones verdes i d’equipaments de propietat 
pública no és sostenible des d’una perspectiva social, econòmica i 
mediambiental. Els costos d’aquesta operació de canvi de planejament 
possiblement podrien ocasionar un malbaratament de recursos socials, 
econòmics i mediambientals.

Pel que fa al possible canvi de planejament del PGM que es proposa 
de traslladar l’aprofitament urbanístic opcional de la Zona 21 a les 
finques municipals situades l’illa de la Masia de Torre La Vila, i que 
a canvi l’Ajuntament es quedi amb els sòls privats on hi ha la Zona 21 
(on hi ha també la zona degradada per les activitats de Panasfalto), ens 
sembla evident que s’afavoreix als propietaris privats tot oferint-los uns 
sòls molt millors tant en qualitat com en situació. En canvi l’Ajuntament 
es quedaria uns sòls degradats que caldria netejar i restaurar i que, segons 
el projecte tècnic presentat, no es pensen restaurar com a espai natural 
sinó que es destinarien a usos d’equipaments, zones de barbacoes, zona 
esportiva, etc... Aquesta actuació podria generar una actuació molt 
contradictòria amb el principi de la defensa de l’interès públic” que han 
de tenir present les administracions públiques.
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Resumint
• Considerem que la totalitat dels recursos econòmics europeus, 
complementats amb la mateixa proporció pels municipals, han d’anar 
destinats a la creació i consolidació del “Parc Ambiental de la Masia 
de Torre La Vila”. Aquest és el nom que proposem que tingui tota 
aquesta enorme illa de zona verda, d’entorn natural i d’equipaments. 
• La Masia de Torre de la Vila com a Centre d’Educació Ambiental 
i d’Estudi dels Residus de Sant Boi ha d’esdevenir el cor del Parc 
Ambiental, l’eix vertebrador d’un projecte que tindrà un impacte 
metropolità molt significatiu. L’Ajuntament de Sant Boi es podrà 
posicionar novament al costat de les polítiques ambientals, que 
compten a la nostra ciutat amb una tradició reconeguda per moltes 
institucions i per la pròpia ciutadania. Tenim la convicció de que 
aquesta proposta tindrà el recolzament de tot el poble de Sant Boi i 
de les seves entitats. 

Propostes pel desenvolupament del projecte de la 
zona 21 de Can Gavarrot com a SNU Comú 
Plantegem que la Zona 21 de Can Gavarrot s’abordi de manera 
segregada i específica, sense vincular-la en aquests moments al Projecte 
del Parc Ambiental, si bé en el futur caldrà preveure la vinculació i la seva 
connectivitat d’ambdós projectes, una vegada abordada la problemàtica 
específica d’aquesta Zona 21, i una vegada ja creat el Parc Ambiental.

Coincidim plenament en la voluntat política del nostre Ajuntament 
de que la Zona 21 de Can Gavarrot s’incorpori plenament al projecte 
de protecció de l’entorn natural de les Muntanyes del Baix, formant part 
del patrimoni municipal, com així es va fer amb la Vall de Can Carreres. 

La Zona 21, com molt bé sap el Consistori de Sant Boi, és de 
desenvolupament urbanístic opcional, no generant drets d’indemnització 
als seu propietaris si no s’ha començat a executar el planejament derivat. 

L’Ajuntament, en la situació actual, pot canviar la classificació del 
sòl i passar tota aquesta pastilla a SNU comú. A efectes recordatoris la 
Sentència del TSJC de data 16 de febrer de 2009 i respecte del Sector 
de Torre Negra a Sant Cugat del Vallès deixa aquest extrem plenament 
establert. 
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Per tot això, proposem que l’Ajuntament de Sant Boi iniciï els tràmits 
del canvi de planejament urbanístic de la Zona 21 de Can Gavarrot per 
tal de què sigui qualificada com a SNU comú. 

Per assolir això, plantegem els següents passos:

1. Iniciar els procediments administratius perquè Can 
Gavarrot esdevingui SNU comú. 
2. Constituir una comissió de seguiment, integrada per totes 
les parts implicades, per donar compliment a l’objectiu d’aconseguir 
que Can Gavarrot sigui qualificat com SNU comú. 
3. Realitzar els procediments administratius per tal de què 
les empreses que actualment estan ocupant aquest espai, deixin de 
realitzar seves activitats. 
4. Realitzar una Auditoria Ambiental de la Zona 21. Encarregar a 
institucions independents i solvents, de manera consensuada amb totes les 
parts implicades en el procés participatiu, la realització d’una Auditoria 
Ambiental que inclogui l’impacte que ha sofert l’espai natural de la Zona 
21 de Can Gavarrot, tenint present el procés de degradació que ha patit i 
que ha generat una gran ferida a la muntanya. Aquesta Auditoria hauria 
de realitzar un estudi detallat de l’impacte sobre el sòl (excavacions, 
abocaments...), la fauna, la flora, els aqüífers i les rieres, els substrats, i sobre 
la salut de la població (cal tenir present que els components relacionats 
amb la producció asfàltica, segons estudis d’organismes públics i privats, 
acreditats i solvents, són perjudicials per a la salut humana). 
5. Pla d’Acció de Recuperació de l’Entorn Natural de 
Can Gavarrot i Avaluació dels Costos Econòmics. Aquesta 
auditoria, hauria de contemplar, a més d’aquest diagnòstic de 
situació, dos parts diferenciades en clau propositiva: 

• Pla d’Acció detallat del que caldria implementar per a 
la recuperació de la zona de Can Gavarrot per a que fos 
integrada com a l’entorn natural de les Muntanyes del Baix, 
i recuperés de manera progressiva la seva anterior situació, abans 
de que aquesta zona fos ocupada per a la realització d’activitats 
empresarials. 
• L’Avaluació dels Costos Econòmics que suposaria realitzar 
tot el Pla d’Acció per retornar al seu origen l’entorn natural de 
Can Gavarrot.
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A partir del diagnòstic de l’Auditoria d’Impacte Ambiental sobre la 
situació de la Zona 21 de Can Gavarrot, i de l’Avaluació dels Costos 
Econòmics per tal de retornar aquest espai a zona d’entorn natural, 
caldrà que l’Ajuntament de Sant Boi presenti aquests resultats a les 
empreses que estan fent activitats productives i a tots els propietaris que 
tenen terrenys en aquest espai. 

En base a aquest diagnòstic i a les seves propostes, l’Ajuntament haurà 
d’instar a les empreses i als propietaris, a solucionar la problemàtica que 
presenta la Zona 21 de Can Gavarrot. En aquest sentit, i a partir de 
l’auditoria ambiental i econòmica, caldria establir un pla de treball amb 
totes les parts implicades per tal de retornar l’espai de Can Gavarrot a 
seva situació anterior, com entorn natural integrat a les Muntanyes del 
Baix i, alhora, completar els tràmits per desclassificar aquesta zona 
21 i passar tota aquesta àrea a SNU comú. 

Caldrà també valorar la possibilitat de que la Fiscalia de Medi 
Ambient de Catalunya sigui coneixedora de la situació de la zona 21 de 
Can Gavarrot, per tal de que el fiscal de delictes mediambientals, pugui 
sol·licitar informes ambientals i informes epidemiològics, per conèixer 
l’impacte mediambiental sobre l’entorn natural i la salut de les activitats 
empresarials realitzades a Can Gavarrot i, alhora, conèixer les actuacions 
que les administracions competents han realitzat davant d’aquesta situació. 

Així mateix, caldrà valorar també la necessitat de donar a conèixer 
aquesta situació al Síndic de Greuges de Catalunya. 

Cloenda
Recentment, la ciutat de Sant Boi ha rebut per el Premi “Ciutat més 
Sostenible” per part de la Fundación Fórum Ambiental, amb el suport 
del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente i 
la col·laboració d’Ecoembes. 

La ciutat de Sant Boi és la primera que aconsegueix aquest guardó 
per segona vegada en quinze anys d’història dels premis. L’any 2003 es 
va valorar el treball fet per preservar els valors de l’entorn natural local, 
a partir de tot el procés participatiu que es va desenvolupar en el marc de 
la confrontació d’interessos pel planejament urbanístic a la Vall de Can 
Carreres. 

En una època de forta especulació immobiliària, la planificació 
urbanística sostenible i la implantació pionera d’una Agenda 21 
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Local van permetre a Sant Boi preservar l’entorn natural privilegiat 
de la Vall de Can Carreres, esdevenint un referent en aquest tipus de 
polítiques i obtenir per primer cop el Premio Ciudad Sostenible. 

Així mateix, a partir d’aquella lluita històrica i la confluència 
amb altres moviments ciutadans i ecologistes del Baix Llobregat, Alt 
Penedès i el Garraf, es va reivindicar la protecció dels nostres espais 
naturals. Saludem amb molta alegria i felicitacions compartides amb 
totes les institucions públiques, entitats i ciutadania, que es constituís 
l’àmbit territorial de les Muntanyes del Baix, que inclou els espais no 
urbanitzables de muntanya de la comarca del Baix Llobregat situats 
entre el delta del Llobregat, el riu Anoia i el Parc del Garraf.

Sens dubte, el paper rellevant de Sant Boi, amb l’acció decidida 
del seu Ajuntament i d’una ciutadania organitzada, va ésser molt 
significatiu a l’hora de que, l’any 2006 i posteriors, el Consell Comarcal 
i els ajuntaments signessin el Conveni marc de col·laboració en la 
protecció, millora i gestió integrada de les zones agrícoles i forestals 
de les Muntanyes del Baix. I arribem a aquest any 2018 en que s’ha 
signat el nou Conveni Marc que enfortirà de manera molt significativa 
la col·laboració per a la protecció, millora i desenvolupament integral 
del territori agroforestal de les Muntanyes del Baix.

Desitgem que les propostes que exposem en aquest document 
puguin contribuir a construir una ciutat més justa, sostenible, saludable, 
educadora, amable i solidària. Tenim la ferma certesa de que 
l’experiència acumulada en la gestió del repte que va suposar la Vall 
de Can Carreres i en altres reptes que hem compartit a la nostra ciutat, 
ens continuarà ajudant a sumar esforços i voluntats, amb totes 
les parts implicades, de manera dialogada, constructiva, 
complementària i consensuada, per fer possible aquests dos 
grans projectes de ciutat.
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