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Situat a la falda del Montseny, en el terme de Sant Esteve de Palautordera, 
el castel! de Fluvia és un del edificis antics de la comarca. 

Palautordera ve citat ja en el Cartulari de Sant Cugat del Valles l'any 995 
com «Villa Vitaminia, que vocant Palatio», i els municipis de Santa Maria i 
Sant Esteve de Palautordera acrediten el «Palatio propeo alveo Tordaria» o 
sía «el palau prop del riu Tordera» l'any 1045. Palautordera s'engloba dins la 
senyoria del castel! de Montclús. 

HISTÓRIA DE LA FAMÍLIA. Al «castel!» de Fluvia li correspon el valor 
de «domus» o casa forta. Fou la «domus de Palau» coneguda també per «casa 
de Sant Cebrii». Aquest sant, juntament amb santa Justina, és el titular de la 
capella; el nom de Palau és cognom de la família establerta aquí l'any 1154. 
Es tractava d'una família noble i poderosa, amb casa fortificada, dret de farga 
i demés drets senyorials. 

La domus de Palau, malgrat que s'ajustés dins del terme del castel! de 
Montclús (castel! aquest, situat a l'altra banda del riu Tordera), presidia la 
quadra 1 de Campins, la qua! ocupava una zona territorial a !'actual terme del 
seu municipi. A mitjan del s. XIV comptava 22 focs; era una de les quadres 
més extenses de Ca tal un ya, i tenia uns privilegis respecte el do mini feudal del 
castel! de Montclús. Aquest fet provoca més d'un conflicte, i així en 1345 el 
vescomte Bernat III de Cabrera, senyor del terme del castel! de Montclús, i 
Pere de Palau, senyor de la quadra de Campins, signaren un conveni per tal 
de cloure les seves discordies jurisdiccionals. En el conveni constava que els 
homes vassalls de la quadra de Campins havien de prestar jurament i home-

l. Una «quadra» era una jurisdicció feudal menor. 
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natge al baró de Montclús, pero no estaven obligats a les servituds feudals, ja 
que la quadra era poseida en alou franc i lliure. 

En 1360, a la mort de Pere de Palau, el domini de la casa i de la quadra 
de Campins passa a la seva filla Blanca, casada amb Ramon de Blanes. En 
1373 passaren els dominis a la seva filla Graida, casada amb Antoni de Torre
lles (senyor de la quadra de Torrelles, al Llobregat); la personalitat. del marit, 
Antoni de Torrelles, fou tan important que la casa de Palau es comenc;a a 
coneixer amb el nom de casa Torrelles. A Graida i Antoni, succeeix llur filla 
Agnes casada amb el cavaller Joan de Fluvia, pertanyent a un dels llinatges 
més importants del comtat d'Urgell. Els succeí Antoni de Fluvia i de Torrelles, 
i amb ells la dinastia dels Fluvia 2 arrela definitivament en el domini de la 
quadra de Campins, i avui, extingida la Íínia primogenita dels Fluvia-Torrelles 
el 1832, es coneix, encara, la casa, coma castell de Fluvia. 

Les pedres de la seva església podrien parlar-nos de lluites cruels, ja que 
durant la Guerra dels Segadors, l'any 1640, al seu interior fou barbarament 
assassinat Don Antoni de Fluvia-Torrelles i de Llordat,3 quan amb una colla 
de gent indefensa s'havia refugiat a la fortalesa, per les trapes castellanes del 
comte-duc d'Olivares, malgrat la fermanc;a jurada feta al noble Fluvia de res
pectar ~ides i hisendes. 

L'assassinat d' Antoni de Fluvia el recorda la carn;:ó dels «Segadors», 
quan diu: 

«Mataren un cavaller / a la porta de l' església 
Don Anton de Fluvia / i els angels li fan gran festa.» 

Tant els habitants del castell, com els pagesos del voltant, es refugiaren 
a l'església, pero les tropes reials els obligaren a obrir-ne les portes i allí foren 
traidorament assassinats el citat Antoni de Fluvia, un pages de can Net (una 
masia situada une- mica més endins de la muntanya), i diverses persones més. 

Els fills d'Antoni de Fluvia i la seva dona, Maria de Tort, es van salvar 
perque s'amagaren dintre d'unes tines de vi. Els fills eren petits, i el més gran 
Alex, que tenia 13 anys, va ser qui va continuar la casa. 

2. Un pergamí de 1514 ens parla d'un Benet de Fluvia, senyor de la quadra de 
Campins, que confirma el conreu d'unes terres a Pere Martorell de la parroquia de 
Sant Esteve de Palautordera. 

3. D'aquest personatge sabem que fou amic de les arts ·i conrea la pintura, cosa 
bastant insólita pera un. noble del seu temps. I també que l'any 1622 funda el benefici 
de Sant Alex a la capella del castel!. 
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Vista general del Castel! de Fluvia. 

L'absis fortificat de l'església de Sant Cebria de Palau, englobada en l'obra del 

CasteÍl de Fluvia. 



En disparar els soldats en l'assalt a l'església, una de les bales trenca el 
brac;: d'un Sant Crist que estava a l'altar. Aquesta imatge histórica es va conser
var fins a l'any 1936, quan un escamot organitzat en guerrilla, va assaltar la 
casa i va cremar l'església. Aquesta última era d'estil neobarroc amb grans 
altars i retaules, va ser buidada i convertida en rebost. L'únic que es va salvar 
foren els reliquiaris, molt valuosos; entre les relíquies n'hi ha una de Sant Pau.4 

Si a la baixa edad mitjana la possessió de relíquies era senyal de potencia, 
aquestes per si soles demostren que el castell de Fluvia era una casa im
portant. 

Al-centre de la nau, prop de l'altar major, es conserva el sepulcre d'Antoni 
de Fluvia i, la llosa que el cobreix i l'escut, daten del s. XVII. La inscripció 
«A VUI PER MI DEMA PER TU» gravada a la pedra, és posterior; és un afegit 
del s. XIX. El sepulcre va ser profanat l'any 1936. 

HISTORIA DE LA CASA. Actualment és molt difícil d'identificar !'estruc
tura primitiva de la casa, ja que queda convertida en masia senyorial en el 
s. XVII o XVIII, i s'hi feren reformes i afegits a final del s. XIX. 

Pero al seu interior queda una dependencia importantísima i completa: 
la capella. Costa d'endevinar exteriorment la bellesa d'aquesta església. Incor
porada al casal, només descobrim de la primitiva capella un fragment de 
l'absis central al jardí de llevant de la casa, i en~ara esta sobrealc;:at i espitllerat 

.. formant comuna torre de defensa del castell. La fac;:ana de ponent de l'esglé
sia, que dóna directament a !'exterior a través d'un porxo, també esta desfigu
rada i no delata pas la construcció romanica de dintre. 

Tot canvia quan s'obre la porta: ens trobem davant d'un magnífic edifici, 
perfectament conservat. Es tracta d'una església romanica d'estil lombard, 
construida al s. XI, tot i que, els absis, tenen un punt de ferradura, cosa que 
ha fet creure a alguns autors el seu possible origen pre-romanic. 

La construccio sembla totalment unitaria, i no permet, al nostre criteri, 
considerar-la anterior al s. XI, malgrat que se senyalen clarament dos eixos 
dif erents a la planta: potser aquest fet va ser degut, tan sols, als accidents del 
terlieny. 

L'element més típic de la construcció és l'absida trevolada que podria 
estar relacionada amb altres esglésies d'una tipologia semblant, existents a la 
mateixa comarca del Montseny. com és el cas de Sant Martí del Brull consa
grada entre 1047 i 1062. És a dir, té forma de creu llatina amb una sola nau, 
i els dos absis laterals formen els hrac;:os de la creu. 

4. Fa uns anys, l'arxiver del Bisbat, Mossen Sanabre, va trobar els documents 
que garanteixen la seva autenticitat. 
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En la majoria dels casos la planta de creu fou emprada a Catalunya per 
assegurar tres absides per a dedicació triple, sense les despeses d'una església 
de tres naus: el pla trevolat (on es suprimeixen els transeptes) permetia una 
gran simplificació en aquest sentit. 

La nau esta dividida en tres tramades amb ares torals i volta lleugerament 
apuntada. Conserva les finestres de doble esqueixada típiques del romanic, 
una a l'absis central i l'altra a la cara Sud, sobre l'antiga porta. Les dues absi
dioles estan adossades a construccions modernes i no permeten comprovar 
!'existencia de finestres, les quals deurien d'existir en els seus orígens. 

La construcció és de carreus petits, la majoria de pissarra, procedents, 
segurament, del riu Tordera que passa ben a prop, o dels voltants del castell. 
Amida 16 m. de longitud, per 5 m. d'ample i el gruix deis murs és d'l m. 

Els patrons, Sant Cebria i Santa Justina, han f et pensar en un anti e origen 
de l'església i del seu culte. Sant Cebria és un sant oriental, l'advocació del 
qual es troba sovint al moment de la reconquesta.5 Pero !'actual construcció 
no ens permet recular més enlla de la segona meitat del s. XI, en el moment 
de la feudalització i del repoblament del Valles que va comportar una par
ce!· lació de la comarca organitzada entorn de castells i parroquies. 

La parroquia és un deis elements més importants de transformació de la 
societat a !'epoca ah-medieval: durant el s. X s'estableix una veritable xarxa 
parroquial. 

Segurament Sant Cebria fou construit amb finalitats parroquials. La seva 
capacitat ho demostra. La manca de població al seu voltant i el creixement 
de Palautordera va fer potser inviable de mantenir-la com a parroquia. En el 
s. XIII no figura com a església parroquial a les «rationes decimarum» o sia, a 
«la recollida de la decima», i al contrari, es relacionen totes les altres del seu 
entorn: Santa Maria de Palautordera, Sant Esteve de Palautordera, Sant Julia 
del Montseny, Sant Esteve de la Costa, Sant Martí de Mosqueroles, Sant Martí 
de Partegas (avui Sant Celoni), així com Sant Pere de Vilamajor a l'altre cos
tat de la muntanya. 

El fet que per a mantenir una parroquia es necessités una determinada 
quantitat de diners de la decima per a pagar el rector i que Sant Cebria no 
deuria de tenir, podria explicar que en el s. XII o a inicis del XIII perdés la 
seva personalitat de parroquia i quedés com església pública sufragania de 
Sant Esteve de Palautordera. 

S. Cebria o Cipria, mag d'Antioquia volia seduir, amb l'ajuda del dimoni, Justina 
verge consagrada a Déu. En veure que no podia aconseguir-ho, es convertí i crema els 
llibres de bruixeria. Després va compartir la sort de Justina: tots dos foren martiritzats 
als voltants de l'any 304: els tiraren dintre una caldera amb pega bullent i acte seguit 
foren decapitats. 
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El que queda dar és que no és una església de castell: la «casa forta» de 
Fluvia es construeix més tard, aprof itant algun edif ici de la primitiva sagrera 
que envoltaria l'església, quan ja havia perdut la seva jurisdicció parroquial. 
Si bé té totes les caraterístiques d'una obra del s. XI, per ara no s'ha trobat 
cap document d'aquesta epoca que hi faci referencia. La primera menció és 
posterior, és de 28 d'octubre de 1120: ens la dóna el testament atorgat pel 
clergue Pere Bofill, en el qual, entre moltes altres deixes, hi ha una serie 
relativa a les esglésies de la comarca: Sant Andreu de Vallgorguina, Santa 
Maria i Sant Esteve de Palautordera i finalment Sant Cebria de Palau, que 
esmenta en darrer lloc. 

Si bé aquesta església ha sof ert di verses reformes i transformacions a 
través del temps, malgrat aixo, esta en molt bon estat de conservació, i les 
reformes no l'han modificada en cap element essencial. 

Al s. XIV es fortifica, seguint la forma a doble vessant de la coberta, amb 
espitlleres que es veuen sobre l'absis i sobre la porta de ponent. Si bé aquestes 
fortificacions circumval ·laven, pensem, tota la capella, les que corresponen 
a les parets laterals queden tapades perles parets de la casa i una part es veuen 
dintre els graners de l'últim pis. Són posteriors a l'obra romanica i d'una 
qualitat molt inferior. 

La fabrica actual de la casa, és posterior a l'església, potser del s. XVII, ja 
que es Gieuria reformar després de la Guerra dels Segadors o més enlla. L' escut 
de la facana és posterior a l'any 1737, any en que es casa Pere Anton de Fluvia 
amb Elisabet Llupia de Gilabert Agulló i Sentmenat, i les seves armes figuren 
a la part destra o esquerra de l'escut.6 

A finals del segle passat, el 1898, la casa va ser altre cop reconstruida: el 
seu propietari, el comte de Creixell,7 la va vendre a Benet Adroer i Vinyals. 
La casa estava en aquells moments en estat ruinós, i el comprador la va restau
rar de cap a peus i la va ampliar: s'hi afegiren les galeries amb arcades que 
donen al Nord; una ala baixa a la part de ponent; s'obrí una porta -que ara 
és la principal- a l'Est; s'hi construiren quadres i graners; s'hi afranja un jardí, 
i es convertiren en balcons algunes finestres del pis noble. També es reforma 
l'església, la qual es convertí en una capella neobarroca.8 En aquell moment 
es trobaren les imatges antigues, romaniques, dels sants patrons, tapiades din-

6. El títol de marques i comte de Fluvia el va concedir l'Arxiduc Carles d'Aus
tria: el títol no s'ha pogut convalidar perque no s'ha trobat, pero és possible que 
estigui als arxius de Viena. 

7. En extingir-se la línia primogenita dels Fluvia, el patrimoni passa als cosins 
de Valencia, Borras-Sagarriga, comtes de Creixell. 

8. No sabem si els retaules i els altars eren d'epoca anterior o del moment d'a
questa reforma. 
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Interior de l'absis de Sant Cebria de Palau, decorat amb pintures modernes. 



tre un dels murs de l'església, i foren cedides al museu de Vic. També el 
paviment es rebaixa (uns 40 cm.); el terra es cobrí amb ciment, i s'arrebossa 
tota l'església imitant pedra artificial. L'arquitecte que va dirigir les obres fou 
Josep Azemar i Font. 

Durant la guerra civil, la casa es destina a colonia infantil i als últims 
temps, a caserna.9 Acabar el conflicte l'any 1939, es retorna als seus propieta
ris, els quals varen netejar la casa i, a la capella, hi referen els tres altars, 
pintaren els absis i s'hi posaren noves imatges que encara es conserven. Les 
pintures són de Josep Morell i Macías: les de l'absis principal representen el 
Pantocrator i figures de l'antic i nou Testament; les de l'absidiola que dóna 
al Nord mostren uns angels ado~ant la figura d'una Verge amb el Nen, obra 
d'alabastre policromar esculpida per Frederic Marés. A l'altra absidiola, les 
pintures representen el taller de Nazaret amb la Mare de Déu i Jesús: una 
escultura també d'alabastre policromar i del mateix escultor F. Marés que 
representa Sanr. Josep, ocupa el centre de l'absidiola. 

A l'altar central s'hi posaren dues talles modernes que simbolitzen els 
patrons Sant Cebria i Santa Justina, obres del taller Renart, que avui s'han 
col· locat en unes peanyes en una paret lateral. 

D'antic es venerava en aquesta capella una taula que representava la Mare 
de Déu de la Llet, a qui tenien gran devoció les joves mares de la comarca, 
pero desaparegué l'any 1936. També en aquella ocasió foren cremades unes 
altres dues taules que representaven el martiri dels sants patrons i que ornaven 
els murs laterals. 

Les pintures dels absis, que no s'adiuen gens amb l'estil romanic de la 
capella, s'han deixat coro a testimoni d'una epoca, la decada dels 40, quan es 
varen realitzar. 

L'última reforma i restauració de l'església data de 1967. Per convenien
cies de la nova litúrgia que comporta el Concili Vatica II, es va canviar l'altar 
de lloc, per tal que es pogués celebrar de cara al poble. Es f eren excavacions 
per mirar si es trobava l'ara antiga corresponent a l'epoca romanica i, en 
repicar els murs de la part baixa de l'absis central, es descobrí la paret primiti
va. Llavors es decidí de tirar aterra tot l'arrebossat que imitava pedra, ja que 
la pedra real era a sota. 

S'aprofita l'ocasió per fer una restauració total de l'església, i es troba la 
porta antiga orientada al Sud (en un nivell més alt que l'actual, pel fet que 
s'havia rebaixat el terra) i també la finestra que dóna, avui, al menjador de la 
casa. Adossada a l'antiga porta, hi ha un celler, la qual cosa indica que temps 

9. Agraeixo a Lluís Nada!, agricultor, nascut i veí del castell, l'ajuda proporcio
nada amb els seus records. 
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enrera, la capella estava aillada de l'edifici i en epoca indeterminada, la casa 
es va ampliar i la capella queda englobada dintre les noves dependencies. 

Tampoc no sabem en quin moment s'obrí la porta als peus de l'església 
orientada a ponent. Era una porta gran, rectangular, amb una llinda recta, i 
el 1967 es va fer més petita i de llinda rodona o en are. Sobre aquesta porta 
hi havia una finestra gran, que es recluí, imitant les romaniques de doble 
esqueixada. 

Quan es procedí a la restauració aquest any 1967, l' església es conserva va 
sencera; la volta no es va haver de refer gens: no hi faltava ni una pedra. 
L'arquitecte Francesc Cardoner i Blanch dirigí les reformes que tenien com 
a finalitat retornar a l'església la seva primitiva estructura. Amb aquesta idea 
es va refer la part inferior de les parets posant-hi la pedra que faltava, ja que 
en rebaixar la terra al s. XIX, només taparen la part baixa amb ciment, sense 
pedra a sota; es va renovar tot el paviment que era de ciment i es substituí 
amb lloses de pedra; es va fer de nou l'altar central, amb una llosa de marbre 
blanc i el peu que el sosté, amb- carreus de pedra que volen recordar els de 
les parets romaniques. Finalment es descobrí i repica !'exterior de l'absis prin
cipal que dóna al jard! de la casa, el qual estava arrebossat i encalat: és llis, 
amb una finestra de doble esqueixada i, com que el jardí en les reformes del 
s. XIX es va rebaixar de nivell 1 metre, l'absis apareix sobrealcat. 

La festa patronal de l'església és el 26 de setembre. Fins fa poc temps, 
possiblement fins al s. XIX, aquest dia era considerat festa de precepte, «festa 
com el sant diumenge», cosa que evidencia, juntament amb el f et que sigui 
encara església pública, una categoria parroquial perduda. 

La torre que avui fa de campanar, ha estat molt refeta i no podem precisar 
a quina epoca es va construir. Estava coberta amb una teulada de pissarra que 
datava de la reforma de finals del s. XIX. Poc abans de l'any 1936, com que 
estava molt feta malbé, es va desmuntar i s'hi va afegir un segon pis acabat 
amb merlets per a rematar-la. 

Té una escala de cargo! a dintre. La campana és nova, de l'any 1950; es 
va batejar com a «Carme, Cipriana i Justina» i va substituir-ne una altra deis 
mateixos noms que va desapareixer l'any 1936, quan se l'emportaren per fer
ne canons. 

Han passat els segles, han canviat les modes litúrgiques, els sants roma
nics varen ser oblidats i emparedats, pero la nova campana continua repicant 
per congregar els fidels a venerar la figura de Sant Cebria i admirar l'església 
romanica testimoni de nou-cents anys d'historia de la nostra terra. 

21 



BIBLIOGRAFIA CONSULTADA 

XAVIER BARRAL I ALTET, L 'Art pre-romanic a Catalunya, seg/es ix-x (Barcelo
na 1981). 

Els Castells catalans, R. DALMAU (editor), vol. II (Barcelona 1969). 
ARMAND DE FLUVIA I ESCORSA, La «domus de Palaw> (o castel! de Fluvia) i els 

seus senyors, en rev. «Reguissol», núm. 35 (Sant' Esteve de Palautordera, 
febrer 1985), pp. 16-17. 

LUIS MONREAL, Castillos de la Provincia: Palautordera, en rev. San Jorge, 
n.º 26 (Barcelona 1957), pp. 24-26. 

LLUÍS MONREAL-MARTÍ DE RIQUER, Els castells medievals de Catalunya, 
vol. II (Barcelona 1958). 

ANTONI PLADEVALL I FONT, Sant Marca! del Montseny, antiguo monasterio y 
parroquia del Obispado de Vic, en rev. Ausa, vol. IV (Vic 1961-63). 

]OSEP M. PONS I GURI, Document sobre els fogatges de Montclús i del Montseny, 
circular n.0 4. Arxiu Historie Fidel Fita (Arenys de Mar, man;: 1960). 

JOSEP M. PONS I GURI, Document sobre la jurisdicció de la quadra de Campins. 
Circular n.º 11. Arxiu Historie Fidel Fita (Arenys de Mar 1961). · 

]OSEP M. PONS I GURI, /nventari deis pergamins de l'Arxiu Historie «Fidel Fita>> 
d'Arenys de Mar. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalu
nya (Barcelona 1984 ). 

LOUIS RÉAU, lconographie de l'Art Chrétien, 3 vols. Presses Universitaires de 
France (París 1958). 

PERE RIBOT I RAIMON CAMPRUBÍ, El Montseny (Barcelona 1976). 
]OSÉ SANABRE, PBRO., La acción de Francia en Cataluny¡:i (1640-1659) (Barce

lona 1956). 
RAMON VALL I RIMBLAS, Sant Llorenc de Fontca!cada i les esglésies d'absis de 

ferradura (Sabadell 1976). 
RAMÓN VALL I RIMBLAS-AGUSTÍ MASVIDAL I SALAVERT, El Romanic del Va

lles (Sabadell 1983). 

22 



EL MAS MARTORELL 
DE SANT ESTEVE 

DEPALAUTORDERA 

M. RAQUEL MARTORI ROIG 





El mas Martorell esta situat a la partida anomenada La Plana de la par
roquia de St. Esteve de Palautordera, al peu de la serralada del Montseny. És 
un mas del s. XIII, que ha arribat f ins als nos tres di es bastant deteriorat degut 
al pas natural deis anys i les reformes que s'hi han f et; actualment és un estable 
de bestiar. Se'n conserva una part de l'epoca de la construcció (foto n.º 1); la 
fa<;ana principal probablement fou refeta en el s. XVI (foto n.º 2). 

Pero per sort per a la seva historia, s'han conservat molts deis documents 
patrimonials de la família Martorell, que n'ha estat propietaria fins a comen
caments del s. XX. Són, en conjunt, 40 pergamins que comprenen des de l'any 
1229 a 1559, i després una serie d'establiments, capítols matrimonials, apo
ques, vendes, inventaris, testaments, creació de censals, donació de poders, 
lluismes, cancelació de deutes, etc., que arriben al día 2 de setembre de l'any 
1901. 

Tota aquesta documentació esta en vies d'estudi. 
En el present treball ens fixarem basicament en algun d'aquests escrits 

que considerem molt importants: 

- Un pergamí de l'any 1229, en el qual se'ns expliquen els preparatius 
legals fets per Pone Martorell que pensava participar a la conquesta de 
l'illa de Mallorca. 

- Un pergamí de l'any 1347, en el qual Bernat Martorell demana la Ilegí
tima al seu germa Jaume, i amb el qual demostrarem que es tracta de 
l'avi del conegudíssim pintor Bernat Martorell, el més important deis 
pintors catalans de la seva epoca. 
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PERGAMÍ DEL DIA 21 DE JULIOL DE L'ANY 1229 (doc. n. 0 1) 

En parlar de la conquesta de l'illa de Mallorca, hom pensa generalment 
amb la brillant personalitat del comte-rei Jaume 1 i amb el seu seguici de 
barons, laics i eclesiastics, i cavallers. Tothom evoca les escenes descrites pel 
reí-cronista en el seu llibre «Llibre dels Feyts», i queden oblidats els centenars 
d'homes que van prendre part en l'expedició, els quals, en acompliment de 
les seves obligacions de súbdits o fidels, van participar a la conquesta, van 
col· laborar i van fer possible l'acció narrada perla prosa poetica de Jaume el 
Conqueridor, en els admirables capítols de la seva crónica que dedica a l'ex
pedició. 

El nom d'un d'aquests homes, al que sortosament s'ha pogut accedir 
després de més de 750 anys, és Pon<; Martorell, el primer dels propietaris que 
coneixem del mas Martorell, el qual el día 21 de juliol de l'any 1229, amb 
motiu de la seva «anada amb l'exercit a Mallorca», redacta el seu testament. 
És el més antic dels documents conservats i, a part de la importancia per a 
coneixer els orígens d'aquesta família, ens permet saber alguns detalls de la 
desconeguda vida d'un camperol, que va viure en el primer ten;: del s. XIII, i 
va participar en una gesta bel· lica tan important com fou la invasió de l'illa 
de Mallorca pel reí Jaume el Conqueridor. 

El testament no ens diu el lloc on va atorgar-se, pero probablement es 
deuria de redactar a la incipient Notaria del Castell de Montclús, centre admi
nistratiu de la jurisdicció dels senyors de les Agudes i dintre de la qual estava 
situat el mas familiar de Pone Martorell. Diu Pons i Guri, que les series docu
mentals de la Notaria de Montclús, actualment a l'Arxiu Fidel Fita d'Arenys 
de Mar, comencen l'any 1291 i són les més completes i una de les poques 
conservades amb fons del s. XIII. Aquest testament seria, dones, anterior i el 
seu dipositari, el clergue Bernat de Vallgorguina, població que depenia del 
Castell de Montclús. 

El text del testament ens permet concloure algunes dad es biograf iques 
i familiars de l'expedicionari. Pone Martorell, hem de pensar que era jove, 
tot i tenir tres fills, ja que en el cas contrari no hauria estat soldat. Era vidu, 
perque en l'escriptura no s'esmenta la seva muller, pero se'ns diu que Maimó, 
el seu hereu, era fill legítim ja que pot disposar de l'herencia paterna i materna. 
Té també dues filles que es diuen Maria i Guilleuma. Maimó és menor d'edat, 
i en previsió que Pone Martorell pogués morir en l'expedició a Mallorca, 
confia l'administració del patrimorii al seu germa Ramon i quatre marmessors, 
tres dels quals firmen el testament a continuació de Pone Martorell; el quart 
no deuria de fer-ho perque no assistí a la redacció de l'escriptura. 
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Can Martorell. Detall d'una vella finestra (Foto n. 0 1) 

Can M artorell (Foto n. 0 2) 



És interessant i poc freqüent, el f et que unes di des constin com a bene
ficiaries d'un legat testamentari: Pereta i Ermessenda, reben conjuntament 
una de les donacions més valuoses de les ressenyades. El text diu que són 
dides de Pone Martorell; pero es podria interpretar o bé com a dides personals, 
ja que el testador era prou jove com perque les dides visquessin encara, o bé 
com a dides al servei dels seus fills de poca edat. Fossin les dides seves o dels 
seus fills, rebien un tracte de favor de Pone Martorell. 

Per a les disposicions devotes, sufragis i sepultura, deixava uns 50 sous, 
que no creiem que fos massa poc en el valor de la moneda i nivell de preus 
en el primer tere del s. XIII. Quedaven distribuits entre el clergue i el monjo 
que estaven dedicats a la cura d'animes i pastoral de l'església de St. Esteve 
de Palautordera, l'església mateixa i el seu culte i obra, l'altar de St. Esteve; la 
Seu de Barcelona i dues esglésies: Sta. Magdalena que era una capella que 
depenia del Castell de Montclús i Sta. Maria de Falgars. 

El monjo que s'esmenta en el testament podria ser el representant del 
monestir de St. Cugat, ja que Palautordera corresponia a una de les quatre 
pabordies del monestir creades l'any 1173 (Major, Penedes, Palau i Llobregat), 
concretament a la de Palau que tenia les rendes de Gualba, Palautordera i 
altres parts del Valles. 

Són simboliques les deixes que fa a l'església de Barcelona i a Guillem 
Umbert: aquesta última seria com un reconeixement de senyoriu. 

En total entre les deixes, les despeses devotes i el pagament de l'enter
rament de Pone Martorell, hi dedicava 85 sous i 6 diners, a més d'una quartera, 
mitja annona i dos cafissos de blat, dues ovelles i la vinya donada a les dides. 
Mancats de l'estudi d'altres testaments de data, ambit geografic, social i 
económic, ens és molt difícil poder fer una aportació més aprofundida del 
valor representatiu de l' escri ptura. 

Tenim constancia que Pone Martorell va anar i retornar amb vida de 
Mallorca, perque en un segon pergamí conservat, el trobem signant un docu
ment esponsalici de la seva filla Guilleuma amb Arnau Jaume, el dia 21 de 
desembre de l'any 1237. (Doc. n. 0 2.) 

Amb aquest segon document conclouen les notícies biografiques d'a
quest home, pages de la parroquia de St. Esteve de Palautordera, que havia 
rebut dels seus pares un patrimoni, potser el mas Martorell, i que el deixava 
al seu fill Maimó, i del qual després en deixava una part, fos del familiar o 
de compra posterior, coma dot pera la seva filla Guilleuma. Pone Martorell, 
hem de creure que era una home lliure, un petit propietari alodial, en aquell 
moment home propi de la família Montclús; aquesta va participar a la confir
mació de tots dos documents signant-los en lloc destacat. 

Pone Martorell, sigui per voluntat propia i esperit d'aventura, o per obli-
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gació feudal o personal, va prendre part a la conquesta de l'illa de Mallorca 
sota el comandament del comte-rei Jaume el Conqueridor, va retornar i va 
continuar vivint al seu mas a l'ombra del Castell de Montdús, contemplant 
la serralada del Montseny. 1 

TRADUCCió DEL DOCUMENT N.0 1 

1229, juliol 21 

En nom de Déu, jo Pon<; Martorell, desitjo anar amb l'exercit a Mallorca 
i amb ple coneixement i salut, faig testament i elegeixo marmessors meus a 
Ramon Obaric, a Pere Batlle, a Morell de Sant Celoni i a Domenec de Cúria 
(o Cort), als quals us prego que si em morís sense haver fet cap altre testament, 
els meus béns mobles e immobles siguin distribuits de la següent manera~ En 
primer lloc deixo al meu fill Maimó, tots els meus béns mobles e immobles, 
com millor puguin ésser tinguts i per raó de l'herencia materna i paterna, que 
en pugui disposar lliurement; i que ell mateix casi la seva germana Maria, 
aconsellat per homes dignes de credit, d'acord ambles lleis de la nostra terra, 
i si no ho volgués, que casi la seva germana Guillema i que doni a la seva 
germana, la llegítima de tot l'honor esmentat, perque en faci lliurement el 
que vulgui. Deixo a les meves dides Pereta i Ermessenda, la vinya de Planes 
i 10 sous i mig, que ho tinguin a mitges i que en facin el que vulguin. Deixo 
al meu germa Ramon, 20 sous, i a la filla d'Ermessenda de Pereta, 5 sous, i a 
la filla d'Ermessenda, germana meva, 2 ovelles, i a la filla de Domenec de 

, Cúria ... i de Berenguer, dos cafi<;os. Deixo al meu germa Joan de Des-Falgars 
mitja quartera de blat. Deixo a Morell de Sant Celoni, mitja quartera de blat 
i mitja annona. Per la meva anima i per la meva sepultura, deixo 50 sous dels 
quals en deixo 5 a l'església de Sant Esteve de Palau, i al clergue i al monjo 
de dita església, 12 diners. Deixo al meu senyor Guillem de Umbert, 5 sous. 
També deixo 3 diners a la seu de Barcelona, i a Santa Maria de Palau, 6 diners 
i a l'altar de Sant Esteve, construit a l'església de Sant Esteve de Palau, 6 
diners; i a Santa Maria Magdalena, la Sta. de Falgan, 6 diners i a la confraria 
de Rocalsvals 6 diners. Deixo al meu f illol, fill de Guillem Martí, 12 diners, 
i al fill Asbert des-Portal, 12 diners, i al fill de Guillem Pla, 12 diners; i al fill 
de Pere Guibert, 12 diners, i del reste que sigui per pagar la meva sepultura 
i en sufragi de la meva anima a criteri dels meus marmessors. Mano també, 
que tots els meus deutes siguin pagats dels meus béns com es trobara escrit 

l. Ens ha ajudat en l'estudi del document, el Dr. Joan Cabestany i Fort. 
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en un paper que guarda el clergue B. Deixo el meu fill Maimó, amb totes les 
coses anomenades, en mans de Déu i del meu germa Ramon que en sera el 
tutor amb el consell dels meus marmessors, fins que Maimó hagi assolit la 
majoria d'edat. I jo Pone, pera donar major fermesa a aquest testament, amb 
la meva propia el firmo, i el tinc per valid, mentre no en faci cap altre. Ha 
estat fet el dia 21 de juliol de l'any 1229. Signe de Pone Martorell, testador 
que aprovo, firmo i juro aquest testament. Signe de Pere Batlle, signe de 
Morell de Sant Celoni, signe de Domenec de Cúria, que som els marmessors 
que aprovem i firmem sense cap dany per a vosaltres. Signe de Guillem de 
Montclús. Signe de Bernat, clergue de Vallgorguina, en poder del qual, Gui
llem de Montclús va firmar aquesta carta i la va fer escriure. R. prevere. No 
obstant, si l'esmentat Maimó, morís sense fills haguts de legítim matrimoni, 
que les coses que li deixo passin a la seva germana Guillema perque en faci 
el que vulgui. 

Signe de Guillem de Sant Andreu prevere, que ha escrit aixo amb lletres 
borrades a la línia 5 i esmenades en les línies 6 i 9, el dia i l'any escrits més 
amunt. 

TRADUCCIÓ DEL DOCUMENT N.0 2 

1237, desembre 21 

Sigui conegut de tots, que jo, Guillema, filla de Pone Martorell, amb el 
consell i voluntat dels meus amics, desitjo que tu, Arnau Jaume, siguis el meu 
legat marit i de tu, amb el voler de Déu, desitjo tenir fills; i et dono i consti
tueixo en el dia de les noces, per esponsalici teu, tot el meu mas de Campfranc, 
amb totes les seves possessions i pertenences, armes i condretes, els molins i 
totes les altres coses que pertanyen a aquest mas, el qual, amb totes les altres 
coses són al comtat de Barcelona, a la parroquia de Sant Esteve de Palau en 
el lloc anomenat Campfranc i en altres llocs. I que totes les coses esmentades 
les tinguem nosaltres dos mentre visquem, pero després de la nostra mort, 
que quedin pels nostres fills legítimament procreats i nascuts. Si s'esdevin
gués, la qual cosa no succeeixi, que els nostres fills o filles morissin abans 
que nosaltres, i tu, Arnau, marit meu, em sobrevisquessis, que tinguis i pos
seeixis plenament pel teu esponsalici i durant tota la teva vida, el mas esmentat 
i els molins amb totes les seves possessions, tan si t'has tornat a casar com si 
no, amb fills o sense fills. Pero després de la teva mort, que tot !'honor predit 
torni als meus parents i tu faras testament de totes les coses mobles d'acord 
ambles nostres lleis. Si s'esdevingués que tu, vivint sense fills legítims, algun 
dels meus parents et volgués sostreure el teu esponsalici, que no se li permeti 

31 



si abans no et dóna i paga, a tu o a qui tu vulguis, 160 sous de bona moneda 
de Barcelona, a raó de 88 sous la marca d'argent, o bé una marca d'argent per 
aquells sous, al comput i recte pes de Barcelona; per totes les coses anomena
des, obligo el meu esponsalici a tu i a qui tu vulguis. Fou fet aixo el dia 21 
de desembre de l'any del Senyor de 123. Signe de Guillema, que aprovo i 
firmo totes les coses predites. Signe de Pone Martorell. Signe de Maimó, el 
seu f ill, que aprovem i firmem totes aquestes coses. Signe del senyor Guillem 
de Montclús. Signe de la senyora Gueraula, la seva muller, que firmem i 
aprovem totes les coses di tes. Signe d' Arna u de Palau, signe de Bernat Draper, 
testimonis. Jo, Guillem, sacerdot d'Olleta que ho he escrit i he fet el signe el 
dia i l'any més amunt escrits. 

PERGAMÍ EL DIA 22 DE GENER DE L'ANY 1347 (doc. n.º 3) 

Amb la lectura d'aquest pergamí, creiem poder aportar una nova dada 
sobre els orígens familiars del pintor Bernat Martorell que visqué en la prime
ra meitat del s. XV. 

Amb Bernat Martorell, conegut també com el Mestre del retaule de St. 
Jordi, es dóna la curiosa circumstancia en la historia de la pintura catalana, 
que els seus retaules eren reconeguts com els millors de la seva epoca, pero 
es desconeixia qui n'era l'autor. Fou el senyor Duran i Sampere qui va poder 
identificar-los, a través d'un contracte del retaule de St. Pere de Púbol, trobat 
a l'Arxiu de la catedral de Barcelona a favor de Bernat Martorell; document 
que li va facilitar mossen Josep Sanabre l'any 1937. 

Segons Gudiol, la identificació era lógica, ja que sabem documentalment 
que Bernat Martorell era el pintor més important i sol· licitat de la seva epoca 
a Barcelona i, per altra banda, les obres del Mestre de St. Jordi eren també les 
més ben realitzades i les més belles. 

Duran i Sampere va investigar molt sobre Bernat Martorell i va reunir 
una serie de documents que il · luminen la seva vida artística i familiar. Un 
d'aquests, és el que ens ha donat la clau per a enllacar amb la historia del mas 
Martorell: les capitulacions matrimonials entre Eulalia Martorell (f illa del 
pintor i de la seva primera muller Gabriela) i Pere Oms, fetes el dia 31 d'octu
bre de 1453, on es fa referencia al besavi Bernat Martorell de Palautordera.1 

Aquest besavi Bernat Martorell, seria el qui, segons el nostre document, 
diu haver rebut la Ilegítima del seu germa Jaume el dia 22 de gener de 1347: 
«Jo, Bernat Martorell, fill de Bonanat Martorell i Elisenda la seva muller, 
difunts, de la parroquia de St. Esteve de Palau, conf esso i reconec que vós 

1. AHPB. Antoni VILANOVA, Manual 31, Lligall 8. 
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Jaume Martorell, germa meu de la parroquia esmentada, m'heu pagat a desig 
meu, tots aquells 50 sous moneda barcelonina de tern, que m'havíeu de donar 
i pagar per raó d'herencia i Ilegítima meva paterna i materna i el seu comple
ment, segons es conté més llargament en el document de remissió i def inició 
fet per mi a vós, avui, i per l!autoritat del notari infrascrit», etc. Els testimonis 
són Berenguer d'Estrada, Pere March Í Bernat Bruguera. El notari públic és 
Bonanat Bonmacipa del terme del castell de Montclús i la seva jurisdicció, el 
qual ho escriu i ho clou per l'autoritat del nobilíssim senyor Pone, per la 
gracia de Déu vescomte de Cabrera i senyor de la baronía del castell de Mont
clús. (Dor. n.º 3). 

Pero intentem ref er la historia que coneixem de Bernat Martorell. Sabem 
pel seu testament de 13 de desembre de 1452 pu_blicat una vegada mort, que 
era fill de Pere Martorell, carnisser de St. Celoni. No sabem la data de naixe
ment, pero hauria de ser pels voltants del 1400, perque la documentació ens 
el situa a Barcelona l'any 1427, amb un encarrec peral monestir de Pedralbes. 
Abans d'aquesta data, tot són suposicions; suposicions que encaixen amb més 
certesa si, com creiem, hem trobat el tronc familiar del pintor en el mas Mar
torell. 

Se suposa també, que havia tingut probablement contacte amb el taller 
de Lluís Borrassa, on hauria apres l'ofici. Sabem pels documents, que una de 
les últimes obres realitzades de Lluís Borrassa l'any 1424, fou un retaule de 
St. Esteve per a l'església de St. Esteve de Palautordera, part del qual és avui 
al Museu diocesa de Barcelona. Si Bernat Martorell era oriund de la zona, 
aquesta suposició podria ser més aviat una creenca. 

La nostra deducció, per tant, és que l'avi del pintor que portava el mateix 
nom, demana la Ilegítima en marxar de la casa pairal per instal ·lar-se pel seu 
compte, probablement a Sta. Maria de Palautordera, ja que en el document 
dels capítols matrimonials hi llegim: « ... Bernat Martorell de la parroquia de 
Sta. Maria de Palautordera, diócesi de Barcelona, les avis paterns de l'esmenta
da Eulalia» ... 

Un fill d'aquest, Pere, seria el que aniria a St. Celoni i de seguida o 
després d'uns anys, obriria una carnisseria. 

Pere tingué tres fills: Miquel que continua amb la carnisseria, Bernat i 
Eulalia. Bernat, és el nostre pintor que, anant i venint de la casa pairal de St. 
Esteve de Palautordera a Sta. M. de Palautordera i St. Celoni, és més que 
probable que conegués el pintor Lluís Borrassa i amb ell, el món de l'art i la 
bellesa pictorica del gran mestre. Lluís Borrassa mort l'any 1425 i Bernat 
Martorell, dos anys després el trobem vivint a Barcelona al carrer del Rego
mir, amb encarrecs importants, cosa que fa creure que ja havia adquirit un 
mestratge i que el seu nom era conegut. 
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GENEALOGIA dels MARTORELL 

1229 Pone;: MartoreH 

1237 Maimó Maria Guilleuma = Arnau Jaume 

.................................................................. 

1347 

Bonanat Martorell ='\:.licsendis 

~~ 
Jaume Bernat 

I 
Pere = Valenc;:a 

Miquel. Gabriela = Bernat = Bartomeva Eulalia 

1453 Gaspar = Margarida Eulalia = Pere Oros 
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SANTA MAGDALENA 
DE MOSQUEROLES 

ANTONI PLADEV ALL I FONT 



ESCLAT. Butlletí Informatiu del C.E.A.S.C.,, n.º 17, novembre 1979, pagi
nes 26-28. 



Fa una vintena d'anys que, amb motiu de !'aplega de material pera redac
tar una monograf ia o petita síntesi histórica sobre el monestir de Sant Marcal 
del Montseny, 1 varem trobar entre la vella documentació del cenobi montse
nyenc, guardada a l'Arxiu de la Corona d'Aragó,2 una gran quantitat de docu
mentació que feia esment d'una església dedicada a Santa Magdalena situada, 
segons els antics documents, sobre el castel! de Montclús i a la parroquia de 
Mosqueroles. 

Pocs anys més tard, exactament el 1962, vaig visitar per primera vegada 
aquesta església i vaig restar meravellat de la impressió de grandesa que mos
trava la seva estructura inicial. Es tracta en realitat d'una església romanica 
de tres naus i de tres absis, d'uns 18 metres d'amplada per 15 de llargada, a 
la qual sembla que li manquen uns set metres més de llargada a causa d'un 
escurcament posterior perla banda de ponent. Avui, aquestes proporcions cal 
endevinar-les o imaginar-se-les perque l'estat present de l'edificí, que té desti
nat al culte només la nau central i a usos agrícoles les dues laterals, no permet 
de fer-se ben bé carrec de la seva grandaria inicial. 

Si comparem aquesta església, anomenada sovint pels documents Sant 
Marcal de baix o inferior, amb la de Sant Marcal del Montseny, de la qual 
depenia, hi veurem una gran diferencia d'estructura i de grandiositat, a favor 
de l'església de Santa Magdalena, cosa que no deixa d'ésser rara si només 
hagués estat una simple capella de devoció erigida pels monjos del Montseny. 

1. Sant Mar<:al del Montseny. Antiguo Monasterio y parroquia del Obispado de 
Vich. Revista AUSA, n. 35 (1961). Separata 19 pags. 

2. Secció Fons Benedictins, vols. 806 i 807, lligall 120 de la Congregació Claus
tral Tarraconense i Cesaraugustana i dues carpetes de permanins de la secció monacals 
intitulades «Sant Marca! del Montseny». 
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Fou aquesta anomalia i un examen més detallat de la documentació la que 
ens féu entrar en sospita sobre l'origen d'aquesta església. Aquesta sospita, 
transformada després en certesa, és la que ens ha mogut a evocar aquí l'origen 
i vicissituds d'aquesta notable església. 

Pera entendre millor el que anem a exposar resumim breument l'origen 
i vicissituds inicials del monestir de Sant Man;:al. Aquest va fundar-lo entorn 
l'any 1050 un tal Guifred, jove i erudit eclesiastic, amb l'ajuda i protecció dels 
senyors del castell de les Agudes, Odó i muller Gerberga i del seu fill Umbert 
Odó de Sesagudes. El 1066, amb moti u de la consagració de l' església de Sant 
Marca! del Montseny pel bisbe de Vic, Guifred sera nomenat abat, dignitat 
que va tenir fins a la seva mort ocorreguda vers el 1072. 

A Guifred el va succeir un nou abat Bernat, que trobem documentat entre 
els anys 1080 i 1091, el qual va residir sempre al Montseny. Mort l'abat Bernat 
el monestir de Sant Marcal va unir-se en qualitat de priorat a la gran abadia 
de Sant Esteve de Banyoles 3 i va ésser regit per un prior de nom Arnau, 
procedent del monestir de Banyoles, el qual va traslladar la seva residencia a 
l'església de Santa Magdalena de Mosqueroles, que va edificar-se o reedificar
se en aquest temps i que va anomenar-se per aixo, almenys fins al segle XIV, 

Sant Marcal de baix, tot i constar dedicada primordialment a Santa Magdale
na. 

Ens ha portat a aquesta afirmació tota la documentació posterior referent 
a aquesta església, el seu estil arquitectonic, que la situa al pas del segle XI al 
XII i la notícia que ens dóna la segona ácta de consagració de Sant Man;:al, 
feta pel bisbe de Vic, Arnau de Malla, a instancies de Bernat Umbert, bisbe 
de Girona i fill de Guillem Umbert de Sesagudes i de Sicardis, que era el fill 
que havia heretat els béns del Montseny. Aquell va consagrar de nou l'església 
de Sant Marcal del Montseny el 5 de febrer de 1104.4 

Diu aquesta segona acta que fa la consagració de nou perque Arnau, prior 
de Banyoles, havia expoliat l'església de Sant Man;al del Montseny dels seus 
béns i predis i els havia traslladat a un altra església del bisbat de Barcelona.5 

Recordem que l'església de Sant Man;:al del Montseny fou una església del 
Bisbat de Víc fins els volts del 1640. 

Retornada la co:nunitat al monestir del Montseny l'església de Santa 
Magdalena o Sant Marcal de baix va quedar com una simple possessió del 

3. MARCA, P. Marca Hispanica. Ap. 315, col. 1200. 
4. VILLANUEVA, J. Viage litarario a las iglesias de España, 6 (Valencia 1821) ap. 42 

pag. 245. 
5. Diu textualment: «Et constituerunt sub anathemate, et universa predia et alodia, 

que Arnaldus, prior Balneolensi inde translavit ad aliam ecclesiarh in episcopatu Barchino
nensi, sine ulla reservacione, restituat eÍ». 
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monestir montsenyenc a cura de preveres o de deodonats posats pels priors 
de Sant Man;al i en ella s'hi va crear una confraria de devots. 

Així per exemple 1'11 de gener de 1209 Ramon, prior deÍMontseny, amb 
consentiment de l'abat de Banyoles, Ramon, dóna a Bernat de Meaja, monjo 
sacrista, un camp que el seu monestir té sota l'església de Santa Magdalena 
amb l'obligació de fer cremar una llantia davant l'altar de la Santa. El·1214 
Eimeric, batlle de Guillem Umbert III del Montseny, dóna al monestir del 
Montseny una quartera de blat que rebia a Sant Esteve de Palautordera per 
fer hosties per a Santa Magdalena i per a Sant Man;al. El prior Ramon, amb 
els seus monjos i confrares accepten la donació i l'admeten com a confrare 
de la confraria de Santa Magdalena amb dret a participar dels béns espiri
tuals de l'esmentada confraria. El 1227 Guillem, prevere, es dóna a Déu, al 
monestir de Sant Marca!, a l'església de Santa Magdalena i a la seva confraria, 
en mans del prior Ramon i acompanya la seva oblació personal amb 51 sous 
amb els quals s'há de comprar un tros de terra per a servei de l'església de 
Santa Magdalena i del monestir del Montseny. Pacta que si la confraria creix 
de tal manera que pugui tenir un prevere propi que sigui ell el primer en fer 
aquest servei a Déu i als confrares. Quan es morí es fa enterrar a l'església de 
Santa Magdalena i mana que els seus béns es distribueixin entre el monestir 
i la confraria. El 1274 Ramon de Ferrexem, prior de Sant Marcal, rep el preve
re Pere de Planes per donat de la capella de Santa Magdalena amb l'obligació 
de celebrar cada setmana una missa a !'altar de Sant Marcal, una a l'altar de 
Sant Gil i la resta a la capella del castell de Montclús o de Santa Margarida, 
per aixo rebra una renda de 40 sous anyals que el monestir rep sobre el mas 
Ilella, de Sant Esteve de Palautordera. El 1289 Ramon de Cabrera, senyor de 
Montclús, a instancies de l'abat de Banyoles, renuncia a favor del prior de 
Sant Marca! del Montseny, Ramon de Vilaf edant, el dret que tenia de presen
tar el prevere o beneficiat fundat per Guillem Umbert III del Montseny (1190-
1233) a l'altar de Santa Maria Magdalena, de l'església de Sant Marcal de baix 
el qual havia de celebrar misses en el castell de Montclús. Etc.6 

Tots aquests i altres documents que podríem aportar ens indiquen que 
la capella o església de Santa Magdalena de Mosqueroles era una dependencia 
de Sant Marca! del Montseny, que s'anomenava també Sant Marcal de baix o 
inferior, que els seus tres altars eren dedicats a Santa Maria Magdalena, a Sant 
Marca! i a Sant Gil, que tenia una confraria de clergues i laics i que el sacerdot 
que se n'ocupava era el mateix que servia la capella de Santa Margarida del 
castell de Montclús, de la qual en queden importants ruines junt al castell i 

6. A.C.A. Congregació Claustral, Lligall 120. Sepeculo de Sant Man;al, docs. 10, 
14, 15, 28, 30, 36, etc. 
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que fou abandonada el 1738 quan es va construir !'actual capella de Santa 
Margarida al camp de La Parellada, dintre el pla de la parroquia de Sant Esteve 
de Palautordera. 

Les notícies posteriors fan referencia a la continu!tat del benefici, a !'exis
tencia de deodonats o persones que es lliuraven al servei de l'església, com el 
deodat Francesc Berenguer, que hi va trobar el bisbe de Barcelona Pone de 
Gualba quan va visitar aquesta església el 1308, o la renovació i creació de 
nous beneficis. Així el 1383 es va crear un benefici a l'altar de Sant Man;:al 
situat en el monestir inferior de la parroquia de Mosquero les, proper al castel! 
de Montclús, a favor del prevere Ferrer Miquel i el 1387 es crea un benefici 
nou a favor del Mn. Francesc Martorell a l'altar de Sant Gil.7 

La documentació posterior de Sant Marcal ens diu que els béns de la 
confraria i dotació de la capella o església de Santa Magdalena estaven formats 
per terres dels masos Plana, Bover i Ilella de Sant Esteve de Palautordera, dels 
masos Novell, Padró i Borda de Bellsolei de Mosqueroles, Gilí, Rec i Noguera 
de Fogars, Viver del Montseny, un alou a Fuirosos i altres petites peces pel 
rodal. 

Prop l'església hi havia i subsisteix encara la casa dita abans de la Magda
lena que el 22 d'abril de 1679 el procurador del col· legi de Congregació 
Claustral Benedictina, radicat a Lleida, al que varen unir-se els béns de Sant 
Marcal, va establir a Esteve Ferrer de Mosqueroles.8 Aquesta seria la casa 
destinada inicialment a monestir que més tard es convertí en residencia dels 
beneficiats i deodonats i últimament en masía. 

La historia de la capella en éls darrers temps no hem pas intentat de 
seguir-lapas a pas: sabem pero que es trobava ruinosa a finals del segle XVI 

i aquest estat no es va remeiar fins el 1642 quan es va habilitar per capella 
només la nau cental, es va construir una nova facana i porta al mur de ponent 
i així va quedar com una capella d'una nau dedicada només a Santa Magdale
na, la patrona principal. 

Les altres dues naus varen ésser destinades a usos profans. La de migdia, 
que es conserva encara ben sencera, té una porta d'accés oberta barroerament 
a l'absis, mentre que de la nau de la banda de tramuntana n'ha desaparegut 
més de la meitat per haver-se enderrocat el seu mur des de l'arc toral de mitja 
nau actual. Normalment aquestes naus serveixen de pallissa o magatzem 
d'eines. 

La planta que aquí es reprodueix dóna una idea ben ajustada de la dispo
sició de les naus, absis i ares torals i formers, així com de la reforma que s'hi 

7. Arxiu Historie de la Ciutat de Barcelona. Casa de !' Ardiaca. N otícies histori
ques del Bisbat de Barcelona, de Mn. J. Mas. Parroquia Mosqueroles. 

8. A.C.A. Corigregació Claustral. Doc. Varia. Plec. 2. Rendes, fol. 28 v. 
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va fer per habilitar per a capella només la nau central. Cal remarcar que 
sembla que hi falta encara una tramada més de volta, a ponent, que es devia 
suprimir en la reforma del 1642 i per a precisar-ho amb exactitud caldria 
fer-hi una petita excavació. Aquesta planta la va aixecar pel novembre del 
1978 el Sr. F. Camprubí i Dama de l'entitat de Gracia de la Unió Excursionista 
de Catalunya. 

Aquesta és, en breu síntesi, la historia d'aquesta interessant església que 
tot i el seu esgalabrament és un del monuments romanics més notables d'a
quest sector del Valles, almenys un dels més grans i d'história més interessant. 
Hauria pogut ésser un gran monestir, pero les disposicions episcopals del 1104 
li ho impediren. 

Santa Magdalena, amb culte un parell de cops l'any, dreca encara ardida
ment la seva silueta, remarcada pel seu afuat campanaret d'espadany~ vers 
ponent de Mosqueroles, en la carena que separa la vall de la Tordera de la 
riera Rifer i per tant ben visible d'ambdues valls. El seu accés és facil 1 planer 
per una pista de poc més d'un quilómetre que surta !'esquerra de la carretera 
de Sant Celoni a la Costa del Montseny, a l'altura del seu Km. 9. 

Esperem que aquesta breu presentació histórica que oferim per primera 
vegada als lectors els ajudi a coneixer i a valorar millor aquest monument que 
una digna restauració podría tornar encara a la seva esplendor primitiva. 

Nota: Dos anys després de publicat l'article anterior sobre Santa Magdalena de 
Mosqueroles va comprar la capella el Sr. Joaquim Cordomí i Guinart, industrial afin
cat en una casa propera a Sta. Magdalena i propietari de Can Ferrer o del mas Ferrer, 
on es guarda la clau de la capella. 

El Sr. Cordomí, degudament assessorat hi va emprendre unes importants obres 
de restauració que varen integrar de nou a la capella les naus laterals, plenament restau
rades, en especial la nau de tramuntana que calgué refer en part. També ha dotat 
l'església d'il · luminació i aparells de megafonia que permeten fer uns concerts anyals 
molt apreciats entre els amants de la música. 

Santa Magdalena ha sortit de l'abandonament i deixadesa dels darrers temps i ara 
es pot admirar com l'edifici romanic més notable del Valles Oriental per planta i 
volums, tot i haver restat inacabat per la part de ponent. 
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LES ARRELS HISTÓRIQUES 
DEPALAUTORDERA 

Pregó de les Festes del Remei del 1979 

ANTONI PLADEV ALL I FONT 



QUADERNS DE DIVULGACIÓ CULTURAL, n.º 1, octubre 1981, Comissió de 
Cultura de l' Ajuntament de Santa Maria de Palautordera. 



PRESENTA CIÓ 

Els diversos aspectes culturals i histories de la nostra vila que no tenien 
una publicació que els acollís (ja que la finalitat de l'OCELLOT és una altra), 
podran tenir cabuda en aquests «Quaderns de Divulgació Cultural». 

Per encetar el primer número, hi hem inclós el pregó de mossen Antoni 
Pladevall amb el qual es va inaugurar la Festa Major del Remei de 1979, 
donant un caire distint al comencament d'aquesta Festa, u.n caire de recerca 
i reflexió sobre el nostre passat, que hem vist que ha tingut un bon acolliment, 
el qual esperem que també es dispensi a aquests quaderns. 

Palautordera, octubre del 1981 

ANTONI GüELL DE MARCAY 

President 
de la Comissió de Cultura 

Escut de M ontclús 
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ANTONI PLADEV ALL 1 FONT 
PREGONER DE LA FESTA MAJOR 

N ascut a Taradell en 1934, mossen Antoni Pladevall estudia al Seminari 
de Vic i des de l'any 1952 col· labora amb el doctor Eduard Junyent, al Museu 
i Arxius diocesans. Fou ordenat prever en 1957. Estudia filosofia i lletres a 
Lovaina, on s'hi llicencia en ciencies historiques en 1963, amb una tesi sobre 
l'església de Catalunya al segle XI. 

És autor de diferents llibres com: «El Castell de Centelles» (1958), «Mil anys 
de la Parroquia de Sant Hilari de Vidra» (1961), «Els Monestirs Catalans», 
amb la col· laboració artística de Pere Catala i Roca (1968), «Santa Maria de 
Lluca» (1969), «Sant Miquel del Fai. Mil años de historia» (1969), «Santa María 
del Coll» (1974) i una col· lecció de monografies iniciada el 1967, que compta 
ja vuit títols, els més suggestius «Les Amatistes del Montseny» (1968), «Rodalia 
i Consueta de la parroquia de Sant Martí de Viladrau» (1970), «El comtat 
d'Osona a mig segle XIV» (1972), «Sibil· la de Saga» (1973) «Persecució de 
Bruixes a les Comarques de Vie>> (1974), «Sant Hilari Sacalm, capital de les 
Guilleries» (1976), «Montesquiu» (1978), «Santa Maria de l'Estany» (1978), «El 
santuari de la Mare de Déu del Coll» (1979), «La mare de Déu del Far» (1979) 
i molts articles d'historia .catalana, comarcal de Vic i eclesiastica, publieats 
principalment a la revista «Ausa» i al «Full Diocesa». 

Senyores, senyors, 
Nascut com vosaltres al peu del Montseny, bé que a la banda més freda 

i esquerpa, l'osonenca, he acceptat la immerescuda invitació que va fer-me el 
vostre batlle de dirigir-vos la paraula. No m'hi vaig saber resistir quan va 
dir-me que esperava que us parlés de les nostres arrels historiques comunes 
que es troben en la muntanya estimada, el Montseny. Aquesta venerable 
muntanya es dreca com un senyal o fita gegantina -així ho indica ja el seu 
nom equivalent a «mont del senyal»- entre l'Osona i el Valles oriental, entre 
les vostres terres i les meves. 

Afeccionat de molt jove a la historia i esperonat per les indicacions de 
vells documents he petjat una i altra vegada les carenades del Montseny a la 
recerca de les ruines o indicis fins ara introbables dels antics castells de Les 
Agudes o de Sesagudes i del de Miravalls antecesors del vostre castell de 
Montclús i que tingueren uns castlans o guardians que durant el segle XIII 
guardaven també el castell de Taradell, la població on vaig néixer. Més tard, 
ara fa justament vint anys, vaig visitar per primera vegada el castell de Mont
clús quan, seguint les petjades dels monjos benedictins de Sar1t Marcal del 
Montseny, vaig descobrir l'enigma de la notable església romanica de Santa 
Magdalena, de la parroquia de Mosqueroles i ve1natge del castell de Montclús, 

48 



que els monjos de Sant Marca! varen aixecar a finals del segle XI amb l'intent 
d'establir-s'hi definitivament i deixar així la idíl · lica pero freda i a l'hivern 
inhóspita vall de Sant Marca!, situada entre les Agudes i els Matagalls. 

Així vaig descobrir aquesta «Vall florida», aquest arrecerat paradís que 
es reparteixen les dues parróquies germanes de Santa Maria i Sant Esteve de 
Palautordera formades en la seva major part sobre la terrassa fluvial del Tor
dera, riu que neix al costat del monestir de Sant Marcal i que ha format el 
sol del vostre terme amb les terres que ha anat arreplegant per les afraus del 
Montseny perles que s'escola. 

Permeteu-me, pero, que abans de distreure la vostra atenció amb disquisi
cions sobre les arrels históriques del vostre terme fixi uns moments la mirada 
en el venerable santuari de la Mare de Déu del Remei, que amb els seus 
temples, el vell i el nou, saluda primicer el viatger que s'atanca al vostre poble 
procedent del Montseny i fa de punt d'unió entre les dues velles parróquies 
de Palautordera. 

La referencia és altrament obligada perque és el vostre homenatge secular 
a la Mare de Déu del Remei el que justifica la vostra Festa Major. 

EL SANTUARI DEL REMEI 

L'origen del santuari i de l'advocació cal cercar-los als primers anys del 
segle XVI, epoca de grans pestes en tot el país catala i en la qual els fidels 
d'aquelles epoques no podent-se fiar en la medicina humana cercaven els 
remeis sobrenaturals. El sant principal advocat contra la peste era Sant Sebas
tia i per aixo a ell es va dedicar inicialment la capella pero, juntament amb 
ell, els devots de Palautordera varen erigir també una capelleta o fornícula a 
una imatge de la Mare de Déu del Remei. Aquesta advocació que sembla ésser 
d'origen italia, va entrar al nostre país el segle XIV pero es va popularitzar el 
segle XVI, epoca de la que daten la trentena de santuaris que es coneixen. 

Pels temps que els feligresos de Santa Maria de Palautordera, ajudats 
segurament pels veins de Sant Esteve, aixecaven la primitiva capella, la pobla
ció, segons el fogatge de 1515 tenia 31 cases a la sagrera i 44 masos. La par
roquia de Sant Esteve tenia aleshores un total de 42 masos i no comptava 
encara amb cap nucli compacte de població. 

Amb aixo ja resta descartada l'afirmació d'alguns autors segons la qual 
l'antic santuari del Remei que, destinat a usos profans, es manté encara en 
peu, a l'altra banda de la carretera, enfront del santuari actual, és una obra 
romanica. Aixo és totalment gratuit, és un edifici d'avancat segle XVI, que si 
bé té un absis, aixo no vol dir que sigui d'epoca romanica. En moltes obres 
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dels segles XVI i XVII i fins més recents, es construia un absis; és l'anomenada 
persistencia de les formes que al maxim té una disposició «COm del romanic» 
pero no romanica. 

Les peques notícies que ens han pervingut de la capella al llarg dels segles 
XVI i XVII indiquen que a poc a poc va anar augmentant el culte a la Mare de 
Déu del Remei en detriment del de Sant Sebastia, de manera que l'any 1622 
se li construia un primer altaret per a poder-hi dir misses i des del 1727, com 
a mínim, el seu santuari era conegut ja com el Remei de Palautordera. Quan 
es va fer entre els anys 1792 i 1800, el santuari actual ja es va dedicar exclusiva
ment a la Mare de Déu del Remei, quedant el culte a Sant Sebastia en un lloc 
secundari. 

Dels temps moderns del Remei poca cosa us en puc dir que no la sapi
gueu, només evocar que la presencia del santuari enmig del seu gerd i frondós 
pla, el resso d'antigues peregrinacions i aplecs, el decret del papa Benet XV, 

del 8 de juny del 1921, quan la va declarar solemnement patrona de tot l'arxi
prestat de Sant Celoni i de la cura amb que sempre heu ates i restaurat el 
vostre santuari, és per a tots vosaltres un testimoni de fe, de religiositat i de 
fidelitat histórica. 

El Remei representa, pero, una historia moderna que no és altra cosa que 
la culminació d'un passat esplendorós que breument intentaré d'evocar ja 
que no puc fer altra cosa en aquest breu pregó de festes. 

LES ARRELS HISTÓRIQUES 

És molt difícil de precisar quins foren els primers homes que trepitjaren 
i sojornaren a l'indret de Palautordera i on s'instal · laren: els fragments de 
terrissa i de sílex i alguna destral de pedra trobada en el terme i en especial 
les restes d'un poblat iberic descobert entorn del castell de Monclús indiquen 
que el lloc era poblat des de la prehistoria i que continua essent-ho els segles 
posteriors, pero aquest punt és un punt que encara requereix molt estudi i fer 
troballes i excavacions per arribar a algunes precisions concretes. 

En parlar d'arrels historiques vull referir-me en concret als primers docu
ments escrits que comencen a fer esment de Palautordera i de la vil· la o gran 
propietat de Vidamenia o de Palau. Aquests dos toponims i llocs són uns dels 
més antics de tot aquest rodal del Valles. 

La primera fita histórica és un precepte o privilegi del 19 d'agost de l'any 
862 pel qual el rei Carles el Calb concedí al seu f id el el comte Sunyer I 
d'Empúries-Rosselló la vil· la de Vidamenia, que ara s'anomena Palau, sobre 
el riu Tordera, en el pagus o territori de Barcelona, que abans el rei ja havia 
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cedit a Unifred o Humfrid en nomenar-lo comte de Barcelona i marques de 
Gótia el 858. 

Si recordem que Barcelona fou reconquerida el 801 i que la reorganitza
ció del Valles no es va completar fins una generació més tard, ens trobarem 
que el lloc de Palautordera, on segons el precepte anterior ja hi existien les 
parróquies de Santa Maria i de Sant Esteve i una tercera parroquia anomenada 
també de Sant Esteve situada al Montseny -que és sens dubte la de Sant Esteve 
de la Costa del municipi de Fogars de Montclús- existien ja i es trobaven 
organitzades el 858, data molt primerenca que peques poblacions del Valles 
poden superar. 

Tot l'alou cedit pel rei dels francs al comte Sunyer, integrat perles tres 
parróquies esmentades, és delimitat en el document amb quatre noms o punts 
de referencia: diu que anava del Collformic f ins a la Palanca i del riu d' Arbú
cies fins a Trullars. Tot seguit precisa un xic més les delimitacions en dir que 
termenejava també amb el coll situat entre els dos Montsenys (el coll de Sant 
Marc;al) que d'alla anava fins a Collsabadell i fins al cimal del Montseny. 
D'aquest gran alou o domini el donador n'exceptua els béns situats a Campins 
i al vilaret de Cerdans, que els homes «hispani>> o espanyols havien posat en 
cultiu. Aquesta darrera notícia es també molt important perque ens diú que 
una part de la gent que va venir a repoblar aquestes valls del Montseny eren 
«hispanÍ» o gent d'Hispania que s'havia refugiat a l'altra banda dels Pirineus 
fugint de l'ocupació dels arabs i que ara retornaren a repoblar el país nova
ment conquerit. 

També ens diu aquest primer document que el Montseny era terra fiscal 
o de domini reial i que és en virtut d'aquest títol que el rei franc el va repartir 
entre l'església de Barcelona i els comtes fidels seus que governaven el país 
en nom del rei. 

LA VILA VIDAMENIA O PALAU 

Tots els primers documents que es refereixen a l'antic terme de Palautor
dera -tant els que acabem d'esmentar com altres del Cartulari de Sant Cugat 
del Valles dels anys 908, 986 i 995- parlen de la vila Vidamenia (que surt 
escrita en els documents Bitamenia, Vitdamenia, Bitaminia o Vitaminia) que 
té també per sobrenom el de Palau, situada a la Vall del Torciera. 

Una vila era en aquells temps una gran propietat rural que normalment 
es trobava repartida o subdividida per nombrosos masos i f ins i tot parróquies 
com el cas de la vila Vidamenia. El sobrenom de Palau que se li va donar 
revela una categoría més que la d'una simple vila rural. 
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Els palaus o palatia de !'epoca romana eren habitats per grans senyors o 
funcionaris imperials i els de !'epoca de la reconquesta ho eren per comtes o 
grans senyors beneficiaris de la terra. A tot Catalunya s'esmenten molts palaus 
o palous, el mot palou derivat de palatiolo és un diminutiu de palau i seria per 
tant una residencia més modesta que un palau. Al Valles en concret trobem 
altres palaus i palous en epoques molt reculades com el Palaudaries, el Palau 
Meserata o Marata, el Palau Salata o Palausolitar, el Palau s'Amanla ó Montor
nés, el Palou del municipi de Granollers, el mas Palau de la Garriga, etc. 

Dissortadament fora del seu nom i de la seva remota existencia no sabem 
gran cosa més del Palau o vila de Vidamenia. ¿Eren una vila i palau d'epoca 
romana ref et o reaprof itat a l'epoca de la reconquesta o bé eren una vila i 
pala u aixecats pels primers repobladors del segle IX?. 

Més endavant farem esment d'un document de l'any 1045 que parla d'una 
sala senyorial o gran residencia situada en aquesta vila, cosa que confirma la 
hipótesi de !'existencia del palau en epoques encara forca tardanes. 

Si el seu origen fos roma o almenys anterior a la invasió dels arabs el 
seu reaprofitament explicaría la persitencia de gent a aquesta vall del Tordera, 
que difícilment petjarien els sarrains, pero per assegurar-ho caldria fer excava
cions a l'indret on es trobava l'esmentat palau, bé que aixo és molt difícil de 
fer-ho si és veritat, com sovint s'ha dit, que l'antic palau es trobava al mateix 
indret on més tard es va construir l'actual església parroquial de Santa Maria 
de Palautordera. 

És molt corrent al Valles que les esglésies parroquials més antigues s'aixe
quessin a l'indret o sobre dependencies d'antigues vil· les romanes. Pot com
provar-se per les excavacions i troballes fetes sota les esglésies de Gallees, 
prop Mollet, de Marata, a Llerona, de Santa Madrona, a Palau de Sant Andreu 
de la Barca, de Sta. Maria del Camí, a la Garriga, etc .. El mateix es troba al 
Maresme i en altres indrets de la costa, terres més aviat romanitzades i amb 
assentaments d'antigues vil· les que no pas les terres de !'interior del país. 

EL DOMINI DEL MONESTIR DE SANT CUGAT 

Els comtes d'Empúries i Rosselló que el 862 varen rebre del rei franc 
-que era aleshores sobira dels comtats catalans o de la Marca Hispanica
l'alou de Vidamenia o Palau ambles seves parroquies s'en va desprendre pocs 
anys més tard a favor d'un tal Trasovad. Li varen fer la venda en una data 
desconeguda, situada entorn de l'any 900, el comte Sunyer II d'Empúries i de 
Rosselló i la seva esposa Ermengarda, hereus del comte Sunyer I que el va 
rebre del rei franc. 
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Poc temps després, el dia 8 de novembre del 908, Trasovad va vendre tot 
el seu domini de Palautordera al comte de Barcelona Guifré Borrell, fill del 
comte Guifré 1 el Pilós, el qual va cedir-lo poc després al monestir de Sant 
Cugat del Valles, segons consta per mencions tardanes de llistes de possesions 
de béns de l'esmentat monestir. 

El document de la venda feta per Trasovad a Guifré Borrell és el dotu
ment número 3 del Cartulari de Sant Cugat i és el títol que guardava el mones
tir per a justificar la seva possessió de Palautordera. És també un dels pocs 
documents que es va salvar en aquell monestir quan el cabdill arab al-Mansür 

.va saquejar-lo i va matar a l'abat i molts monjos en la seva invasió i captura 
de Barcelona l'any 985. 

La venda del 908 és important per a coneixer noms de la rodalia de 
Palautordera, per aixo ens hi fixarem uns moments. Trasovad va vendre al 
comte de Barcelona, Guifré Borrell i a la seva esposa Gersinda, tot el domini 
que tenia al comtat ·de Barcelona, al lloc dit Valles, a la Vall que en diuen 
Tordera, a la vil· la Bitamenia, que anomenen Palau, amb les seves esglésies 
anomenades de Santa Maria, de Sant Esteve protomartir i una altra església 
dita també de Sant Esteve que es troba a la vessant del Montseny. Diu a 
continuació que la vall de Tordera termeneja d'una banda en les arques o 
sepultures velles que es troben a la vil· la de Mosqueroles, amb el vessant del 
Montseny fins al coll dit entre els dos Signes (que és el Coll de Sant Mar\:al 
entre les Agudes i el Matagalls) i des d'alla va fins a Collformic i segueix la 
serra de Mont Caballar (que és la que es troba sobre els Refugis del Montseny 
on hi ha !'actual hostal o antic mas ambla ca pella pre-romanica de Sant Joan 
de Can Nada!), i d'alla va fins una altra arca o antic dolmen dit de l'om i va 
fins a la vil· la de Pinells (recordada pels masos Pinells, Can Carbonell de 
Pinells i Cal Petit de Pinells) i va fins al vilar anomenat Romans (recordat 
també pelmas Can Jan dels Romans). Tot aixo ho ven el comte per 2.000 sous. 

Gracies a la desconeguda donació comtal feta abans del 911, data en que 
morí el comte Guifré JI Borrell, el monestir de Sant Cugat del Valles, esdevin
gué el senyor directe o alodial de tota la vall de Palautordera i també ho fou 
aviat de Gualba i d'altres propietats dels voltants que li foren cedides per 
altres senyors. 

Són molts els documents que hem pogut trobar on es parla del domini 
de Sant Cugat del Valles sobre Palautordera. Repassant només el Cartulari de 
Sant Cugat, veiem que el 986 el rei franc Lotari va confirmar al monestir 
de Sant Cugat «la vil· la de Vidamenia, que anomenen Palau, a la val/ del Torde
r4, ambla vil· la Ricobert, la vil· la Pinell i les parróquies de Santa Maria i Sant 
Esteve, amb els seus de/mes i primícies». En la butlla del papa Silvestre JI de 
1002, de confirmació de béns del monestir, llegim igualment que el papa 
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confirma al monestir la possessió «de la vil· la Vidamenia, que és dita Palau, 
amb els seus termes i adjacencies i amb les esglésies de Sant Esteve i de Santa 
Maria que alfa hi ha fundades, amb els de/mes, les primícies i les oblacions que 
pertanyen a dites esglésies i amb el vilar dit de Tedbert». Les mateixes paraules 
llegim en la butlla del papa Urba II del 1086 i en altres documents pos
teriors. 

El monestir de Sant Cugat tenia molts béns i possessions, drets i tributs 
dintre de la demarcació de Palautordera. D'una manera especial els abats del 
monestir eren els qui triaven i presentaven al bisbe de Barcelona els sacerdots 
que havien de regir les esglésies de Santa Maria i Sant Esteve. Aquests sacer
dots eren dos, anomenats domers, a Sant Esteve i sembla que originalment 
també a Santa Maria. A causa d'aquest domini del monestir totes dues par
roquies tindran, almenys des de principis del segle XIV, un altar dedicat a Sant 
Cugat. 

Entre els més anti es documents ref erents als senyors de Montclús, que 
es guarden a l'arxiu dels Medinaceli a Sevilla, hi ha molts documents de reco
neixenca de do mini que dif erents senyors del castell de Montclús, com Gui
llem Umbert del Montseny, Riambau de Montclús, Ramon de Cabrera i Ber
nat, vescomte de Cabrera, f eren als abats de Sant Cugat per les f abregues o 
f erreries de Sant Esteve i de Santa Maria de Palautordera i per altres drets 
senyorials que eren pro pis del monestir pero que els abats tenien enf eudats 
als senyors del castell de Montclús i als amos de la Casa de Palau, coneguda 
avui com el castell de Fluvia. 

L'abat tenia només el domini senyorial o de propietari, pero no el dret 
d'administració de la justícia o jurisdicció, ni el de fer respectar les paus i 
treves o imposar-les i altres dominis derivats de les regalies o domini del 
sobira. Tots aquests drets que es poden dir senyorials els tenia l'amo del castell 
de Montclús. 

Podem dir, dones, que la Vall de Palautordera tenia dos senyors: l'abat 
de Sant Cugat i els senyors del castell de Montclús, cadascú d'ells, pero, en 
un ambit o esfera dif eren t. 

Aba.ns de cloure aquest petit record de l'antic domini de Sant Cugat sobre 
Palautordera anotem només que quan es varen establir les divisions adminis
tratives del patrimoni, dites pabordies, dintre del monestir de Sant Cugat, 
projectades el 1173 pero estructurades entre els anys 1211i1216, una de les 
quatre pabordies del monestir era la de Palau o Palautordera; les altres tres 
eren: la Major, la del Penedes i la del Llobregat. 

El paborde de Palau era un monjo de Sant Cugat que tenia encarregada 
la percepció i administració dels arrendaments, tributs i censos que la gent 
de les parroquies de Santa Maria i de Sant Esteve de Palautordera, de Gual-
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ba, de Vallgorguina, d'Olzinelles i d'algunes altres parroquies del voltant ha
vien de pagar al monestir. Amb aquests béns havia d'assegurar l'alimentació 
i despeses dels habitants del monestir durant els mesos de marc;, abril i desem
bre i les altres pabordies es repartien la resta de mesos de l'any. 

ELS SENYORS DEL MONTSENY I EL CASTELL DE MONTCLÚS 

L'antic terme de Palautordera, amb les seves dues parroquies, es trobava 
posat sota la defensa i protecció d'uns nobles que eren amos de tota la vessant 
meridional del Montseny o Agudes i vessants del Matagalls, fins a Sant Celo
ni, Vallgorguina i Tapioles. 

Aquests nobles tenien el seu castell originari, el que va donar el primitiu 
cognom al llinatge, a les Agudes. Avui, d'aquest castell no en queda cap rastre 
visible o almenys no l'hem sabut trobar enlloc, en canvi queda el nom de «La 
Baga del Castel!» a la vessant de les Agudes que mira vers l'antic monestir de 
Sant Marc;al, cosa que sembla indicar, juntament amb el nom de Castellets que 
té un vessant de la muntanya, que el castell es deuria trobar a la muntanya 
de les Agudes, al seu cimal o en algun dels cims rocosos que l'envolten. 

De la família que el posseia, en canvi, en tenim moltes notícies a partir 
de l'any 1018. El primer membre conegut és un Oto Acutensi que sera la 
primera anella del llinatge dels senyors de les Agudes o de Sesagudes que més 
tard prendran el cognom de Montseny i f inalment el de Montclús. 

Aquest canvi de cognoms és simptomatic de l'acostament progressiu vers 
el pla dels antics i bel· licosos senyors de les Agudes, a mesura que els perills 
d'invasions i les lluites entre feudals anaven f ent menys necessaris els inacces
sibles castells de les Agudes i de Miravalls. El castell de Miravalls, citat també 
sovint per la documentació, és igualment de situació desconeguda, alguns 
indicis semblen col· locar-lo vers !'actual Collet de Santa Helena o en una 
raconada sobre Font Martina. 

D'aquest primitiu llinatge hem pogut drec;ar-ne una geneologia forc;a 
completa de la qual ja en varem publicar un primer esbós l'any 1961 amb 
moti u de fer una petita historia del monestir de Sant Marc;al del Montseny, 
monestir del qual ells foren patrocinadors i dotadors. 

Aquesta geneologia és la següent: 
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Odó de Sesagudes = Giberga 
1019 - +a. 10581 

¡ 
Umbert Odó de Sesagudes = Sicardis 

Magnat comtal - 1045 - +d. 1082 1045 Sra. de Lloret de Mar 

Ramon Umbert Bernat Umbert 
arxilevita de bisbe de Girona 

Guillem U mbert I de Sesagudes + 1 a. Guilleuma / Guisla = Bernat 
1070 - 1090 = 2a. Sanca Gausfred 

Girona 1089 1093 - 1111 

¡ 
Guillem Umbert II de Sesagudes = Agneta 

o del Montseny 
Test. 1151 Deixa Sant Celoni als Hospitalers 
En protesta Riambau-Possesió definitiva 1157 

Beatriu + Ramon Ademar 

¡ 
Riambau I del Montseny 

+v. 1190 

Sr. de 
Palafolls 

= la. Adelaida 
= 2a. Sibil· la 

¡:-------' 

Guillem Umbert del Montseny = Ramona 
1201 - + 1233 1 

Guilleume Guillem de Montclús + Gueraua de Cabrera 
1230 - 1263 J Filia del vescomte Guerau V 

Riambau II de Montclús 
1263 - 1275 

El 1275 aquest Riambau II va cedir els seus béns al seu onde Ramon de 
Cabrera, senyor d'Angles i de Brunyola, que era germa de la seva mare. Ra
mon de Cabrera en morir va deixar els seus béns del Montseny i de Palautor
dera al seu fill Bernat I de Cabrera, casat amb Elionor d' Aguilar, que el 1328 
va heretar també el vescomtat de Cabrera de la seva casina anomenada Mar
quesa de Cabrera, muller de Pone Hug IV, comte d'Empúries. 

D'aquesta manera i a través de tates aquestes successions familiars el 
territori del Montseny i el de Montclús i Palautordera va passar a unir-se al 
vescomtat de Cabrera, successor de l'antic vescomtat gironí, que estava centrat 
a l'altiu i meravellós castel! de Montsoriu i que tenia el seu centre administra
tiu a Hostalric. 

Hem f et aquest esment deis antics senyors per evocar el castel! de Mont
clús i per poder dedicar uns mots a la seva jurisdicció que s'estenia per tot el 
terme de Palautordera. 

El castel! de Montclús, conegut popularment pel «Castel! deis moros» aixe
ca la seva torre de l'homenatge, esmotxada pel pas deis segles i les injúries 
deis homes, i els seus murs mig esbalcats per l'erosió del petit turó on s'aixeca, 
a !'esquerra del Torciera, en un indret aparentment enclotat pero molt apte 
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per a la defensa segons les tecniques medievals. Es troba dintre de la demarca
ció de Sant Esteve de Palautordera, a tocar un entrant molt curiós del terme 
de Fogars de Montclús que arriba fins al riu. Té al seu costat una antiga 
capella, encara fon;:a ben conservada en relació amb la resta de les ruines que 
era dedicada a Santa Margarida i era l'antiga església del castell. El 1739 es 
va abandonar aquesta capella i se'n va construir una de nova, dedicada igual
ment a Santa Margarida, a l'anomenat «Camp de la Pare/lada>> prop la carretera 
del Montseny, dintre igualment del terme de Sant Esteve. 

L'origen del castell sembla ésser de finals del segle XI, pero no va adquirir 
una vertadera importancia historica fins a principis del segle XIII, quan es va 
convertir en residencia dels antics senyors de les Agudes-Montseny. De fet 
des del segle XIII, quan es varen abandonar totalment els antics castells de les 
Agudes i de Miravalls, tots els homes de la seva antiga demarcació havien 
d'acudir a defensar el castell de Montclús i havien de contribuir a l'obra dels 
murs i de les valls o fossats del castell, a excepció dels homes de Campins i 
de Vilardell que n'estaven exempts. 

Una de les últimes notícies que hem trobat referents a l'edificació i a la 
utilització del castell de les Agudes data del 10 de setembre del 1244. En 
aquesta data en Pere de Santa Eugenia, que era sots-castla major del castell 
de les Agudes o de Sesagudes, va pactar amb el castla major del castell, que 
era n' Arna u de Sant Lleir, les obligacions i els béns que tenia per raó del seu 
carrec de castla o de guardia del castell. En Pere de Santa Eugenia va dir que 
guardaria el castell i el tindria ben defensat sempre que en Guillem de Mont
clús o els seus succesors fessin la guerra, amb la condició que li havia d'ésser 
comunicat deu dies abans. Per aixo i per complir amb aquesta obligació pos
seia el feu del castell de les Agudes, el delme de Torciera, dues albergues a 
Mosqueroles, dues més a Pinells i una a Vallgorguina. 

El terme dels antics castells de les Agudes i de Miravalls incloia totes les 
parroquies de Sant Julia del Montseny, de Sant Esteve de la Costa, de Sant 
Cristofol de Fogars, de Sant Marcal del Montseny i de Sant Joan de Campins. 
El de Montclús, almenys des de principis del segle XIII, estenia la seva jurisdic
ció sobre tots els homes i béns de les parroquies de Santa Maria de Palautorde
ra, Sant Esteve de Palautordera, de Mosqueroles, de Pertegas, de Vilalba 
Sasserra, de Vallgorguina, d'Olzinelles i de Tapioles. El 1356 s'hi va afegir 
també, bé que no amb tots els drets, el terme de Vilardell. 

Totes aquestes parroquies o petits termes formaven el gran domini dels 
senyors de Montclús, pero tot i la seva unitat practica es mantenía el record 
de dos termes juxtaposats. Així, el 3 de novembre de 1274, en Riambau II de 
Montclús, amb la seva mare Gueraula, varen anomenar batlle del castell 
de Montclús i de tots els seus termes i del castell de Sesagudes i de tots els 
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seus termes, a en Bernat ca Framia i en detallar les parróquies sobre les que 
tenia jurisdicció el nou batlle, fan esment de les del Montseny, de la Costa, 
de Fogars, de Mosqueroles, de Pertegas, d'Olzinelles i de les de Santa Maria 
i Sant Esteve de Palautordera i la resta de parróquies de Vallgorguina, Tapioles 
i Vilalba Sasserra no hi són esmentades potser per tenir batlles propis. 

La vila de Sant Celoni, segons hem indicat en la geneologia anterior, va 
separar-se de l'antic domini de Montseny o de Montclús l'any 1151 quan el 
noble Guillem Umbert II del Montseny o de Sesagudes -ja que ell en la 
documentació fa servir els dos cognoms- en el seu testament va cedir-la a. 
l'ordre religiosa militar dels Hospitalers o de Sant Joan de Jerusalem. El seu 
germa Riambau I del Montseny va impugnar aquesta donació pero el comte 
de Barcelona la va tenir i declarar coma valida l'any 1157. En canvi va quedar 
subjecte al castell i terme de Montclús tota la ruralia de Sant Celoni que 
pertanyia a la vella parroquia de Sant Martí de Pertegas. 

És curiós recordar que quan un home malfactor de la vila de Sant Celoni 
era jutjat i comdemnat a mort, l'havien de treure fora de les portes de la vila 
i alla l'agafava el batlle del castell de Montclús i el penjava en les mateixes 
forques en que penjaven els sentenciats dels termes de Montclús, de les Agu
des i de Miravalls. 

El terme era regit, com hem vist, per batlles que eren els qui representa
ven els senyors i els qui s'ocupaven del bon ordre i de la bona convivencia 
entre els súbdits o habitants del terme del castell. La cúria o cort del batlle 
composta pel notari, un saig o agutzil i on actuava el jutge, es trobava dintre 
la sagrera o petita població formada entorn de l'església de Santa Maria de 
Palautordera, la població més important del terme de Montclús i que esdevin
gué el centre administratiu del terme. 

SANTA MARIA DE PALAUTORDERA 

Com a última part d'aquest pregó permeteu-me també evocar, bé que 
sigui molt lleugerament, el passat d'aquesta bonica població que acabem d'es
mentar com la més important i de més clara tradició histórica de la Vall del 
Torciera. 

Ja hem vist abans com la parroquia de Santa Maria de Palautordera, citada 
gairebé sempre en primer lloc quan els documents parlen de la Vall, apareixia 
en la vella documentació des del 862 i com les seves notícies es continuaven 
el segle X i principis del XI. 

Una de les primeres notícies que ens dóna alguna referencia més concreta 
sobre l'església o edificació de Santa Maria és el testament sacramental de 
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Parroquia de Santa Maria de Palautordera. 



Guillem, casat amb Blancúcia i pare de Rq.mon, d'Ebri, de Guilabert, de Qui
xol i de Ledgars que es va jurar el 6 d'octubre de 1045 «sobre !'altar de la 
basílica de Santa Maria, situada al lloc dit Palau, prop del curs del riu Tordera». 
En fou marmessor, entre altres, el monjo Guifred, que és segurament el monjo 
que va fundar el monestir de Sant Marc;al. Guillem, que en aquella data ja 
havia mort, era un gran propietari de la contrada i entre moltes altres deixes 
va llegar un alou situat a Tapioles al monestir de Sant Cugat. 

L'any següent, el 8 de juliol de 1046, es va jurar igualment el testament 
d'Ovasi, marit d'Ermegoda i pare d' Adaleda, «sobre !'altar consagrat de Santa 
Maria, in Valle Tordaria>> (Cartulari de Sant Cugat, II, docs 582 i 587). 

També és molt interessant pera coneixer noves dades del lloc una permu
ta de terres que tingué lloc el 17 de febrer del 1045, entre Bofill Ató i la seva 
muller Engúncia i l'abat Guitard de Sant Cugat del Valles, perque es fa esment 
d'un alou o terra lliure situat in villa Vidamenia, que vocant, Palacio, videlicat, 
ante ipsam salam domenicam. La terra en qüestió es trobava ante porta de ipsa 
sala o sigui davant la mateixa porta de la sala i termenejava a ponent amb el 
camí que anava a Vilamajor i a tramuntana amb el riu que ve d'Avellanedes 
(Cartulari de Sant Cugat, II, doc 578). 

Seria molt interessant de poder precisar exactament la ubicació d'aquesta 
sala o casa senyorial perque podria confirmar la creenc;a erudita que diu que 
la població, o almenys l'església parroquial de Santa Maria, ocupa l'emplac;a
ment de l'antic Palau o vil· la Vidamenia. La Sala del Senyor o sala domenica 
acostuma a ésser sempre el centre de les antigues vil· les rurals. 

L'existencia de l'antiga casa de Palau o casa de Sant Cebria, avui castell 
de Fluvia, podria fer pensar que hi radicava l'antic palau i la sala senyorial, 
pero són bastants els documents que semblen situar la vil· la Vidamenia prop 
de l'església de Santa Maria, coro un document del 1185 que anomena la 
parroquia coro Sancte Marie de Palacii que vocatur Vidamenia (A.C.A. Perg. 
Alfons I doc, 406). També podria trobar-se aquesta casa senyorial al lloc on 
hi ha els antics masos Sala i Saleta, encara existents, pero tot aixo són pures 
suposicions i hipótesis que un estudi més ample o unes excavacions ajudarien 
a confirmar. 

T ornant a l' església de Santa Maria, hem vist que els documents esmen
tats i altres que podríem recollir revelen la importancia de l'església o lloc de 
Santa Maria, que seria la que crearia entorn seu el poble modern. Les notícies 
més antigues són pero molt eixutes i cal arribar a la baixa edat mitjana per a 
coneixer quelcom més concret. Sabem, per exemple, que la notaria del terme 
de Montclús radicava a Santa Maria almenys des del 1274 i que aquest carrec 
el tenia el sacerdot beneficiat de l'altar de Sant Projecte, anomenat popular
ment Sant Broget. Aquesta advocació encara coneguda a la vila, tenia un altar 

62 



propi i capella dins Santa Maria. El notari-beneficiat era el qui redactava tota 
la documentació del terme del castell de Montclús i per aixo a mig segle XIV 

hi havia una polemica, que feia molts anys que durava, entre el senyor del 
castel! de Montclús i el rector i parroquians de Santa Maria sobre qui tenia 
el dret de designar el capella que havia de regir el benefici i la notaria. 

Bona part de l'antic arxiu notarial de Palautordera es conserva encara a 
Arenys de Mar i és una font encara no estudiada per a coneixer detalladament 
la vida i passat de la Vall de Palautordera. 

El mercat és una altra funció ben important de la població i que remarca 
1a seva qualitat de petita capital. Existia ja el 1334 o almenys consta en aquell 
any que el vescomte Bernat II de Cabrera cobrava, per raó de regalies, drets 
sobre el mercat de Santa Maria de Palautordera. Aquest mercat va perdurar 
fins els temps moderns i és tradició popular que fou venut als de Sant Celoni, 
interessats a no tenir cap mercat veí que els fes competencia. 

Com solia ocórrer sempre a Catalunya vella, la població es va originar 
entorn de l'església en el terreny sagrat, anomenat sagrera, que acostumava 
ésser un espai de trenta passes en circumferencia entorn el temple. Aquest 
terreny es trobava sota la protecció eclesiastica, de manera que alla no es podia 
fer guerra ni cometre cap clase de violencia. 

Existia una sagrera o cases entorn de l'església de Santa Maria almenys 
des del segle XII pero per a saber el seu nombre exacte cal arribar a f inals del 
segle XV i especialment a principis del segle següent. Així sabem que entre 
l'any 1497 i el 1515 hi havia a la sagrera 30 o 31 cases que formaven un nucli 
compacte, a més de les 44 masies que aleshores tenia la parroquia. A Sant 
Esteve no hi havia nucli o sagrera i tenia només 41 masos. 

Entorn de l'església hi ha encara antigues cases amb finestres de tipus 
gotic, d'arc canopial, que recorden les cases de principis del segle XVI i l'ambit 
de l'antiga sagrera. 

La primitiva església de Santa Maria es renovaria entorn l'any 1040 i es 
consagraria poc després segons una deixa testamentaria i el document, abans 
citat, on, el 1046, parla de !'altar consagrat. Aquesta església romanica sovint 
esmentada en l'antiga documentació, tenia els altars secundaris de Sant Pere 
(1166), Sant Projecte o Broget (1274) i Sant Cugat (1379). 

A mitjan del segle XVI l'església antiga esdevindria petita i insuficient per 
l'augment que experimentava la població i va ésser reemplac;:ada per l'església 
actual, un edif ici gotic que va resultar d'unes reformes i engrandiment empre
sos el 1562 i que varen culminar amb la benedicció del nou temple el 1588. 

Aquest temple, !'actual, va ésser enriquit amb una serie de capelles late
rals en les quals es venerava la Mare de Déu del Roser (1580), el Sant Sepulcre 
(1581), Sant Isidre, Sant Joan Baptista, Santa Magdalena, la Santa Creu i la 
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Concepció (1727), etc. També se li va construir un bonic altar barroc, de línies 
influides encara pel renaixement, que va ésser destruit el 1936 i del que en 
resten bones fotograf ies. 

Aquest edifici, que presideix la vida religiosa de la població, es troba 
ornat per dif erents elements gotic-florits, com la portada o les claus de volta 
amb sants o imatges en relleu que ornen els dif erents trams de les vol tes 
d'ogives i que indiquen les principals devocions dels antics palautorderins. 

Cal lamentar també la perdua de les imatges que ornaven el seu timpa 
en la passió iconoclasta del 1936 i que eren molt semblants a les que hi havia 
a Sant Esteve de Palautordera. 

Remarquem novament que el campanar, compost basicament d'una anti
ga torre de defensa, podia ha ver format part de la fortificació de la vila dels 
segles XIV o XV i qui sap si és un record o es construí sobre les restes de l'antic 
palau, que hom ha suposat veí de l'església actual. 

El temple, acompanyat de les antigues cases gotiques i d'altres amb boni
ques llindes de pedra construides al llarg de l'antic camí ral que passava a 
llevant de l'antiga sagrera són el que més destaca des del punt de vista artístic 
de la vostra bonica població. Llastima que un mal entes esperit de modernitza
ció hagi fet perdre moltes d'aquestes llindes i finestres amigues. 

Falta fer un estudi de l'evolució demografica i economica de la vila al 
llarg dels tres darrers segles. Tenim només una idea superficial de la seva 
creixenca perles estadístiques conegudes que, tot i la seva imprecisió i inclou
re en un sol cens les dues parroquies i actuals municipis de Santa Maria i de 
Sant Esteve, li senyalen 187 cases i 792 habitants el 1719 i 207 cases i 1.126 
habitants ef 1787. Si descomptem la cinquantena escasa de masos que tenia 
cada parroquia i les poques cases no rurals de Sant Esteve tindrem que la 
població de Santa Maria hauria passat d'unes 80 .famílies a unes 100 al llarg 
d'aquestes dues dates. 

El cens de 1787 o cens de Floridablanca el podem desglossar bé. En 
aquesta data Sant Esteve tenia 393 habitants dels quals 3 eren eclesiastics (dos 
domers i un beneficiat), 25 hereus de masies, 39 jornalers o bracers, 15 arte
sans, 1 fabricant i 1 noble. Santa Maria tenia 733 habitants, entre ells dos 
eclesiastics, un not~ri o escriva, 60 pagesos, 72 jornalers o bracers, 4 comer
ciants, 7 fabricants, 13 artesans, un oficial de la lnquisició, un de la Croada 
i un captaire. 

L' existencia d'unes 25 persones dedicades al comerc i a la indústria, no 
permeten dir que Palautordera sigui un centre industrial important pero sí 
que l'antiga tradició artesanal i industrial s'anava mantenint. 

Els oficis més corrents eren la parairia o l'art de filar i teixir la llana i el 
canem i els oficis de fuster, ferrers o espardanyers, necessaris per una comuni-
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tat ja un xic nombrosa i amb mercat propi. També hi havia al terme una 
indústria paperera favorescuda per !'abundancia relativa d'aigua. 

Aquesta indústria, que va fundar-se el 1779, donava feina a 22 persones 
el 1860 i a una cinquantena poc abans del 194 3 quan la periódica manca 
d'aigua estival féu que els Guarro traslladessin la indústria a una altra comar
ca. Alguns anys després va tornar a obrir-se amb noves característiques i l'any 
1970 dona va encara feina a uns 11 O treballadors. 

També es constata l'any 1860 l'existencia de la Farga del Ferro i de la 
Farga d'en Quadres, una ferreria i una petita fabrica de fundició, amb una 
vintena de treballadors. 

Les descripcions del diccionari Madoz, fetes entorn el 1840, senyalen a 
Sant Esteve 170 cases, 90 de les quals a la població, amb un total de 436 
habitants i a Santa Maria 220 cases, amb 129 a la població i un total·de 599 
habitants. Aquestes xifres semblen molt disminuides si les comparem amb el 
cens oficial del 1860. Es impossible que en vint anys el cens de Santa Maria 
s'hagués doblat; cal per tant suposar molt disminuit el cens de Madoz puix 
que el de 1860 ens mereix molta més confianca. 

Segons el N omenclator oficial de 181 O la població de Santa Maria tenia 
137 cases i la resta del seu terme 103 famílies més, a més d'un nucli de 14 
famílies al barri del pont proper de Sant Celoni. En total tenia el municipi 
de Santa Maria 1.327 habitants. El de Sant Esteve, en tenia 790 amb 59 cases 
al poble, 16 al carrer d'Amunt, 3 a les Cases d'en Llavina i 74 masos. 

Era el moment de més euforia de poblament del segle passat i l'inici d'un 
despoblament que vindria aviat per l'absentisme rural i el desplacament de la 
gent vers els nous centres industrials que ara es formaven. Aixo ho indica bé 
el fet que del 1860 al 1900 Santa Maria de Palautordera va perdre més de 
dues-centes persones, va pasar de 1.327 a 1.144 habitants i encara el lloc no 
fou pas dels més afectats. 

La gran creixenca demografica operada entre el 1787 i el 1860 féu que 
l'antic nucli de poblament agrupat entorn de l'església i al llarg del vell camí 
ral del Montseny s'allargués amb el carrero raval de la Creu, nom que consta
tem ja el 1840 i vers la part llevantina del poble. 

El segle present ha estat testimoni d'una notable creixenca i embelliment 
de la població gracies a l'estiueig, amb la construcció de molts habitatges 
residencials i darrerament ha tingut encara un extraordinari augment i s'han 
creat urbanitzacions i nous sectors d'habitatges i tota la població té un aire 
dinamic i rejovenit. El llenguatge de les xifres és en aquest cas el més eloqüent. 
El 1920 el municipi tornava a tenir 1.347 habitants o sigui que practicament 
el mateix cens que el 1860, el 1960 ja tenia 2.055 habitants, el 1970 eren 2.593, 
el 1975 eren 3.624 i en l'actualitat són ja uns 4.500. 
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Les antigues indústries s'han vist incrementades amb noves insta!· lacions 
de productes químics, metal· lúrgica, tallers de l'art de la fusta i altres petites 
indústries que donen vida a la població. 

Sense ésser triomfalistes Santa Maria de Palautordera dóna avui la sensa
ció d'un poble viu, dinamic i endrecat. Un poble que té la sort de gaudir d'un 
paisatge meravellós, d'un esperit franc i obert per a atreure els forasters i que 
sap mantenir la tradició feinera que caracteritza el seu passat. 

La pagesia, els que més directament estan arrelats a la terra, han estat 
sempre el gran suport pera mantenir l'equilibri i complementar la vida de la 
població. No oblidem que al nostre país tots tenim les arrels en el camp, en 
les velles i harmonioses masies que emplenen les valls i serralades. Són molt 
anteriors als nostres pobles i les que donaven els seus fills cabalers pera poblar 
viles i sagreres. 

El terme de Palautordera té masies com les de Pinells o les de Romans 
que tenen més de mil anys d'história i que foren algun temps un senyoriu o 
demarcació autónoJl!a. Unes altres com les Carreres, el Carbonell, el Pou, la 
Sala, la Saleta, el Vida!, l'Alzina, el Llauder, l'Auleda, l'Oliver, el Grau, etc., 
compten pel cap baix amb més de cinc-cents anys d'história. 

En un dels moments de més euforia del camp catala, com era l'any 1860, 
al municipi de Santa Maria de Palautordera hi havia les masies següents, avui 
moltes d'elles abandonades i malmeses: la barraca de !'Albert, la barraca d'en 
Gorja, Ca l'Acay, Ca l'Andreu, Ca l'Anton Bessa, Cal Bort, Cal Caballé, Cal 
Cerdanet, Ca l'Escabellat, Ca l'Esclatat, Cal Fusteret, Cal Gabaig, Cal Gatix, 
Cal Gayo, Cal Papo, Cal Petit Pinells, Cal Porxo, Cal Roig, Cal Sagart, Cal 
Sagarreta, Cal Serrador, Can Alsina, Can Auleda, Can Balmes, Can Barceló, 
Can Batalla, Can Bernades, Can Bonamich, Can Bosch del Turó, Can Carbo
nell, Can Carbonell de Pinells, Can Carrasquet, Can Carrasquet del Temple, 
Can Carreres, Can Carrerons, Can Clos, Can Cortés, Can Cunilleras, Can 
Diego de baix, Can Diego de dalt, Can Farinetes, Can Galdé, Can Garsa, Can 
Grau, Can Jan dels Romans, Can Lari, Can Llauder, Can Marata, Can Martí, 
Can Millas, Can Mostorós, Can Oliver, Can Paga, Can Palaus, Can Palaussó, 
Can Pau Calses, Can Pinell, Can Pla, Can Ponas, Can Ponet de Villena, Can 
Portell, Can Porro, Can Potent, Can Pou, Can Pruna, Can Puig, Can Rahull, 
Can Sala, Can Saleta, Can Sidret, Can Sura, Can Tatliro, Can Turró, Cah 
Velló, Can Vidal, Can Vidra, Can Vila, Can Violant, Can Xambau, Capella 
vella del Remei, La Casa Nova, Casa Nova del Flequer, Casa Nova del Saba
ter, Cases noves de Can Carbonell, Cases noves d'en Rahull, Estació del ferro
carril, la Farga de Ferro, La Farga d' en Quadres, Mas Mataró, Molí de la vila, 
Molí d'en Bacó, Molí d'en Pedranyal, Molí d'en Tresserras, El Pont (barri), 
Rejoleria d'en Diego de baix, Rejoleria d'en Pinell i El Remei. 
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Aquesta és la llista que ens dóna el Nomenclator oficial de 1860 que hem 
transcrit respectant l'ortografia inicial dels noms dels masos. 

A tots, dones, fills de la vila i de les masies, naturals d'aquesta gerda Vall 
o nouvinguts, va dirigida aquesta breu evocació del vostre passat, que l'avinen
tesa d'aquest pregó de fes tes m'ha donat ocasió de fer. 

No és pas la vostra historia completa el que hem fet present a la vostra 
atenció, sinó només uns punts o tast general. La confecció d'una historia 
completa exigira al qui la vulgui recopil ·lar i escriure moltes hores de revisar 
els fons documentals que existeixen en diferents arxius i que permetran de 
refer detalladament coses que aquí s'han dit lleugerament o que ni tan sols 
s'han dit. 

En aquest portie de f estes, quan us disposeu a viure uns di es íntims hono
rant la vostra excelsa patrona, la Mare de Déu del Remei, que des del seu 
blanc santuari ha vist les millors epoques de la creixenca de vostra vila i els 
afanys de tots els seus habitants, jo us convido a fer-ho amb tota joia i cons
cients del vostre passat. Aquest no ens ha d'enorgullir ni tancar de cara al 
futur, sino que us ha d'ésser un esperó constant pera millorar la vostra pobla
ció, la vostra vila, les vostres festes, la vostra fe i el vostre optimisme de vida. 

Les festes d'enguany us donen uns moments de calma i de serena reflexió, 
aprofiteu-los pera treure més forces pera teixir aquest futur millor que tots 
esperem. 
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VESSANTS V ALLESANA 
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DEL MONTSENY 



GRAN GEOGRAFIA COMARCAL DE CATALUNYA, Fundació Enciclopedia 
Catalana. 



La vessant meridional del Montseny, la que té el seu nucli central format 
pels massissos de Matagalls i de les Agudes, es troba repartit entre els termes 
actuals deis municipis de Montseny o Sant Julia de Montseny, de Fogars de 
Montclús, de Campins, de Santa Maria de Palautordera i de Sant Esteve de 
Palautordera, i Sant Celoni, que són els que depenien deis antics castells de 
les Agudes i Miravalls i de Montclús. 

Per completar la visió d'aquest sector montanyenc hi incloem també els 
termes de Gualba, Riells del Montseny, Breda, Sant Feliu de Buixalleu i Arbú
cies, que completen la visió geografica i histórica d'aquest massís del 
Montseny pel seu costat SE i E. 

De tots aquests municipis els set primers pertanyen a la comarca del 
Valles Oriental i els quatre darrers a la de la Selva. Tots els articles han estat 
redactats per Antoni Pladevall i Font, bé que els de la comarca de la Selva 
ambla col· laboració de Ramon Alberch, Josep Clara i Gabriel Roura, i el de 
Sant Celoni ho ha estat per Martí Boada. 

Els publiquem aquí per ambientar les notícies monografiques d'alguns 
deis monuments estudiats i per donar una visió de síntesi d'aquest sector 
muntanyenc. 

Reproduim el text publicat a la Gran Geografia Comarcal de Catalunya. 
Vol. 3, pp. 231-243 i Vol. 6, pp. 314-340, de la Fundació Enciclopedia Catala
na, després d'obtinguda la corresponent autorització. 

Amb aixo creiem fer un favor a tots els amics i amants del Montseny. 
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MONTSENY 

El municipi de Montseny, antigament de Sant Julia de Montseny;-és l'ú
nic que guarda el nom del massís del Montseny, que, com a part de la Ser
ralada Pre-litoral, marca la separació entre el Valles Oriental, Osona i la Selva. 
Precisament el municipi de Montseny (27,02 km2

) es troba al punt de con
fluencia entre les tres comarques, puix que termeneja del N des de Matagalls 
(1.694 m d'alt) fins al coll de Sant Marcal o, més exactament, la Taula dels 
Tres Bisbes (1.140 m), amb el municipi osonenc de Viladrau i, des d'ací fins 
al cimal de les Agudes (1.706 m), amb el municipi selvati d' Arbúcies. La seva 
demarcació s'estén perla vallo les valls que formen la capcalera de la Tordera, 
riu que es considera que neix a la Font Bona de Sant Marca!, i pel N s'enfila 
al turó de Sant Marcal (1.523 m), el Turó Sesportadores (1'.600 m) i el Mata
galls, on coincideix en la seva creu amb Viladrau i el Brull. 

El terme de Montseny té una forma sensiblement triangular amb dos 
notables apendixs, un al NE a la vall de Sant Marca!, encaixada entre les 
Agudes i les vessants sud-orientals de Matagalls, i l'altre al SW, sota els contra
forts del pla de la Calma, entre la Castanya (el Brull), Tagamanent i Sant Pere 
de Vilamajor. Al punt més al SW d'aquest segon apendix, al turó d'en Cuc 
(1.236 m), coincideix amb els termes de Tagamanent, Canoves i Sant Pere de 
Vilamajor. 

El seu territori és trencat i abrupte, com ho revela el fet que del seu 
extrem S al N tingui uns 1.200 metres de desnivel!. Perles seves valls i xara
galls, ultra la Tordera, corren diferents rieres, com la de la Castanya, la de la 
Bascona, la del Teix, i torrents, com el del Sot de.les Illes, del Sot deis Caste
llets, del Sot Mal o del Sot de la Pomereta, tots tributaris de: la T ordera. La 
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vegetació natural canvia molt segons l'altitud i així, seguint aquesta, hi ha 
vegetació de ribera, alzinar típic amb variat sotabosc (arbo<;, marfull, aladern), 
alzinar muntanyenc amb falgueres i algunes obagues amb castanyers, rouredes 
entre els 900 i 1.000 metres, fageda entre els 800 i 1.000 metres i, a vegades, 
a altures superiors, alguns claps d'avetars i matollar de ginebró, que ésdevé 
exclusiu a partir dels 1.600 me tres. Els conreus, normalment en f eixes grao na
des, í poc amples, es troben als pendents baixos i assolellats. Es redueixen a 
cereals, patates i alguns llegums. Igualment la ramaderia, abans for<;a notable, 
és ara molt migrada. La principal base económica del municipi és sobretot la 
seva funció d'estiueig i centre d'excursions. Els antics censos li donen 12 
famílies el 14 70, 28 el 1515, 41 el 1718 i 56 el 1787 amb 271 habitants. Assolí 
el nombre maxim de 577 habitants el 1860 per baixar a uns 430 els primers 
vint anys del segle actual; després ha oscil · lat entre uns 535 el 1940 i 397 el 
1960, per baixar d"esprés gradualment fins els 269 del 1981. 

El principal eix de comunicació del terme és la carretera comarcal de 
Seva a Palautordera, que s'enfila amb innombrables revolts vers Collformic i 
comunica els dos sectors més notables del terme, el poble o nucli propiament 
dit de Montseny, on hi ha l'església parroquial i la batllia i el raval dispers de 
Montseny d' Amunt, sobre la ~apella de Sant Martí i sota l'Hotel Sant 
Berna t. 

La vall de Sant Mar<;al, mal comunicada amb la resta del municipi pel 
profund engorjament del sector inicial de la Torciera, es troba en canvi molt 
ben comunicada, avui día, per l'obertura recent del darrer traro de la carretera 
que va del collet de Gomara (en la carretera de Vic a Arbúcies, a tres quilome
tres de Viladrau) a Sant Mar<;al, d'on continua pel sector N de les Agudes 
vers Santa Fe i Sant Celoni. Aquesta carretera, d'un recorregut total de 35 
quilometres, passa un parell de km a tocar el límit N del terme de Montseny 
i facilita una interessant travessa turística que permet d'atenyer facilment els 
llocs més freqüents del massís montsenyenc. 

Tot el terme montsenyenc forma part antigament de la gran demarcació 
del castell de les Agudes, origen del llinatge cognominat originariament de 
Sesagudes i més tard Montseny i Montclús. El castell de les Agudes i la forta
lesa de Miravalls senyorejaren l'ample territori dels actuals municipis de 
Montseny i Fogars de Montclús, que ben aviat forma una unitat sota el castell 
de Montclús, quan els senyors abandonaren les fortaleses de les Agudes i 
Miravalls, per residir a Montclús. 

El lloc del Montseny és esmentat des del 862, moment en que també 
s'esmenta el coll inter duos Signos o coll de Sant Mar<;al. Precisament el castell 
de les Agudes es trobava a la muntanya del seu nom, a poca distancia del 
coll de Sant Mar<;al, prop dels Castellets, on encara hi ha el lloc conegut per 
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Vista panoramica del poble del Montseny. 

ermita de Sant Martí de Montseny. 



la baga del Castell. Avui no en queda rastre. El seu llinatge! pero, és conegut 
des del 1019 amb Odó de Sesagudes. La vídua d'Odó, Girberga, amb el seu 
fill Humbert Odó, foren els qui patrocinaren i dotaren entre el 1050 i el 1066, 
el monjo Guifré, que va fundar el monestir de Sant Marcal de Montseny i el 
1066 en fou nomenat primer aba t. 

La historia civil d'aquest sector de Montseny anira lligada a aquest domi
ni de les Agudes-Montclús, que el 1275 passara a Ramon de Cabrera, un 
membre de la família vescomtal de Cabrera, els descendents del qual el 1328 
seran els titulars del vescomtat. A partir del 1328 Montseny entrara a formar 
part del gran domini del vescomtat de Cabrera, que tindra Montsoriu, com a 
fortalesa principal, i el lloc d'Hostalric com a seu administrativa del vescom
tat. 

Les darreres notícies del castell de les Agudes són del 1244, epoca en que 
els seus senyors residien ja al castell de Montclús i el castell de les Agudes 
era una simple fortalesa que tenia com a castla major Arnau de Sant Llei:r i 
com a castla menor Pere de Santaeugenia. 

La parroquia de Sant Julia de Montseny i la de Sant Marcal de Montseny 
eren, amb Sant Esteve de la Costa, Sant Cristofol de Fogars i Sant Joan de 
Campins, les que formaven la jurisdicció inicial del castell de les Agudes 
i de la seva fortalesa de Miravalls, de la qual es parlara en tractar de Fogars 
de Monclús. 

El testimoni més antic de la parroquia de Montseny el dóna l'antiga ara 
romanica de l'altar de la capella de Sant Martí, que pot datar-se a la fi del 
segle X o a l'inici del l'XI. També revela ser de la fi del mateix segle XI la part 
romanica de l'església de Sant Julia, visible sobretot en el campanar i igual
ment la capella de Santa Anastasia, ara totalment destruida, mostra una planta 
romanica, que pot ésser del segle XII o XIII. Tot aixo, a falta de documentació 
més vella, puix que els documents conservats no van més enlla de l'any 1079, 
indica que des dels segles X o XI hi havia ja aci un nucli de poblament amb 
dues o tres capelles, entorn de les quals es disposaren els masos o famílies de 
ramaders i pagesos que problaven el lloc. 

El nucli central de la parroquia es forma a l'extrem S del terme; en el 
vessant esquerre del Tordera, a 528 m d'altitud, entorn de l'església de Sant 
Julia. Prop de l'església es forma una petita sagrera i, més tard, una concentra
ció de casetes que rebé el nom de Poble de Montseny. Ara el poble és format 
per una placeta, un carreró i algunes cases, que no arriben al centenar d'ha
bitants. 

L'església de Sant Julia de Montseny és formada per l'edifici romanic, 
ampliat i totalment transformat el 1767 i el 1872. Forá del campanar i alguns 
murs aprofitats, la resta és totalment inexpressiva i corres pon a· un ti pus de 
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barroc tarda, amb quatre trams de voltes de llunetes, tres capelles per banda 
i un presbiteri poligonal. Envolta l'església un espai enjardinat, restaurat amb 
el campanar entre el 1977 i el 1978 i li fa costat una rectoria del segle XVI, 

renovada en part el 1652. A l'església es guarden restes d'antics retaules de 
Sant Marca! i Santa Anastasia, dels segles XVI i XVIII, així com una pila baptis
mal del segle XVI i algunes peces d'orfebreria del XVIII i del XIX. Un document 
del 1096 fa esment de la canónica de Sant Julia de Montseny, cosa que podria 
fer creure en !'existencia d'una comunitat canonical de preveres en aquesta 
església, pero creiem més possible que es tractés d'una confraria de laics dita 
antigament també canónica. Eren copatrons antics de l'església, cosa que su
posa un edifici antic de tres absis, sant Pere i sant Miquel. 

Un parell de quilometres més amunt del poble de Montseny, arrenca una 
pista que porta a l'antic veinat de Vila-seca, dalt un turó, a l'extrem de la serra 
de Naval!, envoltat perla Torciera, que alla fa una forta recolzada després de 
deixar l'encaixament dels dos grans massissos de Matagalls i les Agudes - turó 
de l'Home. Aquest veinat era presidit per la capella de Santa Anastasia, en 
ruines després de la profanació del 1940 i l'abandonament subsegüent. Ja hem 
indicat que era una obra romanica, probablement del segle XII. Li fan costat 
els masos de Can Ce~era i Can J ovan y i al cimal té un pla amb una e,stela 
on hi ha gravat un fragment de l'Oda a la patria de B. C. Aribau (1833). En 
aquest pla ara hi ha un camping permanent de caravanes automobilístiques. 
És un lloc molt bonic i d'amples horitzons. Passada la Torciera i quan la 
carretera s'enfila ja vers Collformic, hi ha prop d'un revolt molt pronunciar la 
capella de Sant Martí de Montseny, un edifici rectangular, possiblement ro
manic i que algú creu més antic, pero que no té cap característica especial, 
llevat de l'ara romanica, que es diu que hi fou portada des de Sant Julia. La 
documentació en parla des del segle XVI, pero és evidentment molt més antiga. 
La capella amb la veina casa de !'ermita formen un bonic conjunt. Aquesta 
capella presideix el raval o habitat dispers, conegut per Montseny d'Amunt, 
format per antics masos com la Llavina, La Ginesta, l'Isern i altres de més 
modernes com Can Vilorda, Can Gasparic, Can Miquel, Can Rafel, etc. 

Uns tres quilometres més amunt de Sant Martí, té anomenada turística i 
situació admirable l'Hotel Sant Bernat, situat en un pendent assolellat de Ma
tagalls, a 850 m d'altitud, amb una magnífica vista vers la vall de la Torciera 
i una vegetació extraordinaria. L'Hotel i la capella neoromanica dedicada a 
Sant Bernat de Menthon, que li fa costat, són obra de l'arquitecte Josep M. 
Ros i Vila i foren construits vers el 1952 per Delmir de Caralt. És un centre 
hoteler de molta anomenada. 

La resta del municipi és format per masies disperses, moltes de les quals 
ara tancades o aprof itades per a segona residencia. També hi ha almenys tres 
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hostals al peu de la carretera per al turisme i algunes urbanitzacions o petits 
agrupaments de casetes residencials. Entre les masies més destacables per la 
seva arquitectura cal remarcar Can Badó, amb un finestral amb tosques escul
tures i Can Jovany. 

La vall de Sant Marcal forma un petit món a part. Fins al 1635 va perta
nyer al bisbat de Vic i fou f ins aleshores una parroquia independent sotmesa 
al monestir benedictí instal · lat a la seva església. La seva parroquia tenia 17 
masos el 1330 i només 4 el 1680. Els masos tradicionals, ara tancats, són el 
Puig, Terrers i les Illes i la casa del priorat, annexa a l'església. 

La primitiva església de Sant Marcal de Montseny, documentada el 1053, 
fou renovada el 1066 i de nou consagrada el 1104. L'actual és un edifici roma
nic, molt allargat, amb absis circular, volta de mig punt i un ample campanar 
d'espadanya. De dins es troba emblanquinada i pintada. Li fa costat la gran 
casa del priorat, convertida fa anys en hostaleria per als visitants. No guarda 
cap característica de l'epoca monastica, pero el conjunt, arrapat a un flanc 
arraconat de la vall, té una bellesa especial. 

Erigida coma abadía el 1066, el 1097 ja havia passat a ser priorat de Sant 
Esteve de Banyoles. Vers l'any 1100 els monjos deixaren el lloc i construiren 
l'església de Santa Magdalena de Mosqueroles o Sant Marcal de Baix, pero el 
bisbe de Vic els obliga a retornar a la vall de Montseny el 1104, quan consagra 
de nou l' església. 

La comunitat inicial era de 7 monjos, que es reduiren a tres o quatre als 
segles XII i XIII per acabar amb el prior i un sacerdot als segles XV i XVI. El 
1624 fou unit al Col· legi de la Congregació Claustral establert primer a Lleida 
i després a Sant Pau del Camp de Barcelona. Els priors del Col· legi de Sant 
Pau s'intitularen priors de Montseny fins el 1835 tot i que des del 1624 ja no 
residí cap més monjo a Sant Marcal; només un arrendador i masovers i la cura 
de l'església queda des del 1635 a carrec del rector de Sant Julia de Montseny, 
cosa que f éu que canviés de diócesi. 

Sant Marcal és lloc tradicional d'excursions i parada obligada en les tra
vesses de Matagalls a les Agudes. 
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FOGARS DE MONTCLÚS 

El terme de Fogars de Montclús (40,15 km2
) es reparteix amb el 

de Montseny els pendents meridionals del sector llevantí de la serralada del· 
Moritseny, formada pels vessants de les Agudes (1.703 m d'alt.) i el turó de 
l'Home (1.707 m). És un terme totalment muntanyenc constituit basicament 
pel gran pendent on es graonen els masos i les tres parroquies que formen el 
municipi: la parroquia de Sant Cristofol de Fogars, que li dóna el nom, la de 
Mosqueroles, que és ara el cap del municipi, i la de la Costa de Montseny. El 
cognom Montclús el rep de l'antic castell de Montclús, situat a free del límit 
municipal, bé que dintre la demarcació de Sant Esteve de Palautordera, que 
era el centre de la seva antiga jurisdicció. A l'extrem NE del terme hi ha l'alta 
vall de Santa Fe, de vegetació i característiques totalment singulars, situada 
entre el massís de les Agudes - turó de l'Home i la serralada que va del turó 
de Macaners al turó de Morou. 

Una idea del desnivell i de l'aspecte enasprat del terme la revela el fet 
que aquest passa en pocs quilometres de 200 m d'altitud al seu extrem S a 
1.707 m al turó de l'Home. La vegetació canvia segons l'aJtura i així seguint 
la carretera de Sant Celoni a Santa Fe del Montseny es passa de la zona 
ocupada per alzines sureres, a la d'alzinar i pineda, garrigues, rouredes, casta
nyers i denses fagedes i algun sector d'avetar a la vall de Santa Fe. Els sectors 
de Fontmartina i del Vilar de la Costa de Montseny, propietat de la Diputació 
de Barcelona, han estat objecte de replantacions de pins i d'avets que a poc 
a poc van canviant la fisonomia d'un ample sector del terme. La zona forestal 
ocupa unes 3.296 ha del terme. 
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Una descripció del terme ens portaria a fer esment dels cimals més carac
terístics, com són les Agudes (1.703 m), el turó de !'Home (1.712 m), Puig 
Sesolles (1.684 m), ara ocupat per una important base militar de radar, que 
ha convertit el lloc en zona prohibida peral públic, el turó de Morou (1.300 
m), el turó de Castellar amb les Roques de Santa Helena (1.214) i tota una 
serie de grenys i altures menors entre els quals s'escolen rieres, torrents, 
afluents directes de la Tordera o a través de les rieres de Campins o de Perte
gas i de Gualba, aquesta originada a la vall de Santa Fe. 

El seu escas poblament (275 habitants el 1981) viu especialment del turis
me i també de !'agricultura, que ocupa en total unes 120 ha, i de la ramaderia. 
El turisme ha fet crear dif erents hostals i urbanitzacions o sectors residencials, 
especialment a la part baixa del terme, pero també a Santa Fe. Cal remarcar 
en aquest aspecte el campament de Fontmartina, de la Diputació de Barcelo
na, i una escola d'estudis montsenyencs i ecologics. 

Ajuda a l'atracció turística del terme la xarxa de carreteres i pistes que 
el creua i que comuniquen la tradicional carretera de Santa Fe i el brancal 
que mena a Mosqueroles i a la Costa de Montseny, amb la carretera de Palau
tordera a Seva pel poble de Montseny. La base militar de radar de Ptiig Sesolles 
ha estat causa de la construcció d'una carretera asfaltada, que porta al turó 
de !'Home, pasant per Plan Amagat i Coll Sesbasses, i que permet també 
d'atenyer amb poc esforc el cim de les Agudes. Els diumenges, dies f estius i 
temporada de vacances són innombrables els cotxes que pugen al turó de 
!'Home fins a l'estació del Servei Mefeorologic, lloc preferit pels esportistes 
de la moderna af ecció del vol lliure sense motor que tenen un petit camp 
d'aterratge a la part baixa del terme. És famós l'observatori meteorologic del 
Turó de !'Home, creat per Eduard Fontsere el 1929, on hi ha un petit lloc per 
a l'acolliment dels visitants, amb venda de begudes i records del Montseny. 

Modernament s'ha insta!· lat dintre el municipi, al sector de Mosqueroles, 
una fabrica de tints (Metilene), que dóna f eina a unes vint persones i que és 
!'única indústria del terme. 

La parroquia de Sant Cristofol de Fogars, antigament Falgars, és molt 
antiga i consta que el 1144 es va consagrar una nova església. L' església o 
centre de la parroquia es troba a la punta d'un turó o estrep del gran massís 
del turó de !'Home, a uns 620 metres d'altitud, en un lloc d'amples horitzons, 
comunicada per una pista a la carretera de Sant Celoni a Santa Fe, que envolta 
el seu enlairat setial. D'aquella primitiva església romanica queden només 
algunes restes de la portada de marbre col· locades com a muntants a la fines
tra de la sagristia, puix que !'actual es va fer a la fi del segle XVI o l'inici del 
XVII, amb una orientació transversal a la primitiva romanica. És un edifici de 
nau i absis, aquest d'arrencament no diferenciat de la nau, amb dues capelles 
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laterals cobertes d'ogives, que li donen planta de creu. A sota el cor, cobert 
també amb nerviacions, hi ha una clau de volta amb un anagrama de Jesús i 
la data 1639. Li fa costat un esvelt campanar cobert amb teulada piramidal. 
Conserva una pila baptismal romanica fora del temple i una a !'interior del 
segle XVI. Fora de dues imatges de Sant Cosme i Sant Damia del segle XVIII 

i algunes peces menors d'orfebreria,.la resta és de poc valor. 
La parroquia, pel seu escas cens, format només d'alguns masos dispersos 

com el Verdaguer, el Serrat, Can Pla, Can Ridaura, Can Grau i la Vall de 
Santa Fe, etc., fou unida entre els anys 1452 i 1867 a la parroquia veina de Sant 
Martí de Mosqueroles, d'un cens semblant, pero situada més al pla i ar
recerada. Ja fa anys que no té sacerdot pero darrerament hi residí una comuni
tat que celebrava la litúrgia amb ritu oriental i que ha omplert l'església d'ico
nes i símbols de ritu oriental. 

La parroquia de Sant Martí de Mosqueroles es troba al peu de l'estrep o 
turó de Fogars de Montclús, en una petita carenada entre les rieres de Rif er 
i de les Canals, tributaries de la de Campins. Passa sota seu la carretera de la 
Costa de Montseny, derivació de la de Sant Celoni a Santa Fe. 

L'església, la rectoria, un hostal veí i alguna altra caseta propera formen 
el petit nucli de Mosqueroles, que és ara el centre administratiu del muni
c1p1. 

La vila rural de Moscheroles és citada el 978 i ho és novament el 984 i en 
dates més acostades. Una església de Sant Martí, molt diferent de !'actual, fou 
consagrada al 1104. La que ara hi ha és un edifici rectangular en el qual es 
pot distingir, pels murs i volts, una nau que sembla romanica, pero que es 
troba totalment amagada per l'arrebossat i per les capelles i afegitons que té 
a banda i banda. És evident que l'església ha estat capgirada, és a dir, que el 
presbiteri actual correspon a una ampliació o utilització de la part ponentina 
de l'església, mentre que la facana actual és on hi havia l'absis. Prop de la 
facana, a migdia, hi ha el campanar, de torre, aixecat o reformat, sembla, a 
la fi del segle XIV. És difícil de precisar epoques, pero la darrera modificació 
important i potser el capgirament es va fer el 1802. Aquesta església guarda 
un bon tresor de peces d'orfebreria (creu processional, veracreu, copons, 
custodia, encensers, etc.) dels segles XVI i XVII. 

Sota l'església, a la vall de la riera de Rifer, hi ha una petita concentració 
de masos que formen com un veinat i al cim de la carena que separa aquesta 
vall de la del Tordera, sobre l'antic mas de Can Ferrers i prop de la moderna 
residencia dels Cordomí, es troba la gran església romanica coneguda ara per 
Santa Magdalena de Mosqueroles i antigament per Sant Marca! de Baix. 
Aquesta església, un edifici de tres naus i tres absis, ara en pla de restauració 
fou erigida al pas del segle XI al XII pels monjos de Sant Marcal que volien 
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traslladar ací (i un petit temps ho feren) el seu monestir; obligats a retornar 
al Montseny el 1104, fundaren ací uns beneficis i una confraria laical que fou 
un centre viu de devoció. En el casal veí de l'església, ara mig ruinós, hi 
habitaren també donats i ermitans. El 1642 es va adaptar la nau central com 
a capella dedicada a santa Magdalena i les naus laterals, dedicades abans a 
sant Man;al i a sant Gil, es destinaren a usos agrícoles. El seu propietari actual, 
el Sr. Cordomí, hi ha empres importants obres de restauració que aviat retor
naran a aquest temple romanic, el més notable i gran del Valles Oriental, totes 
les seves antigues proporcions i bellesa. 

La tercera parroquia del municipi és la de la Costa de Montseny, sobre 
la vall de Torciera, abocada vers amples horitzons vallesans. Es troba comuni
cada amb la carretera de Santa Fe per un brancal que surt prop del seu km 
4, davant el Mas Rif er, i que· abans moria a la Costa pero que ara continua 
fins Fontmartina i per una bona pista enllac;a també amb el poble de 
Montseny i la carretera de Palautordera a Seva. 

Aquesta facilitat de comunicació, la bellesa del lloc i el fet d'ésser punt 
de partida de bones excursions han reviscolat aquesta parroquia, abans total
ment rural, i hi han construit prop bons hostals i algunes torres. Un xic més 
amunt de la Costa, en direcció a Fontmartina, hi ha també la residencia de la 
Diputació i de la Generalitat, edificada ampliant l'antic mas del Vilar, que és 
ocasió d'encontres i reunions oficials que donen també vida al lloc, sense 
comptar amb els nombrosos acampadors i visitant-s de Fontmartina, que tam
bé han de passar necessariament per ací. 

La parroquia és molt antiga i surt ja citada en un diploma reial del 862, 
concedit pel rei Carles el Calb al comte Sunyer I d'Empúries-Rosselló, quan 
li concedí l'alou de Montseny, que comprenia les dues parroquies de Palautor
dera i aquesta de Montseny. En epoques més acostades, segles XI i XII, la seva 
demarcació amb la de Fogars depenien del castell de les Agudes i Miravalls, 
mentre que la parroquia de Mosqueroles depenia del de Montclús. 

L'església de Sant Esteve de la Costa, amb la seva nau i absis romanics 
del segle XII, el seu matusser campanar amb una altra coberta piramidal, amb 
un are extern pera la seva escala d'accés i el seu típic comunidor construit el 
1680, té una estampa bonica i atraient. El campanar fou construit el 1680, al 
mateix temps que el comunidor. L'església ha sofert l'afegitó de dues capelles 
per banda, cobertes de nerviacions d'ogiva, i d'una sagristia (1758) que li va 
mutilar un absis lateral, pero ha estat restaurada en part i presenta un conjunt 
harmoniós. Té una pila ba.ptismal del segle XVI, pero la pec;a més valuosa és 
una imatge gótica de la Mare de Déu dels Angels, d'al;bastre, de 7 cm d'altura, 
del principi del segle XIV, firmada per !'escultor Berenguer Ferrer. 

Sota la parroquia de la Costa, a tocar de la Torciera, hi ha l'antiga casa 
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Església de La Costa del Montseny. 



de l'Illa, ara transformada en el gran Hostal Sant Roe, que té prop seu una 
capella, abans dedicada a santa Maria i modernament a sant Roe. Existia ja 
el 1272, així com el mas de l'Illa. Li resta l'absis romanic, pero tota l'edificació 
fou transformada al segle XVII i darrerament el 1888. Guarda un antic retaule, 
mutilat, de gust plateresc, del segle XVII. 

El darrer component d'aquest dilatat term.e és la vall de Santa Fe, amaga
da darrere el gran massís de les Agudes - turó de l'Home. S'hi accedeix per 
la carretera procedent de Sant Celoni que ara continua vers Sant Marcal i 
Viladrau. El paisatge de la vall de Santa Fe és totalment diferent del de la 
resta del terme, el granit de les seves penyes es descompon facilment i ha 
creat graus i plans pendents sorrencs on es fa una vegetació especialment de 
faigs ainb buixol o anemones boscanes, que floreixen per l'abril i maig. També 
hi ha grans mates o arbusts de grevols i són particularment típics els lliris de 
neu i els narcisos (els primers floreixen a finals de febrer i els segons per 
l'abril i maig). Al fons de la vall, on s'origina la riera de Gualba, hi ha freixene
des i gatelledes i vernedes, que contrasten amb l'espessor dels faigs dels pen
dents de la muntanya. Vers el pla de l'Espinal i enfilats a les Agudes hi ha 
també clapes d'avetars, alguns de plantats i altres de reproducció espontania. 
La vall té socols profunds i f ertils, per aixo des de molt antic hi ha hagut un 
nucli d'habitants i masos com el Ramis, el Campas, o Can Macaners. Aquesta 
vall té uns tres quilometres de llargada i la formen dif erents plans, com el pla 
de Santa Fe o Pla Mulladins, el dels Ginebrons i el pla de l'Espinal. La yall 
és travessada longitudinalment per la riera de Santa Fe, dita més avall riera 
de Gualba, que té a la vall dos pantans, el de sota la capella i hotel, ara en 
desús i amb la resclosa molt malmesa, i el segon, un xic més avall, acabat el 
1933, amb una resclosa de 24 metres d'akada i una llargada superior de 170 
m, que pot embassar prop d'un hm3, i és el que explota, ja en el terme de 
Gualba, la companyia Salts i Explotacions del Montseny SA. 

El centre historie de la vall i el que li ha donat el nom és l'antiga capella 
de Santa Fe de Montseny (1.100 m altitud), que surt documentada el 1231. El 
1270 hi residia un grup d'eremites que s'intitulava orde d'ermitans de Santa 
Fe, que no va subsistir gaire temps, puix que del segle XIV en endavant 
la capella estigué a cura d'un sol ermita, dependent del rector de Fogars. La 
primitiva capella fou engrandida el 1577 i fou renovada a l'inici del segle XVIII 

(1701). Ara, molt renovada en el seu interior, es troba adjunta, bé que indepen
dent i guardant exteriorment el caracter rústic, a l'Hotel de Santa Fe, un edifici 
de pedra, amb aires de castell-palau neogotic, construit entre el 1912 i el 1914 
per l'arquitecte Pere Domenec i Pou, per encarrec de Ramon de Montaner i 
Vila, comte de la Vall de Canet, amo del castell de Santa Florentina de Canet 
de Mar. 

86 



Aquest hotel és un indret molt freqüent í d'anomenada. A poca distancia 
s'ha construit un altre modern hotel i residencia anomenat L'Avet Blau. A 
l'extrem N de la vall, al límit municipal amb Arbúcies els germans de la 
doctrina cristiana van construir pels anys trenta un gran casal o residencia 
d'estiu, conegut pel Convent. 

També s'ha creat recentment (1981) una Escola de la Natura, que es~udia 
diferents aspectes de fauna, flora i tectónica del Pare Natural del Montseny 
i que aprofita una antiga casa de tipus residencial situada sota i molt prop de 
la capella i hotel de Santa Fe. 

La bellesa de la vall de Santa Fe la fa un lloc constant d'atracció turística. 
També té importancia histórica i paisatgística el collet de Santa Helena, sota 
el turó de Castellar, i les Roques de Santa Helena, per on passa la pista que 
porta del Pla de les Barraques, a l'entrada de la vall de Santa Fe, fins al turó 
de l'Home i Fontmartina. Sobre aquest indret, situat al final de les crestes que 
per Montllobar, el Turó Gros i Puig Sesolles arriben al turó de !'Home, sembla 
que cal situar l'antic castell o fortalesa de Miravall, que amb el castell de les 
Agudes, eren el centre historie primitiu dels vessants meridionals del Mont
seny. Ara no queden restes d'aquesta histórica fortalesa. Sota el coll de Santa 
Helena, que és un ample mirador del Valles, ara hi ha un important repetidor 
de televisió, que no imposa, pero, com les grans antenes de radar de Puig 
Sesolles, encerclades de tanques de ferro i ben il · luminades de nit, lloc perma
nent d'un destacament militar. 
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SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA 

El municipi de Sant Esteve de Palautordera es reparteix amb el terme veí 
i complementari de Santa Maria de Palautordera la gran terrassa fluvial de la 
Torciera quan aquesta ha deixat les valls encaixades del Montseny. La seva 
demarcació, de 10,73 km2

, s'inicia al petit congost que es forma entre la serra 
de Vallmanya i la petita serra de Montclús, que fa d'espona per !'esquerra a 
la Torciera i s'obre vers el S cap a l'antiga plana de Palau, presidida pel vell 
castell de Fluvia, i la de Santa Margarida, dita antigament de la Parellada, f ins 
al pla del Remei, on la demarcació de Santa Maria toca gairebé les cases del 
S de la població. 

La part més accidentada del terme és el sector NW, per on s'escolen la 
riera de Vallmanya i el torrent del Reguissol, afluents de la Torciera. Aquest 
sector i la petita serra que s'estén a !'esquerra del Torciera són ocupats per 
densos boscs d'alzines i de pins, així com arbres de ribera, que ocupen en 
conjunt unes 433 ha. La resta del terme es reparteix entre 290 ha de conreu 
(de les quals 157 de seca i 133 de regadiu) i unes 340 d'ocupades pel poble i 
sectors urbanitzats. El caracter abrigat de la vall i la seva altitud, d'una mitjana 
de 300 m la fan un lloc bo per a fruiters (Can Pol i Can Marc), i per al 
conreu de patates, blat de moro, farratges i cereals. L'aprofitament d'una ca
nalització de la Torciera permet el conreu de farratges i d'hortalisses. Els 
masos tenen com a complement la cria de bestiar (vaques, porcs, conills i 
aviram) i alguns com Can Marc, el Mas Prat i la Granja de Dalt s'han especia
litzat en grange<: de vaques. 

El terme no compta amb cap indústria notable; només una petita de 
fanals d'enllumenat públic (Conitex), amb uns deu treballadors, i altres em-
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preses familiars de fusteria i tallers mecanics. L'afany constructor d'habitatges 
i de xalets dels darrers anys hi f éu prosperar el ram de .la construcció, avui 
molt esmorteit. Molta gent del terme treballa a fora, especialment a Sant 
Celoni i a Santa Maria de Palautordera. 

El poble viu en una bona part de l'estiueig, que l'ha fet rejovenir-se i ha 
creat urbanitzacions o zones residencials a Can Cruixent, Can Marí i les Mar
garides i també entorn del poble, que es mostra endrecat i polit, especialment 
al llarg de la carretera que el creua. Es pot dir que Sant Esteve és essencialment 
un poble de pas gracies a la carretera de Palautordera a Seva pel Montseny i 
Collformic, que el fa lloc de pas obligat per anar al Montseny i a la vegada 
el relliga ambla resta del Valles. Enfront del raval o barriada de Santa Marga
rida es despren un brancal que porta a la urbanització dels Refugis del 
Montseny, del terme de Sant Pere de Vilamajor, pero que té algunes cases 
dintre el terme de Sant Esteve. El poble, que té (1981) un cens de 986 habitats, 
arriba als 2.000 durant les mesades d'estiu. 

La fita histórica més important del terme és el castell de Montclús situat 
en un turonet esbalcat, a l' esquerra de la T ordera, a free d'un curiós apendix 
del terme de Fogars de Montclús, que arriba fins al riu. El lloc ens sembla 
avui enclotat i poc apte per a la defensa, pero aquesta impressió desapareix 
quan hom s'hi acosta. La prova de l' excel · lencia defensiva del lloc esta en el 
fet que diferents vestigis alla descoberts indiquen que primitivament fou seu 
d'un poblat iberic. Aixó amb altres restes esparses trobades pel terme testifica 
que el lloc era poblat des de la prehistoria. 

Del castell resta una notable torre rodona d'angle, amb importants llen
cos de mur espitllerats i una capella romanica, ara ruinosa i abandonada, 
dedicada abans a Santa Margarida; també es coneix la base d'una torre central 
i en els pendents esllavissats del turó es veuen fonaments i restes de mur que 
indiquen que era una gran fortalesa medieval. 

El seu origen sembla que cal cercar-lo al segle XI, pero no va adquirir 
vertadera importancia fins que els seus propietaris, la família Sesagudes, van 
deixar el castell de Montseny per instal ·lar ací la seva residencia. De f et no 
és fins al període situat entre el 1230 i 1263 que el seu senyor Guillem, fill 
de Guillem Humbert de Montseriy i besnét de Guillem Umbert (I) de Sesagu
des (1070-90), va adoptar definitivament el cognom de Montclús, que va por
tar també el seu fill Riambau (II) de Montclús (1263-75). 

En realitat l'epoca del protagonisme historie d'aquest castell s'acaba aviat, 
puix que el 1275 Riambau (II) de Montclús va cedir el seus béns al seu onde 
Ramon de Cabrera i aquests es van refondre amb el veí vescomtat de Cabrera 
el 1328 quan Bernat (I) de Cabrera, fill de Ramon va heretar el vescomtat. 

Depenien de la jurisdicció d'aquest castell termenat les parróquies de 
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Creu de Terme a !'entrada de la població. 

Església parroquial de Sant Esteve, romanica, ampliada en epoca gótica. 



Sant Esteve de Palautordera, Santa Maria de Palautordera, Sant Martí de Mos
queroles, Santa Maria de Vilalba Sasserra, Sant Andreu de Vallgorguina, Sant 
Esteve d'Olzinelles i Santa Eulalia de Tapioles. La historia d'aquest castell i 
jurisdicció a partir del 1328 és la mateixa que la de la resta de dominis del 
vescomtat de Cabrera. A partir del 1356 es va afegir a la seva demarcació la 
parroquia de Sant Lloren e de Vilardell, que f ins aleshores era lloc reial i 
sotmes a la jurisdicció del veguer del Valles. 

La segona fita important en l'aspecte historie és el casal o castell de 
Fluvia, dit antigament la casa de Palau o de Sant Cebria i Sant Corneli, al peu 
de la serra de Vallmanya. Les primeres notícies historiques són del segle XII 

(1154), pero l'església de Sant Cebria, conservada íntegrament i situada dintre 
el modern edif ici del castell de Fluvia, indica que ja existia al segle XI. Aquesta 
església, restaurada el 1966, és un magnífic edifici romanic de tres absis en 
disposició trevolada i de planta un xic ultrapassada o de ferradura. Té entrada 
independent, amb un jardí i atri a ponent i al mur de llevant del casal deixa 
visible un trosset de la conca exterior de l'absis central, que es mostra apujat 
i fortificat. 

Són moltes les notícies que parlen del culte i relíquies dels sants Cebria 
i Justina guardades en la citada església, fins al punt que la seva festa se 
celebrava com de precepte a la parroquia. S'hi anava en processó i tenia cura 
de la capella el domer major de la parroquia de Sant Esteve. 

En parlar de Campins ja hem indicat que els senyors d'aquest casal, cog
nominats Palau, tenien el domini de la quadra de Campins i també el dret de 
la ferreria o fa.brega, instituida el 1188. El domini del casal, per alianca matri
monial, passa a la família Torrelles el 1373 i als Fluvia vers el 1427. Els Fluvia 
ampliaren el casal al segle XVII o construiren el sector de migdia de l'edifici 
actual, on hi ha el seu escut. El senyor del casal, Antoni de Fluvia, fou mort, 
el 1640, pels tercos de Spatafora, perque s'oposava a l'allotjament arbitrari de 
tropes i aquest f et fou un dels greuges exhibits contra Castella en la Guerra 
dels Segadors o de Secessió. 

La línia dels Fluvia s'extingí el 1837 i ara posseeix el casal la família 
Adroher. Al principi del segle actual es transforma i s'hi construiren galeries 
i una petita torrella que han desfigurat exteriorment l'aspecte del casal, que 
conté, tanmateix, molts elements interessants i és envoltat d'un frondós 
jardí. 

El poble de Sant Esteve de Palautordera es troba a 229 m d'altitud, a la 
dreta de la Tordera i molt prop del límit municipal amb Santa Maria de 
Palautordera. Té com a cosa més notable l'església de Sant Esteve, situada a 
!'entrada al poble, venint de Santa Maria de Palautordera, després de deixar 
una monumental creu de terme, refeta després del 1939. L'església és documen-
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tada des del 862 en un precepte del rei Carles el Calb al comte Sunyer I 
d'Empúries-Rosselló. El comte Sunyer II va vendre el lloc a Trasovad vers el 
900 í aquest el 908 el va vendre a Guifré Borrell, comte de Barcelona, el qual 
el va cedir al cap de poc temps a San( Cugat del Valles. A causa d'aixo el 
domini de la parroquia fou sempre dels abats de Sant Cugat i, a partir del 
1215, de l'administració santcugatenca dita pabordia de Palau o Palautordera. 
Els abats cobraven delmes i primícies i presentaven els domers o rectors de 
Sant Esteve, puix que la parroquia era regida per dos domers o dos sacerdots 
que s'alternaven en el servei parroquial. 

L'església parroquial de Sant Esteve de Palautordera és un edifici basica
ment. romanic, de la f i del segle XI, que conserva una bona part de la nau, el 
cimbori sobre quatre petxines, damunt el qual hi ha un campanaret, amb base 
romanica i la resta refeta a partir del 1581. L'església tenia originariament tres 
absis, en forma de creu i els murs ornats d'arcuacions, com es veu encara a 
la part de migdia, pero va ser transformada amb una facana gótica, f eta vers 
el 1570, que tenia unes escultures que representaven la lapidació de Sant Este
ve sobre el portal a manera de timpa, que va desapareixer el 1936. Ara té 
només una pintura. 

La nau romanica té volta de canó i dos ares torals, pero té af egides cape
lles laterals gotiques amb nerviacions i claus de volta del segle XVI. L'absis 
major fou mutilat el 1936, quan es va obrir un gran portal per aquest costat, 
i l'absidiola de la part N desaparegué al principi del segle XIX pera construir
hi una gran capella. Després del 1939 es va refer amb rajols l'absis major, que 
és ornat d'unes pintures de poc merit. 

L'església conserva notables obres d'orfebreria i en especial una imatge 
de la Mare de Déu de Gracia, sedent, del segle XVI, excessivament restaurada 
i policromada. 

La població no presenta gaires edificis interessants, puix que la majoria 
s'han fet de nou o restaurat excessivament. No hi ha cap casa molt antiga, ja 
que el 1553 encara no hi havia cap casa prop de l' església; només 41 mas os al 
seu terme. Els seus censos es donen sovint englobats amb els de Santa Maria 
de Palautordera. Amb tot sabem que el 1787 el seu terme tenia 393 habitants. 
Segons Madoz el 1842 tenia 436 habitants amb 170 famílies, de les quals 90 
formaven la població i ravals, que coneixem pel cens del 1860. Segons aquest 
cens en aquella data el municipi de Sant Esteve tenia 790 habitants, que resi
dien a 59 cases del poble, 16 al Carrer d'Amunt, 3 a les Cases d'En Llavina i 
a 74 masos. 

A poc més d'un quilometre de distancia vers el N de la població, al peu 
de la carretera i davant el brancal que porta a la urbanització dels Refugis del 
Montseny, del terme de Sant Pere de Vilamajor, a l'indret anomenat antiga-
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ment el camp de la Parellada, hi ha la capella de Santa Margarida, aixecada 
l'any 1739. És un petit edifici rectangular, amb una sagristia afegida a la nau, 
que es va aixecar en substitució de la capella de la mateixa advocació del 
castell de Montclús, que es va abandonar per tal com es trobava ruinosa i desa
vinent. 

El terme compta amb moltes masies importants, entre les quals es poden 
destacar perla seva valor arquitectonica Ca N'Auleda i Can Bonamic, situades 
entre la carretera i el riu, en un indret que es va envoltant de torres i xalets; 
a Ca N' Audela es destaca una finestra coronella gotica partida per una fina 
columneta, amb una porta molt típica al seu barri, i a Can Bonamic una 
edificació del segle XVI amb ampliacions tardanes que té al centre de la fac;ana 
un finestral d'arc conopial molt característic ambla data de 1553. Altres ma
sies notables sóri Can Noi i Can Vila Vell, a la muntanya de darrera el castell 
de Fluvia, Ca !'Estrada, Can Ribes, Can Donadeu, Can Torrent, etc., totes 
masies centenaries. També resten prop de la Tordera alguns antics molins, 
ara tots fora d'ús. 
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SANTA MARIA DE PALAUTORDERA 

El municipi de Santa Maria de Palautordera (17,05 km2
) s'estén per la 

vall inferior de la Tordera, abans que aquest riu, unit a la riera de Trentapas
ses, prengui la direcció NE vers Sant Celoni i la Batlloria. Té una forma 
sensiblement rectangular, amb uns límits convencionals que el separen de Sant 
Esteve de Palautordera al N, mentre que pel S li fa de límit la riera de Trenta
passes, que segueix paral ·lela a la carretera de Granollers a Girona. A l'W 
termeneja amb Sant Pere de Vilamajor i amb Llinars, a l'indret de Sanata, i a 
l'E amb Fogars de Montclús i Sant Celoni. El seu terme arriba tan prop de 
Sant Celoni, que el barri del Pont (407 habitants) i fins el mateix pont trencat 
medieval, que són de Pala:utordera, es consideren com ravals de Sant Celoni, 
així com la urbanització del Virgili, del pla de Palau, que compta amb 626 ha
bitants. 

El terme és format essencialment perla terrassa fluvial de la Tordera, riu 
al qual conflueix la majoria de torrents que solquen el municipi: per la dreta 
de la Tordera la riera de Palau, formada sota la població a partir de la con
fluencia dels torrents del Reguissol i de Traveria i per !'esquerra el riu Sec, el 
torrent de les Valls i el de Virgili, que marca el límit SE amb Sant Celoni. 
Només desaigüen a la riera de Trentapasses el torrent dels Abam;: i el seu 
tributari el torrent de Can Millars. És un terme relativament planer o almenys 
amb planures notables i amb noms propis com el pla del Remei, el pla del 
Bruguer, les Barqueres, el pla del Temple i el pla de Palau. Els vessants munta
nyosos que configuren aquests plans no depassen mai els 300 m d'altitud, i 
el sector SE del terme es troba a 180 metres. 

De la carretera de Granollers a Girona, que travessa el S del terme a tocar 
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el seu límit, surt, prop del km 31, la carretera que va al Montseny i a Collfor
mic; és la que antigament passava pel bell mig de la població de Santa Maria 
de Palautordera i ara passa pel sector perif eric de la vila. La població es troba 
a quatre quilometres de l'inici d'aquesta carretera, que mor a Seva després de 
travessar el Montseny per Collformic. 

El terme es reparteix aproximadament així: 1.150 ha de sector forestal 
(boscs de pins i alzines i arbres de ribera), 430 d'explotació agrícola, de les 
quals 230 de seca (cereals, patates, llegums) i unes 200 de regadiu (farratges, 
blat de moro, hortalisses) i 35 de superfície no agrícola. Darrerament el tanca
ment d'algunes masies del sector muntanyenc i la conversió en terreny urba
nitzat d'altres zones tradicionalment agrícoles ha fet variar un xic aquest 
repartiment del 1975. Aquestes urbanitzacions, amb la data de la seva creació, 
són les següents: part baixa del Virgili (1964), part alta del Virgili (1969), els 
Bruguers (1967), Can Barceló (1969), Can Bosc (1972), Can Ram, part de la 
qual dins el municipi de Sant Pere de Vilamajor (1974), Can Paga (1969) i Can 
Farinetes (1975). També hi ha notables sectors urbanitzats entorn de la pobla
ció, als sectors de Font Martina, Can Garriga, Can Serra i la Sala. Igualment 
s'ha ampliat l'antic barri del Pont, que el 1860 ja tenia 14 famílies, amb sector 
urbanitzat de Moixerigues, a l'altra banda de la via del tren. 

La població avui viu especialment de la indústria, pero també el sector 
agrícola i l'estiueig té importancia. En l'aspecte agrícola cal remarcar les gran
ges que els darrers anys s'han instal · lat al terme, unes deu els darrers sis anys; 
dues de truges de cría i dues més d'engreixament de porcs, una important de 
gallines, dues de vedells i quatre de vaques. 

L'estiueig abans tradicionalment a la vila i el seu recios, s'estén ara per 
les urbanitzacions abans esmentades i sobrepassa els dos mil estadants. 

La indústria, d'antiga tradició en l'aspecte menestral de la parairia, cons
tatada des del segle XVI, va ser causa de la creació d'algunes petites fabriques 
textils al principi del segle, situades fora de la població. També és remarcable 
la indústria o fabrica de paper fundada el 1779 per la família Guarro, prop 
de la Torciera, que el 1860 donava feina a 22 persones i a unes cinquanta 
entorn del 1943, quan la periodica manca estival d'aigua féu que els Guarro 
traslladessin la indústria a Gelida. Alguns anys després es torna a obrir amb 
unes noves característiques; avui funcionen les dues empreses J. Guarro Tapis 
SA i Articles Decoració J. Guarro T. SA amb un cens d'uns 75 treballadors. 

Dintre el nucli urba hi ha avui tres empreses metal· lúrgiques (la més 
notable Telug SA, amb uns 170 treballadors), una de confecció (Maresma) 
amb uns 90 treballadors, una de calderería amb uns 15 obrers i altres menors 
d'equipament electric i marroquinería. Escampades pel terme hi ha una indús
tria de tints i aprestats (Griñau SA) d'uns cent treballadors, tres empreses 
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textils (Industrial Carreras SA, Bestex i Pasqual Boada SA) amb uns 150 treba
lladors, una de plastics (MOP SA) al Pont, amb una cinquantena de treballa
dors i altres empreses menors d'adhesius i esparadraps; pintures, plastics, de
tergents, adobat de pells, metal· lúrgia, etc., amb un cens obrer total d'unes 
650 places. 

Ultra aixo, el sector del Pont té veina l'empresa de productes químics 
RESISA de Sant Celoni (amb algunes instal · lacions ja dintre el terme de Pa
lautordera) i altra gent que habita a la població o nuclis residencials del terme 
treballa en empreses de Sant Celoni i d'altres llocs del Valles. Aixo ha fet· que 
el municipi · hagi passat de 1.114 habitants el 1900 a 1.580 el 1940, 2.055 el 
1960, 3.624 el 1975 i 4.158 el 1981. 

El poblament historie conegut era de 74 famílies el 1515, 792 habitants 
el 1719, 599 el 1842, 1.327 el 1860 i 1.144 el 1897. D'aquestes famílies"n'hi 
havia unes 30 a la sagrera i 44 masos el 1515; 129 a la població i 91 a les masies 
el 1814; i 137 a la població, 14 al barri del Pont i 103 disperses pel terme el 
1860. 

La seva parroquia de Santa Maria és documentada des del 862, quan fou 
cedida amb la de Sant Esteve de Palautordera i la de Sant Esteve de la Costa 
al comte Sunyer I d'Empúries-Rosselló pel rei Carles el Calb,. tal com les 
havia possei:des el comte i marques Humfrid entorn del 858. 

Aquesta església es trobava prop la vila rural _de Vidamenia (Bitamenia o 
Vitaminia), que per sobrenom es deia també Palau. Vers el 900 els comtes 
d'Empúries-Rosselló la vengueren a Trasovad, el qual el 908 la va revendre 
al comte de Barcelona Guifré Borrell, que, poc després, va cedir al monestir 
de Sant Cugat «la vila de Vidamenia, que anomenen Palau, a la vall de la 
Torciera, amb la vila de Ricoberi:, la vila de Pinell i les parroquies de Santa 
Maria i Sant Esteve amb els seus delmes i primícies». Aquesta possessió de 
Sant Cugat es repetid en molts documents del cenobi i sera efectiva fins a 
temps moderns. L'abat de Sant Cugat era el senyor del terme en l'aspecte 
domanial (no en el jurisdiccional, que era del senyor del castell de Montclús) 
i més tard (1215) aquest domini de Palautordera fou centre de l'administració 
territorial del monestir, dita pabordia de Palau, amb la qual es mantenia el 
monestir els mesos de man;, abril i setembre. L'abat de Sant Cugat era el qui 
proveia la rectoria de Santa Maria i cobrava tributs i censos de molts masos 
i famílies del terme a través del seu paborde; en especial el rector li havia de 
pagar cada any per raó de capellania 19 quarteres i mitja de blat. 

La vila de Santa Marici. de Palautordera és a 208 in d'altitud, a la dreta 
de la Torciera, entre aquesta i la riera de Palau. Fou el centre administratiu 
del terme del castell de Montclús, descrit en parlar de Sant Esteve de Palau
tordera. Així sabem que almenys des del 1274 radicava a Santa Maria de Pa-
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lautordera la notaria del terme, que anava a carrec del sacerdot beneficiat de 
!'altar de Sant Projecte o Sant Broget, sant que té encara un carrer dedicat a 
la vila. També hi havia ací un mercat, constatat des del 1334 i que moderna
ment fou cedit o venut a la vila de Sant Celoni. Alguns deis petits carrers del 
sector vell de la població, situats darrere l'església, recorden encara amb els 
seus noms el lloc on es venien determinats productes. 

La sagrera de Santa Maria de Palautordera, erigida entorn de la seva 
església, era, dones, el nucli més important i poblat del terme de Montclús. 
Encara resten entorn de l'església cases amb finestrals gotics del segle XVI i 
altres cases antigues al Carrer Major, que recorden una antiga ferrería o sim
ples cases de menestrals. 

L'església parroquial de Santa Maria de Palautordera, que presideix la vila, 
situada al peu de la carretera, va construir-se entre els anys 1562 i 1588. És 
un edifici gotic tarda, molt ben proporcionat, cobert de nerviacions amb claus 
de volta esculpides amb sants d'antiga devoció a l'església, com la Mare de 
Déu, sant Pere, sant Projecte i sant Isidre. Fins el 1936 ornaven la portada, 
formada per fascicles de columnetes amb les arquivoltes corresponents, unes 
imatges de pedra que omplien la fornícula que a manera de timpa hi ha sobre 
la llinda. L'absis de l'església és poligonal amb contraforts i hi ha tres capelles, 
cobertes igualment d'ogives, a cada costat de la nau. Avui totes les imatges i 
retaules són nous perque els antics es van perdre el 1936. El campanar, que 
es creu que té com a base l'antiga torre del palau que va donar el nom a la 
població, és una torre rodona amb caire de fortalesa o torrassa militar, que 
té a la part superior o que sobrepassa !'altura de l'església dos pisos hexago
nals, el darrer amb finestrals per a les campanes i un coronament piramidal 
amb merlets esgraonats a la seva base. La part rodona és construida amb palets 
de riu i la part superior amb carreus ben tallats. A la seva base hi ha el baptiste
ri sota una perfecta volta medieval i un espai molt ben agencat. 

Es va salvar de la destrucció del 1936 una bonica creu processional d'ar
gent repussat gótica, del segle XVI, una custodia barroca i altres objectes d'or
febreria. 

Fora de l'església i de les cases velles que li fan costat a la Placa Major, 
la vila té ara com a centre la placa de la Vila, ben agencada i presidida per la 
casa de la vila, un notable edifici noucentista on hi ha també el jutjat, la policía 
I correus. 

El santuari de la Mare de Déu del Remei és la fita sentimental i histórica 
més preuada pels palautorderins. Es troba a l'extrem N del municipi, al peu 
de la carretera, a la divisió de termes entre Santa Maria i Sant Esteve de 
Palautordera. El seu origen cal cercar-lo al principi del segle XVI, quan, amb 
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motiu de les pestes que assolaven el país, la parroquia va construir una esgle
siola dedicada a sant Sebastia. Aquesta capella, que encara es conserva en la 
seva estructura, si bé ara dedicada a usos profans, es troba davant el santuari 
actual, a l'altra banda de la carretera. És un edifici rectangular amb un absis 
semicircular, que recorda els romanics pero que no és anterior a mitján segle 
XVI. En aquesta esglesiola hi havia, des de l'any 1622 coma mínim, una imatge 
i un altaret dedicat a la Mare de Déu del Remei, els quals, a causa de la devoció 
popular que hi havia a l'indret des del 1727 detentava ja la titularitat de la ca
pella. 

Entre el 1792 i el 1800 es va construir un nou santuari, l'actual, a l'altra 
banda de la carretera: un edifici de ti pus barroc-neoclassicista, de nau, capelles 
laterals i cúpula o cimbori, ben ornamentat i endre<;at, que té al seu davant 
una placeta i una casa per als ermitants adossada. El 1921 la Mare de Déu del 
Remei fou declarada patrona de l'arxiprestat de Sant Celoni. Els aplecs al 
Remei són ja tradicionals i el dia de la seva festa, el segon diumenge d'octubre, 
és festa major pera Santa Maria de Palautordera. El santuari del Remei centra 
avui un sector nou de poblament conegut pel Pla del Remei. 

Per ordre d'importancia cal esmentar el pont trencat sobre la Torciera, a 
l'extrem SE del terme, la part que resta del qual pertany a la demarcació de 
Santa Maria de Palautordera. Aquest pont medieval, antigament de dues grans 
arcades, fou destruit a l'inici del segle passat. Hi passava l'antic camí ral de 
Barcelona a Girona, successor de l'antiga vía romana o Vía Augusta, que del 
Portús i la Jonquera anava vers Girona, Sant Celoni, Granollers, Arraona o 
Sabadell i Martorell, d'on continuava pel Penedes vers Tarragona i Cadís. 
Precisament vers aquest indret s'ha volgut precisar l'estació de Praetorio, que 
altres situen a Ho.stalric o a Llinars. Al peu d'aquest camí ral es va crear el 
nucli del Pont, del qual s'ha parlat anteriorment. 

Per la seva antiguitat cal no oblidar tampoc la vila rural de Pinells, docu
mentada el 908, recordada pels masos de Pinells, Can Carbonell de Pinells i 
Can Petit de Pinells, prop de la carretera de Palautordera al Montseny, uns 
dos quilometres abans d'arribar a la vila; la vila de Romans, documentada al 
mateix temps, recordada per Can Jan de Romans. Entre el masos que guarden 
testimonis més vells en els seus murs hi ha Can Pou, a un extrem del pla del 
Remei, que té una bonica finestra d'arc conopial gotic del segle XVI, reaprofi
tada en el mas renovat el 1742. Can Sala, refeta també al segle XVII, i Can 
Barceló, un mas d'estructura basilical. Unes altres masies antigues són Can 
Carreres, Can Carbonell, el Vidal, l'Auleda, l'Oliver, el Grau, etc. El terme 
tenia més de 90 masies el 1860, entre les quals quatre molins prop de la Torcie
ra. 

Santa Maria de Palautordera ha experimentat els darrers temps un nota-
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Antigues cases de la Sagrera amb finestrals gotics. 
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La Casa de la Vila, edifici noucentista. 



ble procés d'industrialització, pero la ruralia continua essent important i un 
element d'equilibri de la població. 

El poblament antic del terme és molt remot com ho revelen un forn roma 
i altres troballes arqueologiques f etes a la seva demarcació. 
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SANT CELONI 

El terme municipal de Sant Celoni, de 65,44 km2, es tr;oba a l'extrem de 
llevant del Valles Oriental, en contacte ambla Selva i el Maresme, centrat per 
la vall mitjana de la Torciera, al sector que separa els massisscis del Montseny 
(N) i de la serra de Montenegre (S), abruptes i coberts d'una rica cobertura 
vegetal arboria, secularment aprofitada, i que converteixen aquest sector de 
la vall i la rodalia en una subcomarca natural, el Baix Montseny, prou diferen
ciada del relleu pla i ondulat del Valles, d'economia agrícola i ramadera. Com
pren la vila de Sant Celoni, cap del municipi i mercat d'una area que va des 
de la vall de la riera d'Arbúcies fins a la conca alta de la Torciera, el poble i 
centre industrial de la Batlloria i els agregats de caracter rural d'Olzinelles, 
Vilardell, Montnegre, Fuirosos i Pertegas, urbanitzacions residencials sorgides 
al marge de les normes legals (Can Coll, Can Batlle, Boscos del Montnegre 
o Royal Park) i bon nombre de masies esparses. 

Les altituds maximes del terme s'assoleixen al sector de Montnegre, dins 
la Serralada Litoral, de caracter fonamental granític i amb esquists metamorfics 
o cambrico-silúrics (amb fragments del carbonífer) a les parts més altes, vers 
el SE, de relleu més abrupte: el Prat Perelló (704 m), Montnegre de Ponent 
(759 m), el turó d'en Vives (754), el Turó Gros (757 m), Montnegre de Llevant 
(726 m) i el pla de les Barqueres (701 m), cims que marquen la línia divisoria 
amb el Maresme (Sant Iscle de Vallalta). Al sector E tanquen el terme els 
contraforts de les serres del Canyadell (502 m), d'en Regas (389 m) i dels 
Carners (293 m), i de migjorn a tramuntana el terme és carenejat per diverses 
serres de morfologia arrodonida, com Pedra Miradora (342 m), turó de Rodís 
(372 m), Montllorer (545 m), tots a la part S. Un bloc allargassat des del turó 
d'en Ginestar (533 m), pel puig de la Corona (523 m) i Roca Voltenera (407 
m) fins al turó de Marfull (315 m) travessa diagonalment la part central del 
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terme, i a la meitat oriental, finalment, es destaca la serra de la Gavarra (353 
m). A la part próxima al Montseny (N i NW) el relleu se suavitza, conf igurat 
per petites serres com la de les Valls (argiles, sorres i conglomerats del mioce). 

La vall de la Tordera ressegueix la falla del peu de la serra de Montnegre 
que separa la Depressió Pre-litoral i diverses rieres que davallen dels sectors 
més alts marquen pregones fondalades en el relleu: riera d'Olzinelles, de 
Montnegre o de Vilardell, de Terrades i de Fuirosos, per !'esquerra. De la 
banda del Montseny conflueixen a la T ordera, dins el terme, la riera de Perte
gas, el sot de Telleda i la riera de Gualba. 

El municipi té una bona xarxa de comunicacions que han afavorit el seu 
desenvolupament demografíc, industrial i economic. La línia del ferrocarril 
de Barcelona a Portbou, que en aquest sector segueix la vall de la Tordera, 
arriba el 1860. La carretera comarcal de Granollers a Macanet, paral ·lela a la 
lí11ia del tren, enllaca amb la N-II de Madrid a Franca (passa pel NW de la 
vila). La carretera local de Sant Celoni a Campins relliga la vila ambla regió 
del Montseny i té importancia turística. De la comarca a Macanet surt, a 
ponent del terme, la carretera local a Vallgorguina i Arenys de Mar, d'impor
tancia també turística, que enllaca amb la comarca del Maresme. Pero la via 
que ha tingut més incidencia en la vida de la població ha estat sens dubte la 
moderna autopista A-17 de Barcelona a la Jonquera (1970), que segueix el riu 
pel marge dret, servida per la sortida número 5. Entre els camins veinals que 
hi ha en aquest indret, es troben pavimentats el que porta a Olzinelles, el 
camí de la Rectoría de Montnegre, el camí de Fuirosos, el camí d'Hortsavinya 
i alguns altres. 

El terme de Sant Celoni limita amb els municipis de Sant Iscle i Sant 
Cebria de Vallalta, al S, i de Tordera (SE), del Maresme; amb el de Fogars de 
T ordera (NE), Sant Feliu de Buixalleu i Riells (N), de la Selva, amb els de 
Gualba (N), Campins (N), Fogars de Montclús (NW), Santa Maria de Palau
tordera (W), Vilalba Sasserra (SW) i Vallgorguina (S), del mateix Valles Orien
tal. 

La zona forestal ocupa 4.000 ha (un 61,1 % del terme) i ha estat una de 
les fonts de riquesa tradicional. Les rouredes es troben en regressió per excés 
d'explotació i només resten alguns boscs a l'W de les crestes més elevades de 
la serra de Montnegre, entre els 600 i 750 m (Turó Gros); són molt abundants 
els alzinars i les suredes que han donat f eina a talladors, carboners, f eixinaires, 
carreters, peladors, rodeters, i a les parts més altes, prop de les rouredes, han 
tingut també importancia els boscs de perxades de castanyers. La regressió de 
la vinya ha afavorit l'expansió de les pinedes i brolles amb vestigis d'alzinars, 
que ocupen molts vessants assolellats; en els sectors de pinedes té també tradi
ció la insta!· lació de ruscs per a mel, per la seva riquesa en romaní. 
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Església parroquial dedicada 
a Sant M artí (Sant Celoni). 



L'agricultura) empla~ada només d'una manera important a les planes 
al·luvials de les valls de la Torciera, d'Olzinelles, dels torrents de Montnegre 
i de Fuirosos, o en zones de relleu suau entorn de les masies, ocupa 513 ha 
(un 7,8 %), 199 de seca i 314 de regadiu, i, practicament desapareguda la vinya 
(que era destinada a cobrir les necessitats familiars peró no produra en general 
excedents), els conreus més estesos són els cereals (245 ha), tubercles (100), 
farratges (99), lleguminoses i hortalisses, amb alguns petits sectors d'arbres 
fruiters. La ramaderia és una activitat important dins el sector agrari, tant per 
si mateixa com pel percentatge (20 %) de terres de conreu dedicades a aliments 
per al bestiar; el bestiar boví era el 1978 de 511 caps, dedicat sobretot a la 
producció de llet, amb explotacions mitjanes de 10 a 20 vaques, mentre els 
ovins es limitaven a 374 caps i l'aviram a 4.112. La població activa dedicada 
a !'agricultura era el 1978 de 165 persones (un 3,8 per cent). 

Peró les activitats económiques tradicionals -agrícola, ramadera i l' ex
plotació forestal-, han anat perdent importancia davant el creixement indus
trial, que ha absorbit una bona part de la ma d'obra agrícola del municipi i 
dels de l'entorn, a més de provocar una onada immigratória. Treballen en el 
sector industrial unes 3.000 persones (sense comptar la construcció), de les 
quals unes 2.700 resideixen al terme i representen un 58,6 % de la seva pobla
ció activa (amb els actius a la construcció, unes 580 persones, el percentatge 
ultrapassa el 71 %). Deixant la petita indústria tradicional, basada en la trans
formació de productes primaris de la zona (fusta, llet), que manté un pes 
relatiu molt redui:t, la industrialització s'inicia els anys vint amb el textil 
(cotó), pero fou a partir dels anys cinquanta quan s'implanta el sector avui 
dominant, el químic. El sector químic ocupava el 1979 1.028 treballadors, un 
31,5 % de la població activa, el textil ocupava 825 persones (25,3 %) -en 
aquest s'inclou INACSA, assimilable en alguns aspectes al sector químic)-, 
la fusta i el suro, 138 (4,2 %), paper i arts grafiques, 143 (4,4 %), altres indús
tries, 554 (16,7 %) i la construcció, 577 (17,7 %). Les principals empreses són 
INACSA (Indústria d'Acetat de Celulosa), amb 360 treballadors, MANHUSA 
(Manufactura d'Hules), amb 635, Derivats Forestals, Resines Sintetiques, Gi
vaudan Iberica (química), PRFSA (textil), J. Pamies (textil), Derivats Lactics, 
Salicru (metal· lúrgia), etc. El sector terciari és relativament migrat malgrat la 
funció de Sant Celoni com a centre de mercat subcomarcal, amb 978 persones 
el 1979 (21,3 %). 

El mercat setmanal del dimecres continua aplegant gent de la rodalia, 
pero ha anat canviant el caire de mercat de bestiar que tenia fonamentalment 
fins al predomini actual de venda de fruites, verdures i articles de confecció, 
servit per comerciants de fora de la vila, amb una participació mínima dels 
botiguers locals. 
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Aquest mercat, esmentat des del 1157, afavorí des dels temps medievals 
un cens de població relativament alt. A l'inici del segle XIII la vila tenia 72 
focs (que suposava una població, amb clergues i hospitalers, de més de 400 
h) i a mitjan segle XIV comptava amb 177 focs (uns 900 h), que havien davallat 
ambles epidemies i faros de l'epoca a 119 focs el 1381 (més de 600 persones), 
que es mantingueren relativament estacionaris fins al creixement del segle 
XVIII (de 1.152 h el 1718 a 1.578 el 1787), no tan espectacular com en altres 
sectors del país. El 1860 havia assolit 2.445 h i després d'aquest salt el creixe
ment continua, pero, a un ritme més lent: 2.568 h el 1900, 3.311 h el 1920; el 
1927 se li agregaren els pobles de Montnegre i Olzinelles (637 h el 1920) i així 
el 1930 sumava el conjunt 4.192 habitants. A la postguerra continua el signe 
positiu de la corba demografica ( 4.749 h el 1940, 4. 923 el 1950) i fou en el 
decenni dels cinquanta quan una forta immigració atreta perla industrialitza
ció marca un creixement espectacular: 6.764 h el 1960, 9.297 h el 1970, 11.929 
h el 1981. La incidencia de la immigració s'ha redui't, pero, relativament; així, 
en 1951-60 el creixement migratori (1.381 persones) representava el 75 % del 
creixement total; en 1961-70, el 64 % (1.613 persones); en 1971-75, el 62 % 
(1.050 persones); en 1976-781 el 59 % (562 persones). La població es concentra 
sobretot a la vila de Sant Celoni (91,7 %) i de les altres entitats que inclou el 
municipi només té un cert pes demograf ic la Batlloria. 

El primer lloc esmentat en el terme és el de Pertegas, on hi hagué la 
primitiva església i parroquia de Sant Martí de Pertegas; s'ha volgut identificar 
aquesta església de Sant Martí amb l'esmentada en un privilegi de Lluís el 
Tartamut del 878 al bisbe Frodoí, pero l'atribució no és segura (sembla que 
es refereix a Sant Martí d'Arenys, ja que el document precisa que és del comtat 
de Girona); el lloc de Pertegas és documentat el 984 i el 990 i l'església de 
Sant Martí de Pertegas el 1031iel1044 en el testament d'un tal Ricolf. Aques
ta parroquia rural, situada a la dreta de la riera de Pertegas (al N de la que 
havia d'esdevenir vila de Sant Celoni), resulta aviat insuficient i fou refeta i 
consagrada el 1106 pel bisbe Berenguer. Fou ampliada i reformada de nou al 
segle XIV (les obres s'acabaren el 1369), pero després de perdre la par
roquialitat (1703) a favor de l'església bastida dins la vila s'ana arruinant i 
arriba a perdre l'advocació a Sant Martí (es trobava molt destruida a mitjan 
segle XIX i fou bastida després, aprofitant-ne algunes parets, una capella sota 
l'advocació de Sant Erasme, com ara és coneguda). Al seu costat es dreva el 
magnífic edifici de la Rectoría Vella, notable exemplar de gotic civil, ara 
propietat de l'ajuntament de Sant Celoni. Procedent d'aquesta primitiva par
roquia es conserva una taula del retaule de l'altar de Sant Vicern;:, fet per 
Ramon Destorrents (segle XIV), al Museu Diocesa de Barcelona; i el retaule 
de Santa Anna, obra de Jaume Huguet (encarregada vers 1470), ambla Cruci-
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fixió a la part central del tríptic de l'escorxament de sant Bartomeu i la mort 
de Maria Magdalena a les dues bandes, actualment al Museu d' Art de Catalu
nya. 

La vila de Sant Celoni es troba a 155 m d'altitud, a l'interfluvi de la 
Tordera i la riera de Pertegas, a l'extrem de ponent del seu terme, dominada 
al NW per la muntanya i santuari del Puig de Bellver. Sorgí al voltant de la 
petita capella de Sant Celoni (de la qual resten vestigis de l'absis i part d'un 
mur) que donava a l'actual placeta de l'Estudi (entre els carrers Major i dels 
Valls), que Guillem Humbert de Sesagudes, senyor d'un extens territori que 
arribava a Caldes d'Estrac i a Lloret, i la seva muller Guilleuma, donaren al 
monestir de Santa Maria de l'Estany, el 1088 perque s'hi fundés un petit prio
rato pabordia -la pabordia de Sant Celoni-; hi hagué una recluida comunitat 
de canonges augustinans (segles XIII-XIV) a la casa del costat, la Pabordia, i 
després només un paborde; se secularitza el 1532 i resta recluida a un simple 
benefici; la petita església romanica, d'una nau, ja era ruinosa el 1590. 

La situació optima de l'església, a mig camí de Barcelona a Girona, prop 
de l'antiga Vía Augusta i la Strata Francisca, afavorí la formació d'un burg o 
nucli fortificat dins els dominis dels Cabrera (successors dels Agudes-Montse
ny), que cediren el domini del lloc a l'ordre militar dels hospitalers el 1151 
(que perdura fins al 1405) i que establiren la seva comanda de Sant Celoni el 
1319. Aquesta cessió motiva greus tensions entre els hospitalers i el bisbat de 
Barcelona, que havia fet una permuta sobre Sant Celoni amb ef monestir de 
l'Estany, solucionades a la fi del mateix segle XII. El 1157 apareix ja la primera 
menció del mercat davant el recinte de la Fon;a o muralles i des de la fi de 
segle la vila apareix com a centre d'atracció comarcal. Hi havia també tres 
molins prop del riu i diversos hostals i aviat apareixen les activitats menestrals 
(teixidors, vanovers, flassaders, pentinadors de llana, sastres, sabaters, blan
quers, etc.). La vila s'ana ampliant cap a ponent i a mitjan segle XIV es forma 
un segon recinte de muralles. 

El camí ral primitiu continua formant l'eix des del Portal Major al portal 
de Girona, i davant el primer es forma un raval fora murs o vila nova, amb 
placa porticada (Placa Major) on se celebrava el mercat que abans es feia a la 
placa del Costell (ara del Bestiar), intramurs. Hi havia un pou públic davant 
el casal dels hospitalers i també dins la vila un hospital de malalts pobres amb 
una capella dedicada a Sant Antoni. Extramurs hi havia !'hospital de mesells 
o Hebrosos de Sant Nicolau de Sant Celoni, amb una petita església romanica 
de transició al gotic que encara es conserva (restaurada el 1840 i el 1952), 
d'una nau, absis semicircular, obra dels segles XIII-XIV, coneguda des del segle 
XIX amb l'advocació de Sant Pone. El pont gotic sobre la Tordera bastit a la 
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fi del segle XIII fou enderrocat a la Guerra del Frances (en resta una arca
da). 

La vila era regida pel comanador dels hospitalers, que exercia el govern 
a través d'un batlle. Des del 1355 hom autoritza l'elecció de cónsols que repre
sentessin els interessos de la universitat o vila i el 1370, en temps del comana
dor Guillem de Sentmenat, en promulgaren unes ordinacions per al seu bon 
govern, considerades modeliques. El mercat se celebrava el dissabte i pel maig 
i el setembre se celebraven fires; les mesures própies de Sant Celoni s'imposa
ren en altres jurisdiccions i s'establí una forta competencia amb el mercat de 
Palautordera. Els Cabrera compraren el 1405 per 34.000 florins d'or la juris
dicció de Sánt Celoni als hospitalers (que traslladaren la seva comanda a l'Es
pluga Calba) i des d'aleshores la vila fou centre d'una batllia dins el poderós 
vescomtat de Cabrera. 

Després de la crisi del segle XV (guerra contra Joan II i qüestió dels 
remences), quan la població baixa a 100 focs (1497), hi hagué una no"\La represa 
i la vila hagué d'ampliar de nou les muralles, sota la protecció dels marquesos 
d'Aitona, hereus dels Cabrera, i el 1582 els caputxins s'establiren fins el 1618 
a la capella de la Mare de Déu dels Socors del Puig de Bellver i després es 
traslladaren en un convent més proper fins al 1835. 

Els vilatans lluitaren des del segle XVI per tenir l'església parroquial, radi
cada bastant lluny del nucli, a Sant Martí de Pertegas, dins els murs de la vila. 
La primera pedra es posa el 1634, pero les obres es paralitzaren el 1638 i fins 
al 1°680 (malgrat l'incendi del temple de Pertegas del 1655, que fou reparat) i 
la consagració de la nova església i el trasllat solemne de la parroquialitat de 
Sant Martí de Pertegas a la nova parroquia de Sant Martí de Sant Celoni es 
realitza el 1703. La planta és rectangular, d'una sola nau dividida en sis trams 
amb llunetes, absis octagonal i deu capelles petites al costat de la nau; la facana 
és una notable mostra de barroc tarda, amb un portal coronat per una fornícu
la adornada amb la imatge del sant patró (recent), i fou acabada el 1753, 
mentre el magnífic esgrafiat de la facana en forma de retaule i d'estil renaixen
tista, d'autor desconegut, fou acabat el 1762 (els motius són al·legories, una 
balustrada central, els sants Celoni i Ermenter i altres temes; fou restaurat el 
1967). Després de la depredació del 1936 fou decorat amb un altar major 
d'alabastre coronat per un templet i pintures al presbiteri d'Isidre Casas 
(1960). 

L'expansió económica del segle XVIII no fou tan brillant com en altres 
poblacions del país i el viatger Francisco de Zamora, vers 1790, fa constar la 
importancia del mercat, del comerc amb el carbó procedent de les muntanyes 
veines i altres fonts de riquesa, pero observa en parlar de l'eixample de la vila 
« ... pero habiéndose retirado la carretera se han quedado sin concluir las casas que 
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se habían empezado». Després de la destrucció del pont gotic durant la Guerra 
del Frances, es construiren els pons nous de la Torciera i de la riera de Vallgor
guma. 

El 1860 tingué lloc !'arribada del ferrocarril, fet important en el desenvo
lupament de la vila i que d'altra banda talla l'expansió urbana vers el SE 
(camins a la Torciera) i el 1881 es planeja !'actual carrer del Dr. Trueta amb 
pas inferior a la via del tren substituint el pas a nivell. El 1924 es planeja 
!'obertura de nous carrers i els anys seixanta s'obrí la nova carretera a l'altra 
banda de la via, alhora que el creixement demografic motiva la creació de 
nous barris. 

El nucli antic manté el Carrer Major coma eix principal, seguit per altres 
carrers paral · lels, que el configuren comuna xarxa octagonal, d'illes general
ment allargades; hi ha a la placa de la Vila els principals edificis (l'església, 
la mateixa casa de la Vila, Can Ramis, !'Hostal Suís), i predominen les cases 
unifamiliars entre mitgeres, d'una o dues plantes elevades. Entre el centre i 
la: Rectoría Vella hi ha un sector d'eixample, escoles i equipaments esportius. 
Uns altres sectors urbans són el de llevant del turó del Puig (amb el nou 
hospital i escoles), el del S d'aquest turó fins a l'avinguda de la Pau, el barrí 
de Virgili (al S de l'avinguda de la Pau), molt marginat, el sector entre la 
carretera vella i la via del tren (amb l'Estació, l' Ateneu, la Cambra Agraria i 
escoles), el sector al S del ferrocarril, amb indústries; els barris també indus
trials al voltant de Sant Pone; i el de les Borrelles, molt suburbial, vora el fos-
sar. 

Entre els centres d'ensenyament destaquem, a més de sis escoles d'EGB, 
un institut d'ensenyament mitja i una escola de formació professional (Funda
ció Moncanut) i entre les entitats culturals l' Ateneu, amb edif ici pro pi i més 
de cinquanta anys d'existencia. Hi ha un camp d'esports (futbol i basquet), 
una piscina municipal i alguns clubs privats de tennis. 

El santuari del Puig de Bellver s'aka en un turó, a 224 m d'altitud, a l'W 
de la vila, dominant una ampla panoramica sobre les valls de la Torciera i de 
la riera de Pertegas. Conegut des del 1537, regentat pels caputxins en 1582-
1618, fou totalment reedificat en 1919-35 i després de la destrucció del 1936 
fou reconstruit: el 1961 s'entronitza la nova imatge (l'antiga es conserva a Can 
Ramis) i l'obelisc a la vora de la capella és del 1962 (obra de Joan Bergós). 

El poble de la Batlloria es troba en un sector pla a l'esquerra de la Torcie
ra, prop dels termes de Gualba i Breda. Es forma al peu del camí de Sant 
Celoni i Fuirosos a Hostalric i era constituit inicialment per l'església par
roquial de Santa Maria de l'Esperanc;:a i les cases del carrer Major. La implan
tació de noves indústries (especialment INACSA i Roca Humbert) motiva un 
fort creixement del nucli (849 h el 1979). Entre les masies o cases antigues es 
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destaca la gran masia de Can Batllori. L' església es bastí a partir del 1452 a 
instancies del bisbe Jaume Girald que volia bastir-hi un hospital pera pobres 
pelegrins; fou sufragania de Sant Cebria de Fuirosos i de Sant Martí de Mont
negre fins al 1867 i havia estat refeta al segle XVII (és d'una nau amb campanar, 
massís, de torre quadrada). La població fou el cap efectiu del municipi de 
Montnegre fins a la seva incorporació a Sant Celoni el 1927. 

El poble de Montnegre, de població disseminada (14 h el 1970), és centrat 
per l'església parroquial de Sant Martí de Montnegre, situada a 467 m d'alti
tud, als vessants septentrionals de la carena de la serra de Montnegre, al sector 
sud-oriental del terme. El lloc és esmentat el 1022 i l'església fou inicialment 
la del castell de Montnegre, centre d'una extensa jurisdicció que comprenia 
a més Fuirosos, la Batlloria i Gualba (baronia de Montnegre), que va pertanyer 
a la família Gualba (en fou membre el famós bisbe de Barcelona Pon<; de 
Gualba, 1303-34; que féu bastir Santa Maria de la Mar, i el seu nebot Arnau 
de Gualba, que funda un benefici a Sant Martí de Montnegre). L'església 
actual és obra dels segles XVII-XVIII, d'una sola nau i dues capelles a cada 
costat, i senzilla portada coronada per un massís campanar de torre que ocupa 
tota l'amplada. Més al N, prop de la riera del seu nom, hi ha el poble de 
Fuirosos, també la població esparsa (24 h el 1970), centrat per l'església de 
Sant Cebria de Fuirosos, coneguda des del segle XIV (el lloc és esmentat des 
del 1020) i que sembla que fou sempre sufragania de Montnegre; !'actual 
edifici, d'una nau amb dues capelles al costat del presbiteri, és posterior al 
1560. Fuirosos i la Batlloria formaren part de la baronia i del municipi de 
Montnegr.e i amb aquest poble s'integraren a Sant Celoni el 1927 (el cap 
ef ectiu era, com hem dit, la Batlloria). 

A l'extrem NW del massís de Montnegre, al S de Sant Celoni, hi ha el 
poble d'Olzinelles, així mateix de població dispersa (63 h el 1970), centrat per 
l'església parroquial de Sant Esteve d'Olzinelles. Esmentada des del 1083 (Va
llis Ollofredis) dins les terres dels Cabrera (el lloc consta des del 978 sota la 
forma Elzinelles i depengué inicialment del monestir de Sant Cugat del Valles) 
fou unida des de 1421 a Sant Lloren<; de Vilardell i les dues parroquies foren 
d'un sol rector. Conserva alguns elements de la construcció romanica i la 
fa<;ana actual és del 1786; és d'una nau, dues capelles laterals (segle XVI) i 
campanar d'espandanya convertit en torre. Olzinelles forma un municipi, 
agregat el 1927 a Sant Celoni, justament amb Vilardell, a la dreta de la Torcie
ra, prop de la vall, davant el sector industrial de l'esquerra de la riera de 
Pertegas; poble rural de població esparsa (21hel1970), el centra l'església de 
Sant Lloren<; de Vilardell, esmentada des del 1041, que estigué unida a la 
d'Olzinelles des del segle XV. Té elements arquitectonics dels segles XII-XIII i 
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dels XV-XVI; la facana té un senzill portie i campanar d'espadanya. El lloc de 
Vilardell consta des del 998 (Vilarzello). 

Entre les masies i grans cases pairals de l'extens terme de Sant Celoni 
podem esmentar les de Can Valls (del ve!nat de Pertegas), Ca l'Agustí (Olzine
lles), Can Batlle (Vilardell), Can Riera de Vilardell, Can Preses (Montnegre), 
Ca l'Auladell (Montnegre), Can Riera de Fuirosos, Ca N'Oller (Fuirosos, prop 
de la Tordera), Can Draper (Olzinelles, prop de Sant Celoni), Can Ginestar 
(Montnegre), Can Bocs (Vilardell) i altres. Encara que algunes masies han 
estat abandonades, d'altres han estat rehabilitades com a lloc de segona resi
dencia. 

Fill il ·lustre de Sant Celoni fou el gran pintor Bernat Martorell (mort a 
Barcelona el 1452), fill segon d'un carnisser, que s'establí a Barcelona el 1433, 
figura cabdal de l'art gotic catala. També en fou fill Josep Jalpí i Julia (1604-
1678), eclesiastic, benedictí (prior de Meia), que compila les Noves Constitu
cions de la Congregació Claustral Tarraconense (que presidí) i fou partidari 
de Felip IV durant la Guerra dels Segadors (canceller de Catalunya el 
1652). 
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CAMPINS 

Campins és un petit municipi de 7,38 km2
, que sense ésser deis més petits 

de la comarca, ho és d'aquest sector del Montseny, on tots els municipis tenen 
unes extensions d'unes quantes desenes de km2

• Campins era una antiga qua
dra civil, que comprenia la demarcació de la seva parroquia de Sant Joan 
Baptista de Campins, amb una certa autonomía dintre el gran terme de Mont
clús. El seu terme, de forma romboidal, es troba entre els municipis de Fogars 
de Montclús, Gualba i Sant Celoni. 

La seva demarcació s'estén en pendent de S a N amb una altura mínima 
de 200 metres i maxima de 800 al seu extrem més septentrional. És un terme 
ondulat en la seva part central per turons de relleu suau, com Puig Morell 
(318 m d'alt), la serra d'en Mates (de 330 m) o el turó de Can Zidro (390 m). 
El poble es troba a 321 m d'altitud. 

Els diferents rierals o torrents s'apleguen en la riera de Campins, que 
fora el terme pren el nom de riera de Pertegas, excepte algun petit corrent de 
la part E que va a la riera de Gualba. 

La seva demarcació es reparteix en 372 ha de bosc (alzines sureres, alzines 
i pins i alguns claps de castanyers) i de matolls, unes 300 d'erms, unes 40 de 
seca i 24 de regadiu, dedicades a blat, patates, farratges i llegums. Els masos 
viuen especialment del bestiar boví, bé que la principal font de vida del petit 
poble és l'estiueig i el turisme. 

Una bona part del terme és format per margues oligoceniques, que es 
formaren en epoques terciaries al fons d'un llac; aquestes margues es coien 
en antics forns pera l'obtenció de ciment. Aquests forns, abans fon;a impor
tants, es troben abandonats fa més de mig segle i coberts de bardisses. Al 
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principi del segle XX funcionava a Campins la primera fabrica de ciment 
artificial de l'estat espanyol. És un poble de decreixern;a, que ha passat de 293 
habitants el 1900 a 196 el 1960 i 155 el 1975. El 1981 tenia 160 habitants de 
fet. Malgrat aixo, el turisme i la funció de segona residencia fan que s'hagin 
construit noves cases i creat alguns notables restaurants, com el de les Albes, 
La Falda del Montseny, La Palmera o el Campins. 

La funció d'estiueig és deguda al seu bon clima i la del turisme, al fet de 
trobar-se el poble a 5 km de Sant Celoni, al peu de la carretera que porta a 
Santa Fe. De cara a l'estiueig es va construint a l'entrada de la població un 
notable bloc d'apartaments. 

El lloc de Campins és esmentat com la vila Campinos el 878 en el privilegi 
de concessió de propietaris del rei Lluís el Tartamut al bisbe Frodoí de Barce
lona. En aquells anys consta que ja havia repoblat i restaurat el lloc un prevere 
anomenat Otolguer. La parroquia de Sant Joan de Campins surt documentada 
el 1231. 

El terme de Campins constituia una quadra civil, que es trobava dintre 
la demarcació de l'antic castell de Montclús, pero que era sota el domini dels 
senyors de la casa de Palau o de Sant Cebria de Palau, ara coneguda pel castell 
de Fluvia, del terme de Sant Esteve de Palautordera. La família Palau, succeida 
pels Torrelles i més tard pels Fluvia, tenia la quadra en propietat. Reconeixia, 
pero, l'alt domini i una certa subjecció al terme de Montclús, successor dels 
antics castells de les Agudes i de Miravalls. La quadra tenia 22 focs el 1380. 

Els antics documents parlen sovint de la casa de Campins, que hom sol 
identificar amb la casa de Palau; aixo fa dubtar si existí un antic casal nobiliari 
a Campins o bé si la casa de Palau o castell de Fluvia abans esmentat es 
considerava jurídicament com a part integrant de la quadra de Campins. La 
parroquia de Sant Joan de Campins i la seva quadra comprenia també alguns 
masos de l'antiga parroquia de Sant Martí de Pertegas. 

L'església actual de Sant Joan de Campins és un edifici complex que té 
elements romanics del segle XII embeguts en un conjunt d'edificacions dels 
segles XVI i XVII difícils de datar. Consta que el 1756 l'església vella, que era 
al costat del portal, servia de sagristia. Aquest primitiu portal era a la part de 
migdia i donava a la placeta encara existent alla. El 1895 es capgira el sentit 
de l'església i s'obrí la nova facana a l'indret on hi havia el presbiteri. L'església 
primitiva tenia dos altars coberts de volta d'ogiva del segle XVI que li donaven 
planta de creu. L'esvelt campanar que li fa costat sembla una obra del segle 
XVII. 

L'església de Campins conserva alguns objectes d'orfebreria, del segle 
XVIII, i una pica baptismal romanica, guardada a la rectoria, situada a l'altra 
banda de la carretera de l' església. 
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Ermita de Sant Guillem. 

Església parroquial de Sant ]oan de Campins. 



Al S del poblet, a poca distancia, arrapada en un perrdent, hi ha l'ermita 
de Sant Guillem. El seu origen és desconegut; la primera notícia és del 1488, 
quan es dona llicencia de captar per a la seva construcció o reparació, puix 
que el 1581 es diu que feia p9c que s'havia construit. És un edifici rectangular 
de quatre trams, amb un petit campanaret d'espadanya. 

La vella documentació parla també d'una capella de Sant Mateu i Sant 
Macia, desconeguda, i d'una de Sant Joan a la casa Nicolau del Roure. 

La població de Campins era molt petita el 1787, quan tenia només 97 
habitants, pero augmenta rapidament al segle XIX, en que passa a 189 el 1842, 
362 el 1857 i 343 el 1887. Entre els anys 1910 i 1920 encara va mantenir un 
cens entorn de les 300 persones, pero inicia seguidament una tímida davallada 
que s'accentua els darrers deu anys segons abans s'ha exposat. 

Formen el terme un conjunt notable de masies com l'Ermengol, el Co
llell, Pereres Vell, el Prat, el Figueral, el Regas, Can Bruguera, Can Plana, etc.; 
alguns masos com Can Salvi i Can Saula formaven petites caseries el 1860. 
Avui moltes de les antigues masies han estat restaurades per a l'estiueig o 
segona residencia. En una hi habita el famós pintor Antoni Tapies. 
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GUALBA 

El municipi de Gualba, de 23,24 km2
, ocupa l'extrem NE de la comarca 

del Valles Oriental i la seva frontera amb Riells marca el límit comarcal. És 
un municipi totalment montsenyenc que s'allarga des del cim del turó Morou 
(1.300 m d'altitud) a l'extrem N, fins a la Tordera, que és el seu límit meridio
nal, a uns 1~0 m d'altitud. Té coma eix la riera de Gualba, l'antigaAquaAlba, 
que li ha donat el nom, que neix a la vall de Santa Fe i desaigua a la Tordera 
prop de Gualba de Baix, i a la qual conflueixen la resta de torrents i rierals 
com el del Sot de les Pedreres, el d'en Berenguer, el d'en Cinto o el de Can 
Renau; només el torrent del Terme, que marca la seva separació municipal 
amb Sant Celoni, aboca directament les seves aigües a la Tordera. És un terme 
allargassat que té de NW a SE uns vuit quilometres en línia recta. 

Creuen el seu terme en el sector S, el més poblat, la carretera de Grano
llers a Girona, que es comunica per un doble brancal amb Gualba de Dalt, i 
la línia del ferrocarril de Granollers a Girona, que té una estació a l'extrem 
SE del municipi, prop del límit amb la Batlloria. 

El municipi de Gualba vivia tradicionalment de l'explotació del hose i 
de !'agricultura, pero modernament ha ocorregut una petita expansió indus
trial, gracies a la seva proximitat amb Sant Celoni i al pas de la carretera 
general, pero en especial l'estiueig i les urbanitzacions li han donat una nova 
vitalitat i han transformat una bona part de la fisonomía tradicional del sector 
més meridional del terme. Es pot dir que Gualba de Dalt centra la zona 
residencial i Gualba de Baix la zona industrial, on radiquen les seves petites 
empreses. 

Les estadístiques del 1975 assenyalen a Gualba unes 1.200 ha de superf ície 
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forestal de roures, pins, alzines sureres i algun clap de fageda i castanyers, 
700 ha de prats o pasturatges i d'ermots, 190 ha d'agricultura de seca i 107 de 
regadiu. Els principals conreus són de cereals, patates, llegums, farratges (al
fals i naps) i hortalisses. Hi ha algunes granges o explotacions de vaques de 
llet, producció tradicional del terme. S' exploten pedreres de marbre i de cak, 
especialment sota el turó de les Pedreres i hi ha jaciments de ferro i de coure, 
abans explotats; subsisteixen encara el toponim i anti e edif ici de la Farga de 
l'Aram. 

Les principals empreses són la Paperera del Montseny, Tarquínia SA de 
productes químics i una empresa d'eter d'escuma blanca, que es creu que és 
la que ha donat el nom, gairebé mil· lenari de Gualba o «Aigua Blanca». S'han 
ocupat de Gualba molts excursionistes i escriptors, com el romantic Víctor 
Balaguer o Artur Osona, pero el que més l'ha popularitzada ha estat Eugeni 
d'Ors, ambla seva novel· la Gualba la de mil veus, escrita el 1915. També Joan 
Lamote de Grignon lii sojorna i hi copsa moltes de les seves harmonies. 

El lloc d'Aqua Alba i la seva parroquia de Sant Vicenc surten documentats 
des del 1053. El 1083 el lloc fou donat a Sant Cugat i de nou surten les butlles 
de confirmació de propietat del citat monestir dels anys 1098 i 1120. La seva 
demarcació és considerada inclosa en els termes del castell de Montsoriu, per 
bé que, com reconegué ~l·vescomte de Cabrera el 1382, la vall de Gualba era 
de jurisdicció civil del paborde de Palau del monestir de Sant Cugat. El pa
borde protesta sovint d'aquesta subjecció al domini dels Cabrera i obtingué 
algunes exempcions referents que els homes de la parroquia no haguessin 
d' eixir en host fora del terme. La jurisdicció era en part infeudada a la família 
noble cognominada Gualba, a la qual el vescomte de Cabrera impedí al princi
pi del segle XIV de fer una torre o fortif icació bo i al· legant que aixo anava 
contra el domini vescomtal. 

Aquesta família Gualba es va extingir al segle XVII. En procedia el bisbe 
de Barcelona Pone de Gualba (1303-34), nebot del bisbe també de Barcelona, 
Guerau de Gualba (1284-85), puix que el 1303 va fer col· lació del benefici de 
Santa Maria fundat a l'església de Sant Vicenc de Gualba pel seu germa Pere 
de Gualba. 

L'església parroquial de Sant Vicenc presideix el nucli historie de Gualba 
o Gualba de Dalt (177 m d'altitud) i consta encara basicament, almenys en 
l'absis i la facana, de l'església romanica consagrada el 1099. Com passa en 
moltes esglésies, fou transformada al segle XV amb capelles laterals que li 
formen altres naus laterals i amb un campanar de torre, de pis vuitavat amb 
grans obertures apuntades per a les campanes. Més tard se li afegiren cossos 
moderns a la part del davant i es perllongaren les naus de capelles tardo
gotiques, cobertes amb nerviacions, i la capella de la Mare de Déu, amb men-
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sules esculpides. Una restauració feta entre els anys 1959 i 1961 ha restaurat 
la facana i el sector de l'absis, que té dues fornícules per a altars dintre el 
gruix deis murs que donen al presbiteri. 

L'església té antigues lapides sepulcrals d'antics feligresas i rectors, entre 
les quals es destaca la del rector Josep Baborés, que lluita contra els milicians 
constitucionals i fou mort per aquests el 1822. T ambé guarda un retaule gotic 
del segle XVI amb taules pintades amb escenes de la vida de Sant Vicenc, una 
predel ·la gótica amb Crist al mig i dues san tes per banda del 1582 i fragments 
d'un altre retaule pintat del segle XVII amb quatre doctors de l'Església. Con
serva així mateix algunes peces d'orfebreria: una creu processional del segle 
XVI. i un reliquiari i canelobres del segle XVIII. 

El poblet de Gualba té algunes cases antigues, pero la majoria s'han reno"' 
vat sobretot de cara a l'estiueig. 
· El nucli de Gualba de Baix, entre la carretera general i la Tordera, es va 
formar al segle XVIII amb casetes humils, pero s'ha renovat molt en temps 
moderns. Compta amb unes 160 persones. El barri de la Barceloneta, a mig 
camí entre els dos Gualba, és un barri dispers de cases i xalets més o menys 
propers i compta amb unes 90 persones; a vegades és anomenat impropiarrient 
Gualba del Mig. Finalment resta el barri de l'Estació, totalment modern, prop 
del qua! hi ha algunes cases deis treballadors d'INCASA, de la Batlloria, com 
resta dit. Té unes 140 persones. El cens de Gualba el 1981 és de 631 persones, 
cosa que indica que el poble ha sof ert darrerament un notable descens, puix 
que el 1936 tenia 771 habitants, 724 el 1950, 759 el 1970, 656 el 1975 i 631 
el 1981. 

Segles enrere Gualba era un municipi totalment rural, amb 44 famílies 
el 1381, 17 el 1553, 40 el 1719 i 34 el 1842. Entre els seus masos més antics 
es poden esmentar l'Illa, la Coma, Can Renau, el Masf errer, Can Prat, Can 
Cambó, Can Sala, Can Sivina, La Ferreria i la Cerbera, aquesta la casa més 
enlairada del terme. 

A tocar del cementiri, a l'altra banda de la riera, hi ha l'antiga capella de 
San Cristofol, documentada el 1328 i reconstruida el 1587. És un edifici sen
zill, rectangular, amb bones pedres cantoneres, amb una !linda amb ornamen
tació, que recorda el final del període gotic, i un petit campanaret d'espadanya 
sobre la facana. 
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