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LA PROPIETAT 
DE LES TERRES 

Abans d'encetar la història del masos o cases de pagès del nostre 
terme municipal, creiem del tot necessari fer un breu comentari 
sobre la propietat de les terres on foren bastides les cases, com 
també de les terres conreades com a mitjà de vida dels seus 
estadants. 

Veiem-ne, doncs, un parell d'exemples: 

1218.-Andreu, prior de Santa Maria de Terrassa, cedeix a Guillem 
Bover, a la seva mare Ermessenda i a la seva filla Berenguera, un 
honor territorial situat a Sant Martí de Sorbet, que tenia Bernat 
Marató per dita església de Santa Maria, a la qual donarà 
anualment la terça part dels fruïts, a més de trenta sous com a preu 
de la cessió. 

1371.- 25 de febrer. Ponç de Venaià, prior de Santa Maria de 
Terrassa, confirma a Pere Marcet, de la parròquia de Santa Maria 
d'Olesa, una peça de terra situada a Sant Martí de Sorbet que té 
en emfiteusi per l'esmentat monestir. 
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Coneixent doncs la propietat de les terres, sabem del domini que 
exercien els senyors dels castell i també el de les comunitats reli
gioses, ja que les vendes, els establiments, les permutes i altres 
transaccions «comercials», en el transcurs dels segles foren cons
tants. Moltes d'aquestes han quedat enregistrades en nombrosos 
pergamins, i més tard en els protocols notarials guardats en arxius 
municipals i biblioteques. 

Tota aquesta documentació ens ha permès d'extreure les dades, 
i els límits de les propietats, noms de llurs propietaris, els empla
çaments de les heretats i l'any dels diferents establiments. 

També ens fa coneixedors dels veïns més pròxims, que és el 
mateix que dir el nom de les heretats de la rodalia i també dels 
topònims emprats en cada època. 

Dèiem, en altres publicacions, que amb la lectura dels antics 
pergamins o de les seves traduccions, l'historiador que estima, viu 
i cerca dades sobre aquest tema es troba traslladat i integrat en 
un altre món i s'adona ràpidament de com la senzilla redacció dels 
documents antics és molt perfecta, ja que hi quedaven ressenyats 
tota mena de detalls, amb pèls i senyals com avui diríem, i no 
quedava quasi res dintre del tinter. En tots aquests documents no 
hi havia pas lletra menuda i per aquesta raó no era necessari llegir 
«entre línies». 

Per aquests pergamins veiem que els senyors feudals, els abats 
dels monestirs i els priors, no solament venen terres i estableixen 
nous estadants, sinó que, en altres ocasions, es converteixen en 
compradors de masies i de terres que més tard tornaran a vendre 
o a llogar, per a poder obtenir mitjans econòmics per a les pròpies 
despeses. 

Encara que molts pergamins ens parlen de donacions i de ces
sions, el nou propietari o estadà sempre havia de pagar censos i 
delmes. El delme era el dret d'una desena part o per extensió d'una 
fracció variable de collita que es pagava al senyor del castell, a una 
comunitat religiosa fins i tot, al senyor rector de la parròquia del 
poble. 

El llegidor podrà veure, en la documentació que tot seguit ad
juntem i també en la que figura en l'estudi de cada masia, que, 
entre altres circumstàncies, els cobraments i els pagaments es feien 
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amb moneda barcelonesa. També era un costum molt generalitzat 
que es pagués fent una o diverses tasques; o sia, amb el propi 
treball . 

Ens crida l'atenció veure amb quina meticulositat quedaven 
enregistrades, en els antics pergamins i documents, les diferents 
formes de pagament i les dates exactes en les quals s'havien de fer 
efectius. Avui dia, quan llegim alguns d'aquests pergamins i veiem, 
per exemple, que: 

1218.-Andreu, prior de Santa Maria de Terrassa, cedeix a Guillem 
Bover, a la seva mare Ermessensa i a la seva filla Berenguera, un 
honor situat a Sant Martí de Sorbet, pagarà a l'església de Santa 
Maria una terça part dels fruïts, a més de trenta sous com a preu 
de la cessió. (Pergamins del Priorat de Santa Maria de Terrassa, 
any 977-1633, Doc. n º 63, a cura de Pere Puig.) 

1295.- 22 de juliol. Duran de Conamina, prior de Santa Maria de 
Terrassa, confirma a Guillem de Guardiola una peça de terra que 
aquest té per l'esmentat monestir a la parròquia de Sant Martí de 
Sorbet, a cens anual d'un parell de gallines. (Pergamins del Priorat 
de Santa Maria de Terrassa, 977-1633, Doc. nº 120, a cura de Pere 
Puig i Ustrell.) 

1786.- « .. . segons es diu per Pere Llonch, pagès de la parròquia de 
Sant Martí de Sorbet i Teresa Llonch i Corbera i per Thomas Llonch 
i Corbera, el seu fill i hereu, a la prestació de una lliura, nou sous 
i dos diners, moneda barcelonesa, de cens, en nua percepció lluhible 
enterament en una sola vegada, pagador el dia deu d'agost de cada 
anys ..... ». (Capbreu de les Rendes del Rnt. Prior de Viladecavalls 
inferior, pag. n º 26 - Arxiu Històric de Terrassa.) 

apunta als nostres llavis una rialleta burlesca en no entendre que, 
en aquell temps, un parell de gallines, mitja quartera de forment 
o un jornal, tinguessin una vàlua tan important. 
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ELS MASOS, 
LES MASIES I 

LES CASES DE PAGÈS 

Viladecavalls ha estat un poble nascut i arrelat a les terres de 
cultiu de la seva contrada. Hem comentat, quasi de passada, la 
propietat de les terres; i també hem parlat una mica de la vida que 
es desenvolupava sota l'ombra, la tutela i l'interès dels senyors dels 
castells, com també de l'església. 

En aquells temps de l'alta Edat Mitjana, existien moltes terres, 
i fins i tot termes, que eren propietat dels senyors dels castells , així 
ho hem indicat en paràgrafs anteriors, però aquells estaven 
mancats dels homes que les havien de conrear i fer-les produir. 
Quan la gent, després de moltes guerres, va retornar als plans i 
a la muntanya, va ésser el moment més adient per a arribar a un 
acord amb els senyors feudals, que és el mateix que dir amb els 
amos del poble, per aconseguir unes terres per a conrear i construir
hi la seva casa. 

Els establiments, els alous, els censos, etc., eren el pa nostre de 
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cada dia, i tot això comportava uns mutus compromisos que, prin
cipalment, el pobre pagès, havia de respectar. 

Era un cop establertes les condicions que aquest rebia una par
cel·la de terra que, en pergamins del segle XII, és anomenada 
masada o mansata: el mas. El nom de mas no era el de la casa 
solament, sinó el tros de terra donada o deixada a un conreador 
junt amb la casa construïda i habitada pel nou propietari o llogater. 

És per aquest raonament que s'entenia, en aquell temps, com 
a mas una casa amb no gaire extensió de terra, on habitava una 
família molt reduïda. També es podia donar el cas que el mas fos 
propietat d'un altre amo i que un dels mossos de la casa gran hi 
fes estada juntament amb la seva família, i que tingués cura, en 
aquest cas amb certs drets, de les terres per encàrrec d'un tercer. 

De masos, n'hi havia de diverses menes: els anomenats 
parellada, quan la seva extensió de terreny es podia llaurar en un 
dia amb una parella de bous; i els de cavalleria, que eren aquells 
en què els productes de les seves collites anaven destinats a un 
cavaller del senyor feudal. 

Si les terres del mas eren molt reduïdes, com també la seva casa, 
aquests prenien el nom de Borda, que més o menys corresponia a 
la meitat d'un mas normal. La meitat d'una Borda també tenia el 
seu nom: l'habitacle era conegut com a Cabana. Existia també la 
Borja, que era una caseta feta amb parets de pedra seca, sense 
porta, que servia de sopluig i també per a vigilar les vinyes i les 
terres conreades. Com podem suposar, aquests tipus de construcció 
no eren pròpiament un habitacle, però creiem que alguns d'ells sí 
que servien d'habitació, a l'espera de la construcció d'un futur mas. 

Passats els anys i els segles, alguns masos anaren desapareixent 
per diverses circumstàncies: la unió amb cases més importants, 
fruit de compres i permutes; pels casaments entre veïns; l'abandó 
dels seus estadants ... 

Sota la mirada atenta dels senyors feudals, i amb l'interès de 
no perdre rendes, alguns dels masos abandonats, i moltes vegades 
enderrocats, eren adherits al mas de la propietat més pròxima. 

Un exemple del que acabem de dir el trobem en la documentació 
de l'heretat de Can Turu. En algun paràgraf del capbreu de les 
Rendes del Rnt. Prior de Viladecavalls inferior, llegim que: « ... de 
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vinya plantada de tinguda de quatre jornals de bous de llauradura, 
poc més o menys. La qual és de propietat del Mas Sta. Coloma a 
la heretat Turu unit i agregat ... ». 

D'aquests masos adherits o agregats a altres heretats, és inútil 
de fer-ne un estudi arquitectònic d'estils, encara que haguessin 
estat construïts en diferents èpoques. Eren obres molt senzilles, de 
parets de pedra seca, de poques obertures i de no molta alçada. 
Normalment estaven coberts amb teules àrabs. 

De tots aquests masos, res no en queda, tret de quatre parets 
de pedra seca que amb prou feines treuen el cap de terra i que 
només serveixen de testimoni de la seva passada existència. 

Les construccions més importants que han arribat als nostres 
dies són les cases de pagès, també anomenades masies, que el poble 
de Viladecavalls pot presumir de tenir-ne bastants. Moltes d'elles 
han estat transformades en el transcurs dels molts anys de la seva 
existència, i algunes fins i tot són de nova planta, encara que 
continuen conservant el seu primitiu nom. 

L'estil de totes aquestes masies és clarament el català; les 
cuines, els portals, els finestrals, les sales, els cellers i els vestíbuls 
són inconfusibles, tot i que els afegits, d'acord amb les disponibi
litats econòmiques dels propietaris, han fet que algunes d'elles amb 
prou feines ens recordin les primitives construccions. També direm, 
abans del punt i final, que algunes d'elles s'han convertit en cases 
de segona residència. 
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LA 
FORMACIÓ 

DEL NUCLI URBÀ 

És difícil fer una anàlisi en profunditat de la formació del poble 
de Viladecavalls com a nucli urbà. Com tants i tants pobles 
escampats en les terres del nostre país, també Viladecavalls va 
anar lligat i de la mà dels senyors feudals d'aquella època, amos 
i senyors dels seus castells i de les terres que configuraven tot el 
terme. 

Sabem, que en una superfície territorial no molt superior als 20 
Km2

, hi havia quatre castells: el castell jussà de Viladecavalls 
inferior, el castell sobirà de Viladecavalls superior, el castell de 
Toudell i el castell de la Barromina. 

Nosaltres no entrarem pas en detalls de la història de tots 
aquests castells, ja que la raó d'aquest Quadern és només la de fer 
una aproximació a la història de les cases de pagès d'aquesta vila. 
El lector que vulgui aprofundir en la dels castells, la trobarà en 
la publicació «Història de Viladecavalls» escrita per D. Ferran, E. 
Iglesis, Mª . T. Nolla, M. Peregrina i Josep Puy. 
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De totes maneres no podem oblidar-ne l'existència, ja que 
segurament alguns d'ells, per no dir quasi tots, eren cases de pagès 
fortificades, amb aparença de castells o fent les funcions pròpies 
d'aquests. Nosaltres ens limitàrem a adjuntar alguns documents 
relacionats amb cada una d'aquestes fortaleses. 

CASTELL JUSSÀ 

1169.- 16 de novembre. Bernat de Viladecavalls actua com a 
testimoni en la donació que Alegrete fa del cos del seu pare difunt, 
Alegret, a l'església de Santa Maria de Terrassa. (Història de 
Viladecavalls). 

CASTELL SOBIRÀ 

1317.- 23 de setembre. Trobem citat el propietari de la casa de 
Viladecavalls superior, novament un miles: Berenguer de Pedra, que 
té com a batlle Berenguer Bellver. En aquesta data Jaume de 
Perellada, de la parròquia de Sant Martí de Sorbet, reclama a 
l'esmentat batlle unes terres que li van ésser establertes per un cens 
de deu sous al lloc dit «acza ponça». (Història de Viladecavalls). 

CASTELL DE TOUDELL 

1159.- Alegret de Tuldell fa donació en aquesta data de l'església 
de Sant Miquel de Toudell a Santa Maria i Sant Pere de Terrassa. 
En el document només es parla del seu alou de Toudell, encara que 
podem pensar que en aquesta data ja hi hauria una construcció, 
segurament una masia fortificada, propietat d'Alegret de Toudell i 
de la seua família, que a més a més posseïen, fins a aquest moment, 
l'església de Sant Miquel. (Història de Viladecavalls). 

CASTELL DE LA BORRUMINA 
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1114.- Segons diu Cardús, en base a la documentació de Can 
Mitjans de la Guardiola a què va tenir accés, la primera menció 
d'aquest edifici és de l'any indicat, quan la filla de Ramon de 
Gonteres defineix el mas Gonteres, que «es proper Burruminam». 
Malgrat que el mateix autor parla d'una «munió de pedres disperses 
que són les ruïnes» del castell.(Història de Viladecavalls). 



En pàgines anteriors hem parlat una mica de la propietat de les 
terres, dels masos o cases de pagès, i també hem deixat constància 
de l'existència d'uns castells o pagesies fortificades i estratègica
ment situades. 

Ara hem de dir que la condició dels residents era rural, pagesa. 
No existia el poble com a tal , ni tampoc nucli urbà. En aquell temps 
era un lloc conegut amb el nom de Viladecavalls i també per la 
Tarumba, i tenia unes importants extensions de bosc, unes terres 
de cultiu i un nombre força important de cases de pagès escam
pades per tota la contrada. 

Antigament, la capitalitat del lloc era el punt on hi havia situada 
la parròquia , una capella romànica molt petita posada sota 
l'advocació de Sant Martí de Sorbet. 

Com que no existia el poble, tampoc no hi havia nucli urbà ni 
agrupament de cases ni carrers. Només un important nombre de 
masies, com ja hem dit, escampades per tot el terme municipal 
d'aquella època . 

No obstant això, l'església s'aixecava quasi al bell mig d'aquestes 
masies i era el seu far i la seva guia religiosa. 

La vida seguia el seu monòton i tradicional camí quan alguns 
jornalers vinguts d'altres contrades i que normalment treballaven 
en les pagesies, i els fills de moltes d'aquestes cases de pagès, 
començaren a comprar petits terrenys, que eren segregats de les 
heretats més importants, per edificar-hi llurs cases i un petit hort 
que ajudaria a la seva subsistència. 

Passaren els anys i les noves construccions no s'aturaven, sinó 
tot al contrari , ja que va començar a configurar-se un primer carrer, 
anomenat el carrer de Dalt. Però com que la construcció seguia la 
seva marxa, al cap de molt poc temps en va néixer un altre que 
fou conegut amb el nom del carrer Major. 

En Salvador Cardús, en el Butlletí del Club Pirenenc nº 35, del 
1929, ens explica que: Un factor de caràcter social vingué a trans
formar radicalment la faç del serrat de Sorber i de la seua solitària 
església. Fou a l'any 1758 quan els propietaris de la masia Corbera 
establiren trossos de terra del serrat a diferents pagesos per tal de 
què en ell edifiquessin llurs cases; i, a l'ensems, els cediren peces 
de terra a rabassa morta. És a dir que la construcció de la casa 
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anava aparellada amb una porció de terra erma, on els nous 
propietaris poguessin guanyar-se la vida, tot fornint aquests les 
arques dels establidors. 

El capbreu de les Rendes del Rnt. Prior de Viladecavalls inferior, 
de l'Arxiu Històric Comarcal de Terrassa, ens facilita una extensa 
informació documentada sobre la construcció i les condicions 
establertes en el moment de la compra dels terrenys i en el de la 
seva edificació. Com que el volem posar a l'abast de tothom, trans
crivim integrament un dels documents d'aquest capbreu. 

18 

1778-1790.- Text original. Sie a tots notori Que Mathias Llobet 
Pages del Carrer ò Veinat dit la tarumba, terme de la Quadra de 
Viladecavalls inferior, Bisbat de Barcelona. De Grat y certa ciencia, 
en virtud del Jurament avall prestador, Confessa, y en veritat 
regoneix al Rnt. Pere Rovira Pbre. en la Ciutat de Barcelona 
populat Obtentor del Benefici nomenat Priorat de la Quadra de 
Viladecavalls inferior, baix la invocació de Santa Maria, en lo altar 
major de la Parral. Igl. de la Vila de Olesa de Montserrat instituhit, 
y fundat, y com à tal Obtentor Señor Jurisdiccional , Dierecte, y 
Alodial, y Decimador universal de dita Quadra ausent, y Francisco 
Falguera Ferrer de la Vila de Tarrassa, Procurador seu constituhit, 
y ordenat ab escriptura publica rebuda en poder del Notty. avall 
escrit als sis dias del mes de Desembre del any milsetcents vuytanta 
y sis per ell prnt. , y acceptant Que per los titols avall escrits te, 
y posseheix en primer lloch tota aquella casa de un cos ocasal, ab 
son pati o eixida al detras per la part de ponent à ella contiguo 
situada en lo di carrer o Veinat de la tarumba terme de dita Quadra 
de Viladecavalls inferior ab las entradas y eixidas, drets , y 
pertinencies de ditas casa y pati o eixida universals. Y afronta dita 
casa ab pati o eixida à solixent ab lo dit carrer de la tarumba, a 
mitgdie ab casa y pati de Maxiano Torrella, la qual en lo temps del 
baix calendador establiment no estaba encara edificada, si que se 
digur ser terras dels estabilients, a ponent ab honors de Ididro 
Turu, Pages de la mateixa Quadra, que antes foren de Jaume Turu 
son Pare mediant un marge, y à tremuntana ab pati o eixida y casa 
de Maurici Gorina, que antes fou un tros de terra establert a Pere 
Colomer. Y se te la dita casa ab son pati o eixida, segons se diu, 
Per Jaume Llonch, Pages de la Parroquia de St. Marti de Sorbet, 
y Theresa Llonch y Corbera, conjuges, en los noms de usufructuaria, 



y propietaria respective, y per Thomas Llonch y Corbera, son fill 
y hereu, a la prestació de una lliura y deu sous moneda de barsa. 
de cens en nua percepció lluhibles ab una sola quitació, pagador tots 
anys fins à esser quitat en lo die deu del mes de agost. y los dits 
conjuges y fill Llonch y Corbera deuhen tenir dit son cens aixi com 
la dita casa ab son pati o eixida, y totas las dernes cases, patis, y 
eixidas que son situadas, y construhidas, y per diferents persones 
possehidas en lo dit carrer de la tarumba dehuen tenirse com dit 
Confessant te las suas per lo dit Rnt. Sor. Obtentor del benefici 
Priorat de la referida Quadra de Viladecavalls inferior, y baix alou, 
y directa Sria. de aquell en nom de dit beneficià la prestació a saber 
à mes de la decima que en calitat de Decimador li especta sobre 
la extensió de la terra en que son situadas les cases, y eixidas del 
carrer dit la tarumba als censos, y delmes carrechs contenguts en 
los titols de sas espectancias que lo Confessant ignora, los quals 
censos, y carrechs deuran esser salvos, y segurs al dit Sr.Directe 
tant sobre de la casa y pati o eixida dalt confessada, com sobre las 
de mes que son situadas, y edificadas en lo dit carrer, y dels censos 
que sobre unas , y altres los dits conjuges, y fill Llonch y Corbera 
percebeixen, y cobran. Y li pertany, y especta dit tros de terra, per 
titol de establiment a efecte de edificar casa, a favor de ell, y dels 
seus perpetuament, fet per Jaume Llonch, Pages de la Parroquia 
de St.Marti de Sorbet, y Theresa Llonch y Corbera, conjuges, en los 
noms de usufructuari, y propietari respectivament, de un tros de 
terra herm de amplada vint, y sis palms à cana de Barcelona, y de 
llarch desde la linea de las casas del carrer fins encontrar la heretat 
dita en Turu, entre ells ja assenyalats, qui digueren, y dividian, y 
separavan, y es part, y pertinecias de la sua casa, heretat, y mas 
Corbera que per sos legitims titols y de antiquissima possesió 
possehien en dita Parroquia de St. Marti de Sorbet, que era situat 
dins lo terme de la Quadra de Viladecavalls superior y que 
termenava, a solixent ab un carrer que alli se anava construhint, 
à mitgdie, ab terras de dita heretat de can Corbera remanents a 
dits estabilients, a ponent ab terras de dita heretat den Turu, 
mediant un marge, y a tremuntana ab lo tros de terra establent en 
lo mateix die à Pere Colomer, com de dit establiment consta ab acte 
rebut en poder de Joan Ferrer y Aguilera Notty. Publ. antes en la 
vila de Tarrassa residint, y vuy en la Vila de Esparregera populat 
als quinze dias del mes de agost del any del Sr. mil setcens seixanta 
y sis. Y en segon lloch te, y posseheix tot aquell pati o tros de terra 
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herm de llargaria de solixent à ponent seixanta vuyt palms, y de 
amplaria, de mitgie à tremuntana, vint y sis palms, tot poch mes 
o menos, cana de Barcelona, situat en lo dit carrer o veinat de la 
tarumba de dita Quadra de Viladecavalls inferior, y al davant de 
la casa sobre confessada junt ab les entradas i eixidas, drets, y 
pertinencias de dit pati , o tros de terra universals . Lo qual afronta 
a solixent ab terras de Jaume Turu, Fages de dit carrer, que antes 
foren de Joan Turu, Pare seu, y mes antigament dels dalt nomenats 
conjuges Llonch y Corbera, mediant una riba, a migtdie ab pati o 
tros de terra de Mariano Torrella, a ponent ab lo dit carrer de la 
tarumba y à tremuntana ab pati o tros de terra de Maurici Gorina. 
Y se te lo dit pati o tros de terra (segons se diu) per los dalt nomenats 
Jaume y Theresa Llonch y Corbera, conjuges, y per Thomas Llonch 
y Corbera, son fill i hereu, à la prestació de sis sous moneda de 
Barcelona de cens en nua percepció annualment pagadors en lo dia 
de tots los sants. Y los dits Conjuges, y fill Llonch y Corbera deuen 
tenir dit son cens aixi com lo dit pati o tros de terra, y tots los dernes 
patis t trossos de terra, y casas y eixidas que son situats, y 
construhidas, y per diferents persones possehidas en lo dit carrer 
de la tarumba, dehuen tenirse com dit confessant te en lo primer 
lloch lo sobre confrontat per lo dit Rnt. Sr. Obtentor del benefici 
Priorat de la referida Quadra de Viladecavalls inferior y baix alou 
y directa Señoria de aquell en nom de dit benefici à prestació, a 
saber à mes de la decima que en calitat de Decimador universal 
predit li especta sobre la extensió de la terra en que son situadas 
las casas y patis o eixidas del carrer dit la tarumba als censos, y 
delmes carrechs continguts en los titols de sas espectancias que lo 
confessant ignora, los quals censos, y carrechs deuran esser salvos, 
y segurs al dit Sr. Directe tant sobre lo pati o tros de terra dalt 
confessant, com sobre dels dernes patis, casas y eixidas, que son 
situats, y construhidas en lo dit carrer, y dels censos, que sobre las 
ditas casas los dits conjuges, y fill Llonch y Corbera percebeixen y 
cobran. y per quant no te titol en escrits del qual constia com 
posseheix lo dit pati o tros de terra Per so li pertany, y especta per 
titol de establiment de paraula ó sine scriptus, a ell, y als seus 
perpetuament. Fet per los dits Jaume y Theresa Llonch y Corbera 
de aquesta part de mes de sinch anys atras. En la present Confessió 
fa en los termes que sobre se conté no obstant que los nomenats 
conjuges Llonch y Corbera digueren en los establiment dalt 
calendats, que lo tros de terra alli establert era part, y de 



petinencias de la sua casa, heretat, y mas Corbera, que era situat 
dins lo terme de la Quadra de Viladecavalls superior, y que se tenia 
segons se assevia per la Iltre. Sra. Dña. Theresa de Amat y 
Lestiscla, señora Jurisdiccional de dita Quadra de Viladecavalls 
superior. Pues que ab Rl. Sentencia de deu de abril mil setcents 
vuytanta, confirmada en instancia de suplica ab altre de catorse 
Juliol mil setcents vuytanta y sis proferidas en lo plet, y causa 
vertent en la R. Audiencia del Principat de Cathalunya, y Sala del 
Noble Sr. Ventura Ferran R. ohidor entreparts de dit Rnt. Pere 
Rovira Pbre. obtentor del expressat benefici Priorat de la Quadra 
de Viladecavalls inferior de una, y los Iltre Dn. Caetano de Amat 
y de Rocaverti, Marques de Castellvell, y altres de altre actuari 
Armengol Pinyol en calitat de Obtentor prenomenat en tot lo 
Districte de la referida Quadra inferior era Sr. Directe y alodial y 
Decimador universal. Y que la porcio de terra ahont se havian 
edificat las casas ditas vulgarment la tarumba, era part y de 
petinencias de la mencionada Quadra de Viladecavalls inferior. En 
tant que com a consequencia de ditas Rs.Sentencias lo Confessant 
regonagué, y jura a favor de dit Rnt. Pere Rovira en lo assert nom 
los referits y altres atributs, que ab aquellas li foren adjudicats com 
es de veure en lo acte de possessió que de ells prengué dit obtentor 
ab escriptura rebuda por lo Notty. savall escrit, als sinch dias del 
mes de Desembre del any mil setcens vuytanta y sis. Y jura a Deu 
Nostre Senyor y als seus sants quatre Evangelis, que les preditas 
cosas son verdaderas, y contenen tota veritat. y lo dit Francisca 
Falguera Prior sobre expressat, present accepta en dit nom aquesta 
confessió y totas les cosas en ella contengudas, ab la protesta que 
en cas que di tas fincas, y qualsevol de ellas estiga obligada a majors 
ó altres carrechs expressament los salva al dit Rnt. Principal seu, 
com, y los lluhimes, y dernes drets dominicals fins al dia present 
deguts, y no pagats. Y aixi mateix protesta que ab la acceptació de 
la present confessió no enten son Principal prejudicar al dret de 
persona alguna que pretenga tenirlo en lo domini util de las cosas 
confessadas. La present Confessió ha estat feta en la Quadra de la 
Cartuxa de Vallparadis, situada dins del terme de la Vila de 
Tarrassa, Bisbat de Barcelona, als dos dias del mes de Nobembre 
del any del Naixament del Senyor mil setcens vuytanta y vuyt. 
Essent presents per testimoni, Lluis Vendrell, escrivent de la Vila 
de Tarrassa, y Mariana Torrella, Fages del carrer de la tarumba, 
y los dos Confessants, y Acceptants Coneguts del Notty. avall escrit 
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ho han firmat, so es lo acceptant de la sua propia ma, y per lo 
Confessant que ha expressat no saber escriure, ha firmat un de dits 
testimonis De que fau. Ho aprova de la sua ma lo Notty infrascrit. 
- Francisca Falguera en dit nom. - Per lo dit Mhatias Llobet de 
sa facultat , y en sa presencia, firmo jo, Lluís Vendrell, testimoni . 
- Devant de mi Joseph Vendrell y Salvans, Notari. (Segueix 
signatura notarial). 

Semblant al document que hem deixat transcrit, el Capbreu 
anteriorment esmentat, conté la cofessió jurada de trenta-cinc 
propietaris més. Nosaltres adjuntarem el cognom de tots ells ja que 
ens ajudara molt per a conèixer les famílies que integraren el 
primitiu nucli urbà de Viladecavalls. Són aquestes: 

Pere Colomer, Miquel Llonch, Francesc Turu, Joan Turu, Joan 
Roure, Francesc Margarit, Josep Alsina, Josep Garriga, Fermí 
Casas, Felip Neri Corbera, Jaume Turu, Miquel Boada, Pau 
Corbera, Joan Margarit, Miquel Marcet, Anton Mas, Feliu Pujol, 
Josep Marcet, Jaume Carner, Maurici Gorina, Josep Llobet, Josep 
Corominas, Francesc Font, Matias Llobet, Mariana Torrella, Josep 
Trullàs, Llorenç Font, Vicenç Boada, Miquel Trullàs, Pere Colomer, 
Antoni Turu, Eloi Margarit, Josep Turu i Joan Catllar. 

Creiem, doncs , per la documentació que hem tingut a les nostres 
mans, que el naixement del nucli urbà va començar a principis del 
segle XVIII. A poc a poc en els primers anys, però agafant una forta 
empenta a finals de l'esmentat segle . Recordarem, per acabar, que 
el capbreu també ens fa coneixedors que en els anys indicats, 1770-
1790, alguns dels relacionats propietaris encara no havien 
construït la seva casa. 
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PLÀNOL AMB LES MASIES D'AVUI 

... 
M .s .. _ .. ._. _.,,+r,r"/i _.... 
~ 

):::, ""' 
-ó 3 
~ ('O 

(O .,,., 
o> 

l. BAIONA 
2. BOADA DE LES PARENTES 
3. BUXERES 
4. COROMINES 
5. CASA NOVA 
6 . CABASSA 
7. CORBERA 
8. TARUMBOT 
9 . GARRIGA 
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10. MARCET 
11. MIR 
12. MITJANS 
13. OLAGUER 
14. PURULL 
15. SANAHUJA 
16. GUANTERES 
17. TRIAS 
18. TRULLÀS 
19. TURU 
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PLÀNOL AMB ELS MASOS ENDERROCATS 

l. DURAN DE LES TAUPONERES 5. MOLINOT 
2. ESTELLA 6. ROS 
3. FIGUERES 6. PARENT DE LA SERRA 
3. TORRES VERDES 7. SUNYOL 
4. MARGARIT 8. TARUMBOT 
4. MATASSOLEÏA 9. FRARE 
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MAS ALBÓ O ALBONA 

El 9 de març de l'any 1328, Berenguer de Pedra, senyor de la 
Quadra de Viladecavalls superior, va rebre testimoni d'homenatge 
i de fidelitat d'en Romeu del mas Albona. (Capbreu de Berenguer 
de Far, 1327-1328. -A.H.C.T.) 

En l'Arxiu Històric Comarcal de Terrassa, hi ha guardat el 
capbreu d'en Feliu Aymerich, de l'any 1514. És un quadern afectat 
en part pels estrips, per la humitat i els rosegadors i, també, per 
l'oxidació de la tinta. Amb penes i treballs, hem pogut llegir que 
el mas Albó, l'any 1514, era de propietat d'Antich Bayona. 

El mas Albó també surt esmentat en un article escrit per Sal
vador Cardús, que porta per títol « Els dos castells de Viladecavalls: 
el sobirà i el jussà»., publicat en el Butlletí del Club Pirenenc de 
Terrassa l'any 1927. 

Aquestes són les úniques notícies que tenim del mas Albó o 
Albona. És ben poca cosa per a intentar trobar les restes dels seus 
murs, ja que tampoc coneixem l'antic emplaçament del castell sobirà 
ni l'extensió de les terres que en configuraven la seva Quadra. Per 
aquesta manca de dades, no podem aventurar cap hipòtesi sobre el lloc 
on es podria trobar. 
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CA N'ALIMBERCHS 

L'any 1515, en Feliu Aymerich, de la vila de Sabadell, era senyor 
de la quadra de Viladecavalls superior. És en aquest any, amb 
motiu de la creació del capbreu de les seves propietats, N'Antiga 
Llevatlol li prestà declaració dels bens i de les propietats que tenia 
per, dit senyor, en l'esmentada quadra de Viladecavalls sobirà. 

Declara que posseeix un mas tocant a la casa de Viladecavalls 
sobirà, in domo ville equorum superioris, que confronta per llevant 
i per tramuntana in quadam residua domus dicti Aymerich, per 
migdia in muro dicti domus ville equorum i per ponent in terre done 
Guillermi de Berrens. (S.C. - B.C.P.T. ) 

Ens veiem obligats a repetir el mateix que hem dit del mas Albó 
o Al bona, ja que aquesta breu notícia no ens dóna cap mena de pista 
per a cercar les restes del mas, situat al costat de la casa-castell 
de la quadra de Viladecavalls superior. 

Com que, fins ara, ningú no sap on era aquest castell, tampoc 
nosaltres no podem aclarir rés per a situar d'una manera certa la 
casa d'Antiga Llevatlol. 
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MAS DE LES ÀRIES 

Documentació 

1318.- Na Alemanda, muller de Guillem de «Villa equor», militar, 
rep quantitats d 'ordi «ad mesuram d icti domo mean ville equor». En 
el mateix Capbreu es diu, que el mas de les Aries, pagava el cens 
de dues quarteres de blat «boni nitidi et receptabilis ad vectam 
m esuram Castri ville equorum». (S.C. - B.C.P.T.) 

Gràcies al manual del notari, de l'any indicat en el document, 
sabem de l'existència d'aquest mas, que era situat en la quadra de 
Viladecavalls sobirà i que pagava un cens anyal al senyor del 
castell. 

És l'única notícia que tenim d'aquesta desapareguda casa de 
pagès, les restes del qual no hem trobat,ja que tampoc no coneixem 
quines eren les terres que configuraven la propietat del castell de 
Viladecavalls sobirà o superior, com surt esmentat en la majoria 
de documents. 

Com que el seu nom, Àries, ens ha cridat l'atenció, ampliarem 
la nostra narració per comentar els noms d'un seguit de masos que 
possiblement podran aportar una mica de llum al mateix nom de 
Viladecavalls. 
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Començarem dient que Ferran Canyameres, en el seu llibre «El 
Vallès, Vigor i Bellesa», dedica cinc pàgines al poble de Vilade
cavalls i, en l'últim paràgraf de la seva història, diu el següent: 

«¿Què dir de la cria de cavalls d'antany,en la qual fa pensar 
el nom d'aquest poble i el cavall que figura en el seu escut? 
En concret, ningú no en sap res». 

No és pas nostre ànim entrar en l'estudi etimològic del nom de 
Viladecavalls, altres autors ja hi han dit la seva i segurament nous 
estudis n'aclariran l'entrellat. 

Però ara, permeteu-me per uns moments, que pensi en veu alta. 
J o no sé si la ville equorum era el nom d'un mas o d'un casalot 
antigament dedicat a la cria de cavalls, el que sí és ben clar es que 
és el nom d'un poble que, per no confondre'l amb el del mateix nom 
del Bages, es va anomenar Viladecavalls del Vallès. En l'escut 
municipal, el cavall hi és representat amb tres figures. ¿Per què? 

Seguim. Nosaltres en fer l'estudi de les cases de pagès del terme 
municipal, històriades en les pàgines d'aquest Quadern, n'hem 
trobat algunes que, els seus topònims, ens han cridat molt l'atenció. 
Són les següents: 

Mas Àries. 
Mas Berrens (mansi de berrens). 
Mas Bover (mansi bovej) . 
Mas Cort de Vedells (mansi de curti vitulos). 
Mas Vaquer (mansi vaquerj). 
Mas Sementàs o Semental. 

Els topònims d'aquests masos surten esmentats en documents 
molt antics, per exemple: l'Aries, en 1328; el Berrens, en 1515; el 
Bover, en 1218; el Cort de Vedells, en 1247 ..... 

Veurem, en la documentació corresponent a cada mas, que el 
cognom dels seu propietari, és quasi sempre el nom del mateix mas: 
Guillermi de Berrens, del mas Berrens; Ferrer Bover, del mas 
Bover; en Arnau de Cort de Vedells, també amb el nom de la casa, 
són uns dels exemples més entenedors . 
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Tot ens fa creure que aquests masos, amb nom d'una espècie 
animal, no el tenien pel fet de criar tres vaques o quatre vedells ; 
pensem que aquestes cases de pagès tenien com a principal modus 
vivendi la petita indústria ramadera criada en els seus corrals i 
que, en part, era alimentada en els terrenys de pastura i en 
terrenys erms dels rodals de cada casa. 

És per totes aquestes circumstàncies que podríem pensar que 
antigament alguns masos es dedicaven a la cria de cavalls i que 
aquest fet donés nom a tota la contrada. 

Per acabar, direm que Antoni Flotats i Llagostera, va escriure 
el llibre titulat: « Vacarisses, Assaig històric d'un poble», i que quan 
parla del nom de la població diu: per arribar a una conclusió creiem 
que no hem d'allunyar-nos massa del fet que el nom que ens ocupa 
prové del vocable « VACA», i així, com hem dit abans, ho confirma 
l'escut de la localitat que, de temps immemorial, ostenta la fig ura 
d 'una vaca. 

¿Podem dir el mateix de Viladecavalls? 
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CAN 
BAIONA 

Descripció de la propietat 

30 

1842.- 20 de gener. Text notarial. «Casa manso y heredad 
nombrada BAYONA, sita en el termino del pueblo de Viladecaballs. 
La casa se compone de piso bajo, principal y azotea con dos lagares, 
premsa de uvas , corral, gallineros, era de trillar y clasicas 
dependencias de una casa de labranza, mide de frente setenta y 
cinco palmos y de fondo o largo ciento setenta, formando una 
superficie de mil setecientos palmos cuadrados incluso el grueso de 
las paredes. Tiene su entrada o puerta principal mirando a medio 
dia. La heredad contiene doscientas veintinueva cuarteras de 
sementera de trigo, de mil seiscientas canas cuadradas la cuartera, 
formando una superficie total de trescientas setenta y seis mil 
cuatrocientas canas cuadradas, de las cuales dos cuartanes son 
tierra de regadio, diez y seis cuarteras once cuartanes secano, diez 
y seis cuarteras olivar, diez y siete cuarteras dos cuartanes viña, 
cinco cuartanes alameda, setenta y ocho cuarteras y ocho cuartanes 
bosque y ciento diez y siete cuarteras ocho cuartanes yermo; cuyo 
total de doscientas veintinueve cuarteras, cultiva por su cuenta el 
dueño de esta heredad. Linda de por junto a oriente con la Heredad 



Trullàs , propia de Miguel Trullàs, a medio dia con la Heredad 
Duran de las Tauponeras, propia de Manuel Girona, a poniente con 
la Heredad Sant Jaume, propia de Lorenzo Sanahuja y parte con 
la Heredad Marcet, propia del Ilustrisimo Señor Marqués de 
Castellvell . 
Don Francisco Casanovas y Vinyals, propietario, vecino del pueblo 
de Viladecaballs, casado, de cincuenta años de edad, es dueño de 
la referida casa manso y heredad por herencia de su padre don J ose 
Casanovas y Figueras, en virtud de la institución de heredero, por 
este a su favor, hecha con el testamento que otorgó en su propia 
casa de San Jaume de Viladecaballs, sufragania de la parroquia de 
la villa de Olesa, a los diez y siete de noviembre del mil ochocientos 
cuarenta y dos, ante don Olegario Barriga, Cura Ecónomo de dicha 
villa». 

Un document curiós 

1910.- 19 d'abril. Text notarial. «Don Lorenzo Casanovas y Rodó, 
labrador, propietario, casado, mayor de veinte y cinco años, vecino 
de Viladecaballs , es dueño de la heredad «Bayona». 
Don Manuel Girona y Vidal y Don Lorenzo Casanovas y Rodó, para 
mejor servicio de las dos fincas, acuerdan abrir un camino, que sin 
solución de continuidad las atraviesa, estableciendose así una 
mútua servidumbre, han otorgado la presente escritura, en los 
terminos que resulta de los siguientes pactos: Primero. Don Manuel 
Girona se obliga a abrir inmediatamente dentro las dichas 
heredades Duran y Bayona un camino para el transito de per sonas, 
caballerias y vehiculos, cuyo camino tendra una anchura no 
superior a quince palmos, equivalentes a dos metros nuevecientos 
diez y seis milimetros y el siguiente trazado: A - Partira de la 
carretera de Tarrasa a Olesa y punto de la Heredad «Bayona» en 
que son aquella carretera enlaza el camino llamado de la Viña del 
Rata , seguira por este camino o contiguo al mismo hasta encontrar 
una rasa de un yermo denominado Mayol Grande. B - Entrara en 
la heredad Duran por el camino antiguo de Olesa, cuyo trazado ira 
siguiendo hasta el llamado Collet de can Duran, desde el cual 
seguira en dirección a la heredad de Bayona. C - Entrara otra vez 
en esta por el llamado Sot del Simeon terminando dentro de la 
misma heredad Bayona, a cuarenta metros de la línea que la separa 
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de la heredad Duran. Segundo.- Al abrir el expresado camino 
construira ademas, Don Manuel Girona, un muro de contención en 
el barranco que separa la llamada Vúïa del Rata y el Mayol Gran 
mencionados, a fin de evitar los desperfectos que en el camino 
podrían causar las aguas pluviales. Tercera.- El expresado camino 
podran usarlo a perpetuidad, a pie, con caballerias y con vehiculos 
los dueños, aparceros, inquilinos, dependientes y moradores de un 
modo accidental ó permanentemente de las dos heredades Duran 
y Bayona, excepto en el trecho de cuarenta metros indicada en el 
apartada C del pacto primera, pues en este trecho que se habra 
abierto dentro de la heredad Bayona, no se establece servidumbre 
alguna a favor de la heredad Duran que sera predio dominante en 
todo el trecho del camino, detallada en el apartada letra B del propio 
pacto primera. Y fijandose el valor de cada una de las dos expresa
das servidumbres en la suma de doscientas cincuenta pesetas ..... » . 



A l'Arxiu Comarcal de Terrassa, i en el fons notarial existent, 
hem trobat un capbreu d'en Feliu Aymerich, en molt mal estat de 
conservació i de àificultosa lectura, que ens diu que Antich Baiona, 
l'any 1514, era l'amo del mas del mateix nom. 

El matrimoni Baiona només va tenir descendència femenina, i 
la pubilla de la casa va casar-se amb en Casanovas. Tot això succeïa 
a començaments del segle XVI i és, des d'aquesta data, que el 
cognom de Casanovas ha arribat fins als nostres dies. 

Per uns dels escrits que hem adjuntat a la documentació, conei
xem la superfície de les seves terres, l'any 1842, que ocupaven dues
cents vint-i-nou quarteres, que els mateixos propietaris cuidaven 
de fer-les produir. Sabem que, en aquestes dates, la casa tenia 
establertes algunes terres a cinc parcers, amb els clàssics esta
bliments a rabassa morta. 

Va arribar, a finals del segle passat, la plaga de la fil·loxera i, 
tan aquí com en tot el nostre país, malmeté tant el conreu de la 
vinya que ja mai més no es pogueren recuperar les vinyes que 
anteriorment hi existien. 

La masia encara conserva una bona part de l'era, alguns cups 
i la premsa del raïm, i també totes aquelles construccions auxiliars, 
com són els corrals, els galliners i les altres dependències pròpies 
d'una casa de camp de la seva importància. 

Hem vist, en altres documents, que l'heretat de can Baiona tenia 
altres masos adherits, derruïts o mig enderrocats, però de remot 
record. El mas Albó o Albena és un d'ells, però ara ningú ja no 
recorda el lloc del seu antic emplaçament. 

Antigament la pagesia catalana tenia quatre tipus d'edificació, 
i can Baiona la podem considerar com una construcció de mitja 
muntanya: teulades no molt tancades, amb dues vessants d'aigües, 
i acompanyada sempre de construccions laterals adjacents, que són 
les que normalment descrivim com a construccions auxiliars, tan 
necessàries en aquests tipus de masies. 

La casa és de planta baixa, pis i golfes, on es pujava per una 
escala des de la sala del primer pis. Les golfes servien per a fer 
una doble coberta al pis principal i era el lloc de dipòsit de les 
patates, dels grans i d'altres fruits de la pròpia collita, i també com 
a lloc dels «mals endreços». 
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Antigament la casa havia tingut el seu propi trull d'oli que ara 
ja no existeix, i també, segons recorden els seus propietaris, uns 
forns de calç a la contrada de Sant Jaume, actualment en desús. 

Documentació 
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1237.- 29 de juny. Bernarda, filla d'Astrugó i Baiona, concedeix a 
la seva germana Maria els béns que li donaren els seus pares, i 
reconeix que se li ha pagat tota la part hereditària que li pertoca. 
(C.E.A.- nº 71) 

1237.-30 de juny. Astrugó, la seva esposa Baiona i deuen a llur filla 
i germana Bernarda, respectivament, 100 sous com a part here
ditària a pagar la meitat per Sant Joan següent i l'altra meitat 
l'altre Sant Joan. (C.E.A.- nº 72) 



MAS BERRENS 

Documentació 

1515.- Essent senyor de la «Quadra de vila de cavalls superior» en 
Feliu Aymerich, de la vila de Sabadell, N'Antiga Llevaltol, li prestà 
declaració, en la què fa constar que pel dit senyor posseix unes cases 
situades tocant a la casa de Viladecavalls Superior, in domo ville 
equorum superioris, confrontant per llevant i tramuntana in 
quadam residua domos dicti Aymerich, per migjorn in muro dicte 
domus ville equorum, i per ponent in terre done Guillermi de 
berrens. (Capbreu de Feliu Aymerich - A.H.T. - S.C.- B.C.P.T.) 

1515.- En el capbreu d'en Feliu Aymerich, guardat en l'Arxiu His
tòric Comarcal de Terrassa, trobem un escrit que ens dóna a co
nèixer el nom del propietari del mas Berrens: és en Joan Noguera. 

En les primeres pàgines d'aquest llibre, dèiem que no entraríem 
en l'estudi dels quatre castells o cases fortificades de Viladecavalls, 
ja que altres autors, segurament més ben preparats que nosaltres, 
ja havien escrit les respectives històries molt recentment. 

35 



Ara, en parlar de l'antic mas Berrens (mansi de Berrens), per 
la manca de dades documentades que tenim d'aquest mas, ens 
veiem obligats d'agafar-nos de la mà de Salvador Cardús, el gran 
historiador terrassenc, i fer ús d'un dels seus articles publicats en 
el Butlletí del Club Pirenec de Terrassa, l'any 1928. 

«De les masies enclavades en el terme del castell sobirà, tenim 
esment de les següents: mas de ça Corona, mas de la Cort de Vedells, 
mas de Matassoleia, mas de les Aries, mas Parents de la S erra, mas 
de les Marcetes, mas de sa Olivera, mas Albó ja derruït, mas Rovira, 
mas Alimberchs, mas Samunta, mas S esodes, MAS DE BERRENS 
i unes cases situades «in domo ville equorum superior», tots citats 
en el Capbreu dels anys 1514 al 1523, però la major part d 'ells, com 
el de la Cort de Vedells, el de ça Corona, el de Matassoleia, el de 
Rovira, el d'Albó i els de les Aries, ja surten en documents del segle 
XIII, que són el més antics que hem consultat». 

El primer document que hem transcrit és el que ens confirma, 
de retruc, l'existència del mas Berrens. Aquest surt esmentat en 
la delimitació d'unes terres i d'unes cases que tenia N'Antiga 
Llevaltol, en el Viladecavalls superior. 

Ara som coneixedors que el mas Matassoleia i el mas Margarit, 
eren una sola propietat. Que les restes del mas Samunta o 
Semantàs haurien de cercar-se en els terrenys de l'heretat Trullàs; 
nosaltres no les hem pas trobat. També, d'aquest mas Semantàs, 
n'era senyor en Feliu Aymerich. Que el mas ça Corona, també pro
pietat d'en Feliu Aymerich, fou establert a favor de Çaguardiola; 
i sabem que termenava, per llevant, amb la muntanya de la Borru
mina. Que el mas Albó, en aquells temps, era propietat d'Antich 
Baiona, i fins i tot podríem creure que era un petit mas agregat 
a l'heretat de l'esmentat senyor. I que les Marcetes era segurament 
la mateixa casa que actualment coneixem com a Can Marcet. 

Després de tants paràgrafs, l'amic lector es preguntarà on era 
situat el mas Berrens. I nosaltres, amb tota la sinceritat del món, 
haurem de dir-li que tampoc no en sabem el lloc exacte i que, per 
aquest motiu, assenyalem en el plànol que encapçala aquesta na
rració el sector en que segurament havia estat construït el mas 
Berrens. 
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Descripció de la propietat 

CAN 
BOADA 

DE LES PARENTES 

1819.- Text notarial. «Casa y heredad nombrada Casa Boada, 
situada en el pueblo de Viladecaballs. La casa con sus accesorios 
y dependencias se halla señalada con el numero diez y siete, y la 
heredad se compone de terreno parte bosque, parte viña, parte 
olivar, parte campa, parte yerma y parte huerta con agua para su 
riego de la mina Hamada del Truy y tiene una cabida en junto de 
once mil doscientas areas aproximadamente. 
Linda de por junto; a oriente con la heredad de casa Margarit, 
propia de la madre e hijo, Luisa Torras y M. Margarit y Torras; a 
medio dia, parte con tierras propias de la madre e hijo, parte con 
Antonio Sanahuja, parte con don Miguel Trullàs y parte con la 
heredad del Sr.Marqués de Castellbell; a poniente, parte con Pedro 
Marcet de las Bentrolinas y parte con Mariano Puigjaner, mediamte 
la riera de las Bentrolinas; a cierzo, con la heredad del Mimó, propia 
de Jose Bover». 
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Documentació 

1786.- Text original. « ... Que Miquel Boada, pages del veïnat o 
carrer dit la tarumba, te y posseheix, tota aquella casa de un cos 
o casal ab son pati o eixida per detras en la Quadra de Viladecavalls 
inferior. Afronta dita casa ab son pati; a solixent, ab lo dit carrer 
de la tarumba; a mitgdie, ab casa y pati de Pau Corbera, la qual 
en lo temps del baix calandador establiment no estaba encara 
edificada; a ponent, ab honors de la heretat de Isidre Turu; y a 
tremuntana, ab eixida y casa de Jaume Turu, pages de dit carrer, 
la qual en lo temps de dalt dit y baix calandador establiment, no 
estaba encara edificada. Se te dita casa, segons se diu, per Jaume 
Llonch Fages de la Parroquia de St.Martí de Sorbet y Theresa 
Llonch y Corbera ...... » 

Item en segon lloch, te y posseheix, tot aquell tros de terra herma 
de llargaria, de solixent envers ponent, de quaranta palms y de 
amplaria, de mitgdie a tremuntana, vint y quatre palms, situat en 
dit carrer o veinat de la tarumba ..... » 

Item y finalment també te y posseheix, tota aquella pessa de terra 
plantada de vinya, de tinguda de quaranta y tres quartans de 
forment de sembradura y de petinencias del mas Turu, situat en 
la referida Quadra de Viladecavalls inferior, junt ab totas les 
entradas y eixidas, drets y pertinencias de dita pessa de terra 
universal. La qual afronta a solixent ab honors del mateix mas 
Turu, els quals vuy posseheixen à rebassa morta, Pau Corbera, y 
Joan Corbera y Llimona, pare y fill; a ponent y tremuntana ab 
honors de dit mas Turu ... » . 

En el nostre terme municipal, és impossible trobar una casa de 
pagès que hagi mantingut les característiques originals de la seva 
primera fesomia arquitectònica. Sempre les veiem acompanyades 
dels afegitons que els diferents propietaris li han anat fent en el 
transcurs dels molts anys de la seva història. 

Som conscients que són les necessitats les que manen en cada 
moment: algunes vegades l'amo ha tingut l'obligació d'ampliar-la, 
ja que es trobava mancat d'espai; en altres ocasions s'ha vist obligat 
a adaptar-la d'acord amb el treball de les feines del camp; i en altres 
ocasions, l'augment de la família o famílies que hi feien estada 
obligava a fer-hi ampliacions. 
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Can Boada de les Parentes no és pas una excepció del que 
acabem de dir. És fàcil de veure-hi les ampliacions fetes al costat 
dret de la casa, com també el cobert construït a l'altre costat de 
la primitiva casa de pagès o casa mare. 

La casa, com molt bé ens explica Domènech Ferran en la seva 
Història de Viladecavalls, « ... està dividida en tres plantes, la 
primera semisubterrània, utilitzada per a les feines del camp, la 
planta baixa conté la cuina i el menjador i la superior els 
dormitoris. S'hi accedeix per una porta semicircular adovellada .. . » . 

Els cellers són força grans, però en l'actualitat poc ús es fa 
d'aquesta dependència. Algunes bótes continuen en els seus llocs, 
i al costat d'aquestes hem pogut veure la pedra foradada, anti
gament complementada amb una aixeta, per a l'entrada del vi al 
celler. Sembla que el cup principal estava situat a la dreta, a 
l'exterior de la casa, ja que el desnivell permetia de fer el buidatge 
directament a la bodega. 
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Tres són les coses que més ens han cridat l'atenció. L'important 
clastra de pedra que està col·locada en la paret de ponent de la casa 
i que correspon amb la del celler. Aquesta pedra és més pròpia 
d'una església que no pas per a donar ventilació a l'esmentada de
pendència de la casa, i creiem que és una pedra aplicada a la paret 
en una de les transformacions experimentades per aquesta masia. 

En segon lloc, el bonic finestral de pedra treballada, també molt 
important i que no es veu complementat per cap més motiu 
arquitectònic que hi faci joc. I per últim, una pedra gravada, de la 
que ja va parlar en Domènech Ferran, en la seva Història de 
Viladecavalls, que es troba col·locada en l'última filada d'un mur 
de contenció de terres del costat esquerre de la casa. En el text, 
hi figura l'any 1706, com també el nom de JOSEP BV ADAS. Aques
ta pedra segurament estava col·locada en un altre punt de la 
façana . 

Can Boada de les Parentes, fa uns anys Masia Castany, segons 
ens en fan coneixedors algunes importants fites, encara té uns 
petits terrenys dedicats a l'horta i acompanyats de quatre ceps, que 
semblen recordar els antics conreus dedicats a la vinya. 

Hem esmentat, que durant uns anys, l'heretat també fou 
coneguda amb el nom de masia Castany. Al canviar de propietari 
va recuperar el seu anterior topònim, el de Can Boada de les 
Parentes. 
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Hem de dir, que en cap dels documents antics que han passat 
per les nostres mans, no hem trobat escrit el nom de Can Boada 
de les Parentes. Sí coneixem l'existència del mas Boada i el del 
cognom Parent, que feminitzat i en plural es converteix en Pa
rentes, veiem-ne ara els texts d'aquests documents : 

1237.- 6 de maig. Bereng uer de Parent, de Viladecavalls, deu a 
Issacó, fill de Maimó Inspània, 4 sous a pagar en un any amb un 
interès de 4 diners per lliura. (C.B.A. ) 

1240.- 21 de març. Bernat Parent, de Viladecavalls, deu 12 sous a 
pagar per Sant Miquel. (C.B.A. ) 

1242.-19 de febrer. Marquesa de Boada deu a Pere de Santsadurní 
20 sous a pagar per Madal, i hi obliga la seva hereditat, el que li 
pertoca del mas Boada i tots els seus béns. (C.E.A. ) 

1242.-19 de febrer. Marquesa de Boada dóna a Pere de Santsadurní 
el dret de demanar i reclamar la part hereditària patrimonial que 
pertoca a l 'atorgant sobre el ,nas Boada i els béns dels seus pares, 
i de quedar-se els 20 sous que li deu, i el que quedi tornarà a ella, 
llevat de les despeses necessàries per al plet o demanda que fes. 
(C.E.A. ) 

Nosaltres creiem que una filla dels Parents es va casar amb un 
Boada, cognom molt corrent a Terrassa i a Viladecavalls. Sabem 
que la propietat era d'en Boada, però segurament, per matrimoni 
o herència, va fer que més tard l'heretat fos coneguda amb el nom 
de Can Boada de les Parentes. Aquesta és la nostra hipòtesi. 
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CAN BOADELLA 

Documentació 

1242.- Bernat de Buadelles tenia una peça de terra «in laco vocato 
ad canadellum». (S.C. - B.C.P.T. ) 

1237.- 13 de maig. Ramon de Sant Feliu concedeix a Ramon Ferrer, 
d 'Ustrell, el lloçol dels masos de Boadella i Peralada. El beneficiari 
en donarà la meitat dels ingrssos, retindrà l'altra meitat pel seu servei 
a la farga, i dóna d'entrada 10 sous. (C.B.A.) 

1324.- Guillem de Viladecavalls inferior, estableix a Pere de Buade
lles una peça de terra de la parròquia de Sorbet. (S.C. - B.C.P.T.) 

1495.- 1 de juliol. Pere Bellber, pvre. obtentor de la mongia de Sant 
Pere de Terrassa, estableix a Joan Mitjans els masos Boadella i 
Saparayada, ambdós derruïts i contigus, situats a Sant Martí de 
Sorbet. El primer confronta per ponent amb el torrent que passa per 
sota de la Pedra Degollada, i el segon amb el mas de la Guardiola, 
per llevant. (S. C. - B. C.P. T .) 

Hem trepitjat tot el sector on podíem haver trobat les restes del 
mas Boadella, però els resultats no han acompanyat els nostres 
desitjos. Només podem aportar la fotografia de la Pedra Degollada 
que era propera al mas, segons la documentació de l'any 1495. 
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CAN BOVER 

Documentació 

1218.-Andreu, prior de Santa Maria de Terrassa, cedeix a Guillem 
Bouer, a la seua mare Ermessenda i a la seua muller Berenguera, 
un honor territorial situat a Sant Martí de Sorbet, que tenia Bernat 
Marató per dita església de Santa Maria, a la qual donarà 
anualment la terça part dels fruits, a més de trenta sous com a preu 
de la cessió. (Pergamins del Priorat de Santa Maria de Terrassa, 
anys 977-1633, Doc. nº 63, a cura de Pere Puig.) 

1237.- 11 de novembre. Arnau Bouer promet a Pere de Collcardús 
que li donarà en un any 20 sous per raó del seu fill Pere, imfant, 
per tal que en tingui cura. (C.E.A.) 

1238.- 16 de març. Guillem de Viladecavalls i la seua esposa 
Ramona alliberen Arnau Bouer, fill de Vidal Bouer, tots els fills i 
filles que tindrà, i tots els béns mobles i immobles que té i podrà 
adquirir, al mar i a terra, lluny i a prop, i rep 30 sous. (C.E.A.) 

1238.- 10 de juliol. Joan Cort Vedols i la seua muller Sança, venen 
a Berenguer Bouer i a la seua esposa Maria, una casa que tenen per 
la casa de Santa Maria de Terrassa, prop de l'església de Sant Martí 
de Sorbet. (Pergamins del Priorat de Santa Maria de Terrassa, any 
1208-1277, Doc. nº 24, a cura de Pere Puig.) 
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1240.- 25 de gener. Guillem Bover, de Viladecavalls, deu a Vidal, 
jueu d'Anglesola, 14 sous a pagar per Nadal. (C.B.A.) 

1265.- Ramon i Ferrer Bover, germans, fan promesa al prior de 
Santa Maria de Terrassa i als seus successors de fer signar a llur 
germà Guillem i a Maimona, esposa del citat Ramon, la carta de 
definició expressada en el present document de les cases, mas i 
honors que tenien pel prior a la parròquia i sagrera de Sant Martí 
de Sorbet. (Pergamins del Priorat de Santa Maria de Terrassa, anys 
977-1633, Doc. nº 95, a cura de Pere Puig. ) 

1305.- 3 de febrer. Acta notarial en què Pere Bover reconeix que té 
pel prior i monestir de Terrassa una peça de terra que havia estat 
cedida per dit monestir l'll d'agost de 1168, segons un document 
llegit a dit Pere Bover davant del notari de Terrassa Pere Folquer, 
els temes del qual són: Pere, prior de Terrassa, i els germans de la 
seva comunitat donen a Joan, la seva esposa Maria i a la seva 
descendència legítima una terra erma i una vinya situada al comtat 
de Barcelona, al terme de Terrassa, a la parròquia de Sant Martí 
de Sorbet, al lloc anomenat les Feixes, a fi que ho tinguin i ho 
espletin i donin cada any a la comunitat esmentada tasca del pa 
i el vi i un parell de gallines, rebent la comunitat dos sous per 
aquesta donació. Els béns concedits confronten a llevant amb un 
alou de Sant Cugat, a migdia amb un honor que té Guillem de 
Viladecavalls, a ponent amb el mateix honor i a tramuntana amb 
un alou de Santa Maria de Montserrat. (Pergamins de l'Arxiu 
Històric Comarcal de Terrassa, Doc. nº 57) 

Fent una anàlisi dels quatre documents que hem estractat, 
veiem que el primers d'ells, el del 1218, ens fa coneixedors d'en 
Guillem Bover, ja que és la primera vegada que surt esmentat 
aquest cognom en la documentació més antiga d'aquesta contrada. 
El segon, parla de la compra feta per Berenguer Bover, i la seva 
muller Maria, d'una casa de propietat del priorat de Santa Maria 
de Terrassa. I l'últim, és un compromís de signatura, que en nom 
del seu germà, fan Ramon i Ferrer Bover al prior de l'esmentat 
priorat. 

L'últim és el que ens dóna una mica de llum, ja que especifica 
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uns termes que ens indiquen que la propietat, per migdia, con
frontava amb honors d'en Guillem de Viladecavalls. 

Guillem de Viladecavalls, segurament fill de l'anterior Guillem, 
1242, era el senyor de la quadra de Viladecavalls Jussà, i aquelles 
terres eren de la seva propietat. 

Trobar aquest mas és com cercar una agulla en un paller. No 
obstant això, podríem creure que estava situat en terres properes 
a l'heretat de Can Margarit, de Can Buxeres i, segurament, cap 
al cantó de coll Cardús, però en el terme de Viladecavalls. 
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CAN 
BUXERES 

Que ningú no s'estranyi de veure el nom de can Buxeres en la 
relació de les històries de les cases de pagès de Viladecavalls . 
Sabem que aquesta gran casa és situada dins les terres de l'antiga 
heretat de can Margarit, i que d'aquest mas només en queden les 
restes d'unes parets enderrocades. 

Com que som generosos en els nostres raonaments, podríem dir 
que Can Buxeres ha substituït l'anterior mas de can Margarit, i 
que el nou edifici s'ha convertit en un emblemàtic símbol de 
Viladecavalls. 

Situada molt a prop del turó anomenat de la Borrumina, la casa 
senyorial de Can Buxeres ens recorda, per les línies de la seva 
construcció, altres de característiques situades en el Vallès. La casa 
del Marqués de la Roca, en el terme de Sant Llorenç Savall, i can 

46 



Pobla, en el de Matadepera, ambdues situades en la muntanya de 
Sant Llorenç i que foren bastides en el segle actual. 

Durant els primers anys, Can Buxeres va servir de casa de se
gona residència o d'estiueig. El seu extraordinari emplaçament, els 
seus frondosos boscos i el jardinatge que envolta la casa eren dignes 
d'ésser admirats. 

El 1959, la masia de Can Buxeres es va convertir en restaurant. 
Les dependències pròpies de la casa foren, en alguns punts, 
modificades, transformades o habilitades per a les noves funcions 
de la casa. 

Per a completar el conjunt de les noves instal·lacions, l'any 1961, 
es va construir un oratori públic amb l'autorització del Dr. Mo
drego. La capella, de línies modernes, fou posada sota l'advocació 
de Sant Lluís, en memòria del senyor Lluís Ristol. 

Arquitectònicament, però de passada, direm que és una obra feta 
de pedra, amb teulada a quatre vessants i teules vernissades de 
color blanc i blau fent dibuixos; i que del conjunt és necessari 
destacar, per la seva importància i per la seva altura, la torre 
mirador que sobresurt de tot el conjunt edificat de Can Buxeres. 
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CAN 
CABASSA 

Descripció de la propietat 

1856.- Text notarial. Finca rustica, o una casa heredad nombrada 
Casa Cabasa, compuesta de una casa de campo con sus dependen
cias, de doscientas diez cuarteras y un cuartan, poco mas o menos, 
de tierra campa, regadio, viña, olivos, bosque y yermo; situada en 
los terminos de Viladecaballs y de Ullastrell. La parte radicada en 
el termino de Viladecaballs, comprende la casa, cien to treinta y una 
cuartera, nueve cuartanes de todas las indicadas clases; no consta 
la superficie total metrica de la misma. Linda a oriente, con 
Mariano Capmany, a medio dia, con el resto de la heredad Cabasa 
situada en el termino de Ullastrell, mediante la riera de Gaya, a 
poniente con Teresa Pi, viuda de Jose Camps y con Don Manuel 
Girona y a cierzo, con dicho Capmany.» 

Can Cabassa era antigament una propietat molt important i els 
seus terrenys anaven a cavall d'altres termes municipals. La casa, 
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situada en el terme de Viladecavalls, és una de les tantes que 
formaven part de l'antic terme de Sant Pere de Terrassa, i d'això 
ja fa molts anys. 

Els seus cultius eren especialment dedicats al conreu de la vi
nya, que va desaparèixer totalment pel trist pas de la fil·loxera , i 
també dedicava unes cuarteres als olivars. 

Els temps van anar canviant molt: la petita agricultura va des
aparèixer de mica en mica; les cases de pagès, en el decurs dels 
darrers anys, van canviar d'amos, ja que la pagesia, en aquestes 
contrades moria lentament, i avui moltes d'aquestes cases de camp, 
i Can Cabassa n'és una d'elles, s'han convertit en cases de segona 
residència o d'estiueig. Gràcies a aquesta circumstància, la casa 
presenta una fesomia esplendorosa i possiblement com mai no 
l'havia tinguda. 

No farem cap estudi arquitectònic de la casa, ja que ni coneixem 
aquesta temàtica ni tampoc no és aquest el motiu cabdal del pre-
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sent llibre. Ens limitarem a recordar el que els nostres ulls con
templen en el present moment. 

Veiem, en la fotografia que encapçala aquesta història, que la 
teulada de la masia té dues vessants, però trencades en la seva 
continuïtat, i podem dir que això és la conseqüència de dues cons
truccions separades pel temps. El petit edifici de la dreta, que avui 
queda integrat en un sol bloc, es el més antic, ja que no podem pas 
assegurar que sigui l'original. La resta de la casa, la part de l'es
querra, té un caire molt més modern. La portalada d'entrada ado
vellada i el balcó del primer pis, en la qual hi ha una llinda amb 
inscripció de l'any de la seva construcció, 1575, acompanyat d'un 

anagrama religiós, que també trobem en altres cases de pagès 
d'aquestes contrades, ens recorda l'any de l'ampliació de la masia. 

N o oblidarem de fer un breu comentari de la mà que figura 
gravada en la dovella central de l'arc de la porta. Segons ens han 
explicat els propietaris de la casa, aquesta mà vol representar la 
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prohibició d'entrada a totes aquelles persones que no venen en so 
de pau. Tots recordarem que antigament, i d'això no fa pas molts 
anys, les portes d'accés a les cases de pagès estaven sempre obertes 
i que l'entrada a la casa, sense trucar, era la cosa més corrent del 
món. 

La casa té planta baixa, en la qual trobem el menjador, la cuina 
i altres dependències pròpies de la mateixa; el primer pis, les 
cambres destinades a dormitoris; i a les golfes, sempre molt ven
tilades, els antics magatzems de gra i dels altres fruits que donava 
la terra. 

Totes aquestes pagesies estaven complementades amb altres 
construccions auxiliars: els corrals, estables, els pallers i també 
altres per a guardar-hi els estris del camp emprats pels pagesos. 
La casa encara guarda en el seu interior una premsa per a 
l'obtenció del vi, que avui serveix d'element decoratiu; en l'exterior 
també hem vist algunes de les antigues moles de pedra que eren 
emprades fa uns anys. 

Finalment direm que, a l'entrada del barri de la casa, encara 
podem trepitjar un bon tros de l'era de batre; però de l'antic molí 
fariner que antigament hi havia, ja només en queda el record. 
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MAS 
CAMPANYÀ 

Per un escrit que figura en un dels llibres dedicats a Vilade
cavalls, en el Registre de La Propietat Urbana de Terrassa, ens 
hem assabentat de l'existència del mas Campanyà. 

És un establiment de terres a rabassa morta, de mitjans del 
passat segle, que ens diu: « .. . Una peça de terra de vinya, situada 
en el terme de Viladecavalls, de pertinences del mas Campanyà, 
unit a la casa, mansa i heretat nomenada can Margarit o 
Matassoleia. Té una superfície de dues quarteres i quatre 
quartans .............. termeneja a orient i migdia, amb honors d'en Pau 
Gall; a ponent amb honors de Pere Turull i Llobet i al nord, amb 
l'esmentada propietat anomenada Margarit o Matassoleia ... » 

Segurament aquest mas, unit a Can Margarit i ja enderrocat, 
era el que donava nom a les terres que en aquest document són 
establertes a rabassa morta. 

El reconeixement dels terrenys d'aquesta contrada no ens ha 
proporcionat cap satisfacció, ja que no hem trobat cap mena de 
resta que ens indiqués el seu antic emplaçament. 
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Documentació 

CAN 
CASTELLAR 

1247.- El castell de Viladecavalls Sobirà, el 13 de les calendes de 
novembre d'aquest any, el deuria posseïr el senyor de Castellbell, car 
en aquesta data estableix el mas Castellar. El document diu que 
aquesta casa, confronta per llevant amb la vall anomenada de Llor; 
per migdia amb el mas del Castell; per ponent amb el torrent de les 
Aguileres i per tramuntana amb el termenals de Vacarisses . 

1300.- Guillem (de Togores) de Villa equorum estableix a 14 de les 
calendes d'abril, a Guillem de Castellar, una peça de terra del lloc 
dit «a ça pera degolada», termenejant a migjorn amb el mas ça 
Corona; per ponent amb el mas de Castelar i per tramuntana amb 
el coll de Belida. (S.C. - B.C.P.T.) 

1318.- 15 de les calendes de novembre. Guillem de Viladecavalls, 
confirma de nou a Jaume de Castellar, «de termino domo o meam 
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Ville equorum inferiorum», tot el mas des Castelar, amb la casa, 
terres, possessions, horts, pasturatges, oliveres i altres arbres. (S.C. 
-B.C.P.T.) 
1556.-25 d'agost. Antic i Francesc Corbera fan donació del mas Coll 
de Ballida a Joan Mitjans. Termeneja per llevant amb honors de 
Torrevert i part amb el mas Figueres, a migdia amb el mas Boadella 
i a ponent amb Duran de Matassoleia i part amb el mas Castellar. 
(S.C. -B.C.P.T.) 

Desconeixem la situació exacta de l'emplaçament d'aquest antic 
mas, però tot ens fa creure que podria haver estat situat en les 
terres que hem deixat assenyalades en el plànol que encapçala 
aquesta narració. 

La pedra degollada 
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MAS COLL 

Sabem que en les terres de l'heretat de Can Trullàs, antigament 
existien altres tres masos: el mas Coll, el mas Sementàs i el mas 
Sunyol. Hem trobat les restes del mas Sunyol, perquè els actuals 
propietaris ens han indicat el seu emplaçament, però no recorden 
pas res del mas Coll. Les escriptures de la propietat en fan esment, 
però ja assenyalen que és derruït. 

Tot seguit parlarem de dos masos més, també anomenats del 
Coll, però hem de dir molt sincerament, que no sabem si tots fan 
referència a la mateixa casa o és que són tres masos diferents, 
situats en altres contrades. 

La senyora Prudència és en aquesta ocasió la nostra compànya. 

MAS DE COLLDALMIR 

Documentació 

1242.- 10 de febrer. Ramona, filla de Bonhome i Guieta, amb el 
consentiment del seu espòs Pere de Colldalmir, reconeix al seu germà 
Ramon Bonhome que li ha pagat totes les deixes dels seus pares i 
la part hereditària que li pertoca, i rep 200 sous i els béns que li 
corresponen. (C.E.A.) 

1242.- 12 de febrer. Ramon Bonhome i la seua esposa Calàndria 
deuen a Ramona, germana de dit Ramon, i al seu espós Pere del 
Colldalmir, en concepte d'aixovar i hereditat, 200 sous, dels quals 
en pagaran 25 per Pasqua, i els 175 restants en tres terminis anuals 
de 25 sous per Nadal, i 2 terminis més de So sous també per Nadal. 
(C.E.A.) 
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D'aquest mas, només sabem que el 13 de les calendes de no
vembre del 124 7, el senyor de Castellbell, que també era l'amo i 
senyor del castell de Viladecavalls Sobirà, va fer l'establiment 
d'aquesta casa que termenejava per llevant, amb la vall nomenada 
del Llor; per migdia amb les terres del mas Castellar; per ponent, 
amb les terres de les Aguileres i per tramuntana, amb els 
termenals de Vacarisses. 

Almir, Dalmir o Del Mir és el nom d'home Telm, en castellà 
Telmo i Delmiro. 

MAS COLL DE BALLIDA 

Documentació 
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1556.- 25 d'agost. Antic i Francesc Corbera feien donació del mas 
Coll de Ballida a Joan Mitjans, que termenejava a llevant amb 
honors de Torrevert i part amb el mas Figueres, a migdia amb el 
mas Boadella i a ponent, amb Duran de Matassoleia i part amb el 
mas Castellar. (S. C. - B. C.P. T.) 



Descripció de la propietat 

CAN 
COROMINES 

1875.-Text notarial. «Casa manso y heredad nombrada Corominas, 
situada parte, en el termino del pueblo de Viladecaballs y parte en 
el de San Pedro de Tarrasa. La casa de campo se compone de tres 
cuerpos, de bajos y primero y azotea. Tiene barrio cercado de 
paredes, a la derecha del cual existe un aposento destinado para 
establo de bueyes y caballerias y a la izquierda otro aposento 
destinado para albergue de mulos, teniendo ademas la citada casa, 
todas las dependencias propias de una casa de labranza. En dicho 
barrio tambien existe un molino de aceyte. En esta misma heredad, 
y al pie de la riera, nombrada Rieral, hay levantado un edificio, 
Molino harinero, de bajos solamente, el cual contiene una muela. 
La heredad contiene en su totalidad, dos cientas sesenta y seis 
cuarteras y siete cuartanes de sementera de trigo, de mil seiscientas 
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canas cuadradas la cuartera, formando una superficie de cuatro
cientas veintiseis mil quinientas treinta y tres canas. La heredad 
se halla atravesada por la riera nombrada «Rieral», por un camino 
que empezando en el pueblo de Viladecaballs, termina en dicha 
riera y por otro camino que de la villa de Tarrasa dirije a la citada 
riera y otros puntos. 
La parte que radica en el termino del pueblo de Viladecaballs, se 
compone de la casa de campo y molino harinero y de una extension 
de tierra de ciento noventa y cuatro cuarteras cinco cuartanes, 
distribuidas en esta forma: Siete cuartanes, regadio; veintidos cuar
teras cuatro cuartanes, secano; siete cuarteras dos cuartanes, 
olivar; diez y siete cuarteras y un cuartan, viña; ciento catorce 
cuarteras diez cuartanes, bosque y veintiocho cuarteras cinco 
cuartanes, yermo. Cuyas tierras cultivan por su cuenta el dueño de 
esta heredad a excepcion de un trozo de cuatro cuarteras concedida 
a parceria a don Jacinto Tries y Rovira, labrador de Tarrasa. 
Linda, esta parte de la heredad radicada en el termino de Vila
decaballs; a oriente con bosque de la heredad Rodó, propia de 
Miguel Rodó; a medio dia, parte con tierra campa y parte con bosque 
de la heredad Cabasa, propia de Juan Cabasa; a poniente con 
tierras plantadas de viña de la heredad Turu, propia de doña Maria 
Turu y Elias, por nupcias Palet; a cierzo, con la parte de esta 
heredad radicada en el termino del pueblo de San Pedro de Tarrasa, 
mediante la riera nombrada Rieral.. ... ». 

Documentació 
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1237.- 7 d'octubre. Guillema de Condamina, de Viladecavalls, i els 
seus fills Pere i Bernat, donen a llur filla i germana Berenguera, 
com a part hereditària i millora, en el dia de les seues noces, el mas 
Condamina, que tenen per Agnès de Viladecavalls; la atorgant, 
Guillema, en rebé la senyoria, deixa també en herència 55 sous al 
seu fill Pere i 15 sous a l'altre fill seu Bernat, i si hi havia discòrdia, 
ella retindría sempre un terç del llegat, a la seua mort rebrà 20 sous 
per a la seua sepultura. (C.B.A.) 

1237.- 10 d 'octubre. Guillema de Condamina, la seua filla Beren
guera i l'espòs d 'aquesta, Vives, deuen a Pere de Condamina 55 sous, 
que pagaran la meitat per Sant Joan i l'altra meitat en un any a 



partir del Nadal següent, i tanibé deuen 15 sous a Bernat, que 
pagaran en tres anys a partir de Nadal. (C.E.A.) 

1237.- 30 de novembre. Berenguera d'Agulló, la seua filla Elisenda 
i l'espós d'aquesta Guillem Boví reconeixen a Guillema Condomina, 
la seua filla Berenguera i l'espòs d'aquesta, Vivó, que els ha pagat 
per totes les penyores que tenia la dita Berenguera d'ells i llurs 
antecessors, i per qualsevol altres deutes. (C.E.A.) 

1237.- 30 de novembre. Guillema de Condamina, la seua filla Be
renguera i l'espòs d'aquesta, Vives, prometen a Guillem Boví i a la 
seua esposa Elisenda que els donaran la cinquena part de tots els 
fruits dels dos esplets propvinents, sobre la boïga de Puig Dermet. 
(C.E .A.) 

1238.- 6 de gener. Vives de Condamina i la seua esposa Berenguera 
reconeixen a Berenguer de Bellsolà com a fiador del deute que tenen 
amb Escapat, jueu, de 26 sous i el seu interès, a pagar en un any, 
i prometen pagar-ho en el dit termini. (C.E.A.) 
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1758.-10 d'agost. Text original. « ... Que Joseph Corominas pages del 
carrer o veinat dit la tarumba, de la Quadra de Viladecavalls in
ferior .... . per los titols avall escrits, tenen y posseheixen en primer 
lloch, tota aquella casa de un cos o casal, ah son pati o eixida al 
detras per la part de ponent de ella contigua situada en dit carrer 
o veinat de la tarumba terme de dita Quadra de Viladecavalls 
inferior ah las entradas .. .. .. .Y afronta dita casa ah son pati o eixida 
a solixent ah lo dit carrer de la tarumba, a mitgdie amb casa y pati 
de Miquel Marcet, a ponent ah honors de la heretat de Isidro Turu, 
pages de la mateixa Quadra, mediant un marge y a tremuntana ah 
pati y casa de Joan Margarit y antes de Fermi Margarit, Pare seu. 
y se te la dita casa ah son pati, segons se diu per Jaume Llonch, 
pages de la Parròquia de Sant Marti de Sorbet y Theresa Llonch 
y Corbera, conjuges, en los noms de usufructuari y propietaria y per 
Thomas Llonch y Corvera, son fill y hereu a la prestació de una lliura 
y vint sous ...... ... .lTEM EN SEGON LLOCH tenen y posseheixen tot 
aquell pati o tros de terra herma de llargaria de solixent envers 
ponent y amplada de mitgdie a tremuntana vint y quatre palms, tot 
poch mes o menos, situat en lo dit carrer o veinat de Viladecavalls 
inferior y al davant de la casa sobre confessada junt ah las entradas 
o eixidas, drets y pertinencias de dit pati o tros de terra universals. 
Lo qual afronta a solixent ah honors de Jaume Turu, pages de dit 
carrer, que antes foren de Joan Turu, son Pare, y mes antiguament 
dels conjuges Jaume y Theresa Llonch y Corvera, mediant una riba; 
a mitgdie ah un tros de terra de Miquel Marcet; a ponent ah lo dit 
carrer de la tarumba y a tremuntana ah pati o tros de terra de Joan 
Margarit, y se te, lo dit pati o tros de terra, per Jaume y Theresa 
Llonch y Corvera y per Thomas Llonch y Corvera, son fill y hereu, 
a la prestació de quinse sous, moneda barcelonesa y cens en nua 
percepció .. .. .. .... .lTEM Y FINALMENT tenen y posseheixen tota 
aquella pessa de terra de vinya plantada, de tinguda una quartera 
y mitja de forment de sembradura, un poch mes o menos, la qual 
es part de pertinencias del Mas de Sta. Coloma, a la heretat 
nomenada Turu, unit y agregat, situada aquesta ah lo dit mas y sas 
terras dins la referida Quadra de Viladecavalls inferior ..... ..... La 
qual afronta a solixent ah honors de la heretat de Isidro Turu, 
mediant fitas , a mitgdie ah honors del mateix Turu, que posseheix 
a rebassa morta, Feliu Pujol; a ponent ah honors de dit Isidro Turu, 
que a rebassa morta posseheix Aloy Margarit y a tremuntana ah 
honors del mateix Isidro Turu ..... » . 



(Capbreu de las Rendas de Rnt. Prior de Viladecavalls inferior, 
pag. 69-73.- Arxiu Històric de Terrassa - Fons Notarial) 

La primera referència documentada d'aquesta masia, ens 
apareix l'any 1237, en el Capbreu Primer de Bertran acòlit, notari 
de Terrassa, quan Guillem de Condomina, de Viladecavalls, fa 
donació a la seva filla, com a regal de noces, de la part hereditària 
del mas Condomina. 

No tenim gaires més dades documentades d'aquest mas, però 
creiem que possiblement ja existia a les darreries del segle XI, i 
si aquesta suposició és certa, segurament podria figurar com un 
dels cap davanters en la relació dels masos del terme de 
Viladecavalls. 

En el segle XIX, pel text notarial que hem acompanyat, coneixem 
la descripció d'aquesta important pairalia. El document, encara que 
una mica enfarfegat, ens explica en què consisteix tota la propietat 
del mas, ens parla de les seves construccions auxiliars, dels cultius, 
del molí, del trull d'oli, i també de les terres establertes a diversos 
parcers. És per això que nosaltres ja no insistirem més en aquest 
apartat. 
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La casa es manté en molt bon estat de conservació i cal recordar 
que com d'altres cases, ha sofert moltes restauracions, modifi
cacions i ampliacions, totes les quals han anat canviant la fesomia 
original de la masia. 

Hem tingut l'oportunitat de visitar-la i ens ha cridat l'atenció 
la importància del celler i també la gran tina o cupot que és situat 
al costat d'aquesta dependència, tina que té el broc de sortida del 
vi a l'interior d'aquest celler. que encara guarda, com a peces de 
museu, un nombre important de bótes, que mai més no serviran. 

A peu pla del camí, enfront mateix de la casa, per la part de 
llevant, encara trobem un bon tros de l'antiga era que servia per 
fer les clàssiques batudes anyals; ara és un record més dels molts 
que guarda aquesta masia en les seves dependències. 

Ja hem dit que, els antics cultius eren dedicats especialment a 
la vinya, als cereals i als oliverars, ara però, l'explotació agrícola 
és quasi inexistent i la masia serveix, com moltes d'altres, com a 
casa d'estiueig. 

Dels quatre molins fariners que existien en el terme de 
Viladecavalls , un d'ells era propietat de Can Coromines i els altres 
tres eren situats en terres de Can Cabassa, de Can Guanteres i 
del Molinot. 
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Descripció de la propietat 

1840.- Text notarial. «Casa mansa y heredad nombrada Corbera, 
situada en el termino de Viladecaballs. La casa de campo consta 
de piso bajo y principal y mide veinte palmos de ancho y atros tantos 
de largo, figurando un cuadrilongo y mide de superficie catorce mil 
cuatrocientos palmos cuadrados. Tiene tambien barrio, gallinero, 
establo, cochinera, premsa de uvas y demas dependencias de una 
casa de labranza. La heredad contiene doscientas noventa y una 
cuarteras seis cuartanes de sementera de trigo, de mil seiscientas 
canas cuadradas la cuartera; de las cuales en cuanto a veintiuna 
cuartera once cuartanes, las cultiva por su propia cuenta el dueño 
de la heredad, en esta forma: a saber, dos cuartanes, regadio; seis 
cuarteras cuatro cuartanes, tierra campa; una cuartera, olivar; y 
catorce cuarteras cinco cuartanes, viña, y las restantes doscientas 
cuarenta y nueve cuarteras siete cuartanes, que todas en tierra 
viña, se hallan concedidas a parceria a distintos sujetos. Linda de 
por junta a oriente, con la heredad Mitjans, propia de José Busquets 
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y Costajusa; a medio dia, parte con la heredad Purull y parte con 
la heredad Turu, propia de doña Rosa Turu y Palet; a poniente, con 
la heredad Trullàs, propia de Miguel Trullàs, parte y parte con la 
heredad Margarit, propia del menor José Margarit». 

Documentació 
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1295.-22 de juliol. Duran de Conamina, prior del monestir de Santa 
Maria de Terrassa, confirma a Guillem de Guardiola una peça de 
terra situada en el lloc anomenat Es Triador, a la parròquia de Sant 
Martí de Sorbet. Confronta a llevant i a migdia amb una tinença 
de Pere Bouer, a ponent amb una tinença de Guillem Corbera i a 
tramuntana amb una tinença de Pere de Parellada. Guillem. de 
Guardiola haurà de pagar cada any per Nadal un cens d'un parell 
de gallines al dit monestir. CP.A.H.C .T. ) 

1325.- 13 de març. Ramon de Corbera i la seua esposa Guillema, 
de la parròquia de Santa Maria de Toudell, venen tot un censal de 
12 diners, que ells reben cada any per Nadal per una peça de terra 
que el comprador té a dita parròquia pel monestir de Sant Cugat 
del Vallès a agrer de tasca. Confronta a llevant amb la riera, a 
migdia i a ponent amb un honor de Berenguer Torrella i a tramun
tana amb un honor del comprador. Han rebut per la venda 35 sous 
lliures de lluïsme. CP.A.H.C.T.) 

1339.- 7 d'octubre. Pere de Parellada i la seua esposa Guillema, de 
la parròquia de Sant Martí de Sorbet, estableixen i donen en 
emfiteusi a Romeu de Guardiola, de la parròquia de Santa Maria 
de Toudell, una peça de terra amb els seus drets i pertinences, que 
tenen a la parròquia de Sant Martí per l'altar de Sant Joan de 
l'església de Sant Pere de Terrassa i el seu rector a agrer de tasca. 
La peça de terra confronta a llevant amb la riera anomenada de 
Valldellors i amb l'honor de Romeu Corbera, a migdia i ponent amb 
la tinença de dit Romeu Guardiola, i a tramuntana amb la tinença 
dels autors de l'establiment. Com a cens, cada any per sant Miquel 
pagaran sis diners, i com a entrada, 25 sous lliures de lluïsme. 
CP .A.H .C.T. ) 



1331.- 25 de febrer. Ponç de Venaià, prior del monestir de Santa 
Maria de Terrassa, confirma a Pere Marcet, del mas des Turó, de 
la parròquia de Santa Maria d 'Olesa, l'arrendament en emfiteusi 
d 'una peça de terra situada a la parròquia de Sant Martí de Sorbet. 
Confronta a llevant, part amb un honor del mas Puig i part amb 
l'honor d'en Corbera, alou de Felip Mir, a migdia amb un altre honor 
del mas Puig, a ponent amb un honor del mas Font i a tranwntana 
amb un honor de Gueraula Coloma, que està davant de dita església 
de Sant Martí i amb l'honor d 'en Puig. Pere Marcet pagarà un cens 
d 'un parell de gallines al monestir, el qual ha rebut també un parell 
de gallines per la present confirmació emfitèutica. CP .A.H.C.T. ) 

1786.- Text original. «Sie a tots notori Que Pau Corbera Fages 
del Carrer ó veinat dit la tarumba terme de la Quadra de Vilade
cavalls inferior Bisbat de Barcelona. De Grat y certa Ciencia en 
virtud del Jurament avall prestador confessant en veritat regoneix 
al Rnt. Pere Rovira Pbre. en la ciutat de Barcelona populat Obtentor 
del Benefici nomenat Priorat de la Quadra de Viladecavalls inferior 
baix la invocació de Sta. Maria en lo Altar major de la Parroquial 
Iglesia de la Vila de Olesa de Montserrat, Instituit, y fundat , y com 
a tal obtentor Sr. Jurisdiccional Directe, y Alodial, y Decimador 
universal de dita Quadra ausent, y Francisco Falguera Ferrer de 
la Vila de Terrassa, procurador seu cons tituhit y ordenat ab 
escriptura publica rebuda en poder del Notari avall escrit, als sis 
<lias del mes de Desembre del any del Sr. Mil setcents vuytanta y 
sis, per ell present, y acceptan que per los titols avall escrits, tenen 
y posseheixen, en primer lloch tota aquella casa de dos cossos ó 
casals ab son pati o eixida al detras per la part de ponent de ella 
contiguo, situada en lo dit carrer o veinat de la tarumba terme de 
dita Quadra de Viladecavalls inferior ab las entradas y eixidas, 
drets y pertinencias de ditas Casa y pati o eixida universal. Y 
afronta dita casa ab son pati o eixida, a solixent ab lo dit carrer 
de la tarumba; a mitgdia ab casa i pati de Joan Margarit y ante 
de Fermi Margarit, son Pare, la qual en lo temps del baix Ca
lendador establiment no estava encara edificada; a ponent ab ho
nors dels hereus de Isidre Turu, pages de la mateixa Quadra, que 
antes foren de Jaume Turu, son Pare, mediant un marge, y a 
tremuntana ab eixida y casa de Miquel Boada, y antes de Jaume 
son Pare, la qual en lo temps del dalt escrit y baix Calendador 
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establiment no estava encara edificada. Y se te la dita casa ab son 
pati o eixida, així com totes les dernes casas y eixidas que son 
situadas y construhidas per diferents persones possehidas en lo dit 
carrer de la tarumba deuhen tenirse com dit confessant te las suas 
per lo dit Rnt. Sr. Obtentor del benefici Priorat de la Quadra de 
Viladecavalls inferior, y baix alou, y directe senyoria de aquell en 
nom de dit benefici, a la prestació a saber a mes de la decima que 
en calitat de Decimator universal predit li especta 
sobre la extensió de la terra en que son situadas las casas y eixidas 
del carrer dit de la tarumba als censos y delmes carrechs contenguts 
en los títols de sas expectancias que lo Confessant ignora .... 

ITEM EN SEGON LLOCH tenen y posseheixen, tot aquell pati o 
tros de terra herm de llargaria de solixent envers ponent setanta 
palms y de amplaria de mitgdie a tremuntana quaranta vuyt palms 
poch mes ó menos, situat en lo dit carrer o veïnat de la tarumba 
terme de la dita Quadra de Viladecavalls inferior y al devant de 
la casa sobreconfessada junt ab las entradas y eixidas, drets y 
pertinencias de dit pati o tros de terra universal.. ..... ...... . . 

ITEM EN TERCER LLOCH tenen y posseheixen, tota aquella pessa 
de terra berma en lo temps de sa concessió y vuy de viña plantada 
de tinguda una quartera de forment de sembradura poch mes o 
menos, situada en lo terme de dita Quadra de Viladecavalls inferior, 
ab las entradas y eixidas, drets y pertinencias de ella unials . La 
qual afronta a solixent ab honors a rebassa morta posseheix Pere 
Colomer, pages de la mateixa Quadra, ...... ... .. . 

Tot i que la seva fesomia exterior encara manté un caire molt 
antic, la façana ha sofert variacions en el transcurs dels anys de 
la seva llarga existència. Noves obertures hi han estat fetes i també 
podem veure-hi un nombre important d'ampliacions adossades a 
les parets originals de la casa. 

La masia és molt antiga, i pensem que és anterior a la data 
gravada a una pedra que feia de llinda, i que indica l 'any 1575; 
quasi asseguraríem que fou bastida a començaments del segle XV 
i fins i tot abans d'aquesta centúria. 
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No és normal que una obra feta amb murs de tàpia de terra i 
carreus de pedra en els seus angles presumeixi d'una llinda de les 
característiques que es pot veure en la fotografia que acompanyem. 
Tampoc és normal, que unes parets de tàpia complementin la gran 
portalada de pedra carejada amb arc de mig punt i per això creiem 
que són obres posteriors més properes els nostres dies. 

Sabem que totes les primitives construccions d'aquests tipus de 
cases de pagès eren molt senzilles, les seves parets de tàpia són 
una bona prova de la nostra afirmació, però també era un fet molt 
normal que, aprofitant les bones anyades, -ara en diríem d'uns 
bons balanços-, els amos de les pagesies esmercessin alguns diners 
per refer l'obra vella, malmesa pels anys, i enriquir-la amb noves 
ampliacions i algunes modificacions. 

Pensem que la llinda gravada amb l'anagrama del Senyor, de 
l'any 1612, i també la portalada de la qual hem parlat, són algunes 
de les modificacions més tardanes que ha sofert aquesta casa de 
pagès. 
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En el decurs dels nostres estudis dedicats a les cases de camp, 
hem tingut l'ocasió de conèixer, en el Vallès Occidental i en el 
Bages, més de dues-centes construccions, i hem de dir que molt 
poques són construïdes amb paret de tàpia, o sia de terra. 

Com moltes de les cases de pagès, també aquesta té planta bai
xa, un pis -que normalment era l'habitacle dels propietaris- i les 
golfes emprades com a magatzem dels fruits de les collites . Golfes 
situades sota la coberta feta, a dues vessants i, en aquest cas, 
asimètriques. 
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La Pedra Degollada 

Documentació 

MAS 
SA 

CORONA 

1302.- A 4 de les nones de desembre. Bernat i Berenguer de Petra, 
militars, estableixen a Guillem Saguardiola, de Santa Maria de 
Taudell, el mas de sa Corona, de Sant Martí de Sorbet, que limita 
per llevant amb la muntanya de la Barrominam; a ponent amb el 
torrent de Castellar; i a tramuntana amb la carraria o camí ral de 
sobre Pedra Degollada, que va al mas de Matassoleia. (S. C. -
B .C.P.T.). 

1515.- Joan Mitjans, era l'amo del mas sa Corona, segons la do
cumentació del Capbreu d'En Feliu Aymerich. (A. H.C.T. - M.B.B.). 

Hem deixat assenyalada, de forma aproximada, la situació del 
mas Castellar; som coneixedors del lloc on es troba la Pedra 
Degollada i també del camí, proper a ella, que va en direcció a 
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Matassoleia, que era el primer topònim de can Margarit. Amb totes 
aquestes dades sembla que queda ben indicada la situació del mas 
de ça Corona, però tot i tenint tantes «pistes» no hem pas trobat 
cap resta d'aquest mas. Recordarem que la primera notícia 
documentada, és del segle XIV i que segurament en el XVI, quan 
era propietari en Joan Mitjans, probablement ja era un mas en
derrocat i en desús. 

Nosaltres hem trepitjat tota aquesta contrada i els resultats han 
estat nuls. Esperem i desitgem que altres estudiosos tinguin més 
bona sort. 
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Documentació 

MAS 
CORTDEVEDELLS 

1237.- 6 de maig. Ramona,el seu fill Guillem de Cortdevedells i 
l'esposa d'aquest, Arsenda, donen a Pere de Cortdevedells, germà de 
Guillem, una terra i oliveres que tenen per Santa Maria de 
Montserrat al lloc dit el Camp Guillem, per 11 anys, en concepte dels 
22 sous que li devien com a herència. (C.B.A.) 

1237.- 6 de maig. Pere de Cortdevedells reconeix al seu germà 
Guillem que li ha pagat la deixa del seu pare i tota la part 
hereditària que li pertoca, salvant l'honor i les oliveres que té 
Guillem, i la deixa que li podrà fer la seva mare en morir. (C.E.A. ) 

1242.- 22 de gener. Guillem de Cortdevedells, la seva esposa 
Arsenda, Ferrer Tadell i l'esposa d'aquest, Berenguera, reconeixen 
que han rebut d'Issac Gracià 50 sous a pagar en un any amb 10 
sous d'interès. (C.B.A.) 
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1242.- 22 de gener. Jaume de Cortdeuedells, la seua esposa Sança, 
el seu nebot Guillem, l'esposa d 'aquest, Arsenda, i Arnau d e 
Cortdeuedell s reconeixen que Ferrer Tadell i la seua esposa 
Bereng uera, s'han constituït deutors per ells i per 60 sous entre 
capital i interessos, a pagar a Issac Gracià en un any, i prometen 
pagar aquest deute al dit jueu. (C.E.A.) 

1242.- gener. Bernat Bric, batlle del rei a Terrassa, i els prohoms 
d 'aquesta vila reben sota llur protecc ió i defensa Ramon de 
Cordetuedells i el seu germà Arnau, que prestaran el complement 
de dret corresponent, i prometen viure a la dita vila i ser-los sempre 
fidels i lleials. (C.E.A. ) 

L'any 124 7, el senyor de Castellbell, Guillem, i la seva muller 
Sabenxa, van establir novament a Arnau de Cortdevedells en el 
mas que tenia en el lloc anomenat Colldalmir, segurament en el 
Coll del mateix nom, que era situat en la quadra de Viladecavalls 
superior. 

Per aquest nou establiment, Arnau de Cortdevedells, va pagar 
trenta-cinc sous, però també es va veure obligat a pagar, el dia de 
Nadal , quatre sous més, una part dels fruits estipulats en 
l'establiment i una quartera d'ordi. (C .E .A.) 

Segurament, aquest mas de Cortdevedells, propietat d'Arnau 
per l'últim establiment fet per Guillem, que era el senyor de Cas
tellbell i de la quadra de Viladecavalls superior, és el mateix mas 
que en pàgines anteriors hem historiat amb el nom del mas del 
Colldamir. 

En la narració dels masos coneguts amb el nom del Coll, la 
prudència ha estat la nostra companya, i encara continua al nostre 
costat per guiar-nos en aquest complicat camí. 

Desconeixem l'existència de les restes d'aquesta casa del segle 
XIII i és per això que no podem donar detalls del seu emplaçament. 
Només en parlem perquè documents del 1247 ens en fan co
neixedors. 
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CAN 
DURAN 
DE LES 

TAUPANERES 

La primera notícia de Can Duran de les Taupaneres la trobem 
esmentada en un capbreu d'En Feliu Aymerich, de l'any 1515, en 
el qual ens diu que Rafel Duran, àlias Taupaneres, és l'amo 
d'aquest mas . 

Descripció de la propietat 

1812.- 12· d'octubre. Text notarial. «Heredad situada en el termino 
de Viladecaballs llamada Duran, antiguamente Tauponeras, con su 
casa de campo y unas sesenta hectareas de tierra entre viña, campo 
y olivar, bosque y yermo. La cual, linda por oriente con tierras de 
la heredad Sanahuja, propias del Excelentissimo Señor Don Manuel 
Girona y parte con la riera de Can Trullàs; por medio dia, parte 
con tierras de la heredad Sanahuja mediante el torrente de Ba
rranda, parte con la riera de casa Trullàs y otra vez con las tierras 
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de la heredad Sanahuja, que son las mismas del lado de oriente; 
por poniente con la riera de San Jaime, antiguamente llamada de 
Cervelló y a norte parte con tierras de la heredad Bayona, parte 
con un camino y parte con tierras de la heredad Trullàs». 

Com veiem en aquesta descripció notarial, l'heretat de can 
Duran, també anomenada can Duran de les Taupaneres, era molt 
important per la seva gran extensió de terreny. 

L'escrit registrat ens explica que: « ... den tro los expresados lin
deros se comprenden varias parcelas concedidas a primera cepa, 
en esta forma ... » . Nosaltres, molt abreujadament, només donarem 
la relació dels sis primers establiments, dels deu que figuren en 
el document esmentat. 
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1838.-Agnès i el seu fill Joan Carreras i Duran, establiren a Josep 
Voltà, pagès d'Olesa, un tros de terra plantada part amb vinya i 
oliveres i una part erma de vint-i-cinc jornals ... .. . 

1838.- Agnès i Joan Carreras, el seu fill , establiren a Martí 
Corbera, pagès de Viladecavalls, una terra erma de sis jornals ..... . 

1840.- Els mateixos propietaris van establir a Josep Voltà, pagès 
d'Olesa, una peça de terra erma de vint-i-cinc jornals i que pagarà 
per ella la quinta part dels fruits resultants de dita terra i amb 
l'obligació de portar-los a casa de l'atorgant. 

1845.- Un tros de terra plantada d'oliveres i un altre tros erm, va 
ésser establerta per Joan Carrera i la seva mare Agnès a favor de 
Josep Voltà d'Olesa, amb les mateixes condicions que l'establiment 
anterior. 

1871.- Francesc Casanovas i Vinyals, Isidre Rodó i Margarit i Joan 
Carreras i Duran, signaren un establiment fet a favor d'en Josep 
Vives de Viladecavalls, per cent anys, d'una peça de terra de deu 
jornals. 

1871.- Els Srs. Casanovas, Rodó i Carreras , signaren un 
establiment per cent anys a favor d'en Josep Voltà i Armengol, del 
terme de Viladecavalls. 



Altres documents que ens parlen de Can Duran 

Text original. Francesc Turu ..... té i posseeix una peça de terra plan
tada de vinya, d'una quartera i mitja, de pertinença del mas Forns. 
Té aquesta peça de terra pels hereus de Francesc Duran dit de les 
Taupaneres, pagès de la Quadra de Viladecavalls, a la prestació de 
la quinta part dels fruïts d'ella, anualment ...... .... (Document de l'any 
1784). 

Jaume Turu ..... també diu que té una peça de terra plantada de vinya 
de pertinença del mas Forns .... .la té pels tutors i cuidadors de les 
Persones i Bens dels pubills, fills i hereus de Francesc Duran de les 
Taupaneres, que es pagès de la Quadra de Viladecavalls inferior .. ... 

Jaume Turu.- Continuant amb el document anterior, també diu que 
té una peça de vinya plantada en el lloc dit vulgarment la peça dels 
Pilans, que és part i de pertinença del Mas Taupaneres. Termeneja 
per llevant, part amb honors de Miquel Trullàs de Viladecavalls 
superior mitjançant unes fites posades en la serra i part amb honors 
de Josep Sanahuja, pagès d'Ullastrell, mitjançant una riba i el 
torrent de barrechs que posseeix el mateix Josep Sanahuja; a ponent 
amb el restant de dita heretat Duran de les Taupaneres que 
posseeix, a rabassa morta en Josep Turu ... .... . 

Miquel Trullàs ..... diu que també té i posseeix tota aquella peça de 
terra de vinya plantada i per camp d'oliveres, d'una quartera i mitja 
de forment de sembradura, situada en el terme de Viladecavalls 
inferior, la qual és part i pertinença del Mas Taupaneres, junt amb 
totes les entrades i les .. ..... . que té pels tutors i cuidadors del Pubills 
i fills i hereus de Francesc Duran de les Taupaneres, que és pagès 
de Viladecavalls ... ... . 

Josep Turu. Pagès del veïnat o carrer de la Tarumba, terme de 
Viladecavalls inferior, té i posseeix, tota una peça de terra d'una 
quartera i mitja de forment de sembradura, en el lloc dit vulgarment 
peça dels Pilans la qual és part i de pertinença del Mas Taupaneres. 
Termeneja per llevant, amb honors de Miquel Trullàs de la Quadra 
de Viladecavalls superior; a migdia amb una peça de terra de 
l'esmentat mas, que, a rabassa morta, posseeix el seu germà Jaume 
Turu i que abans era de ..... 
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L'heretat Duran, abans anomenada Taupaneres, tenia també els 
masos Forn i Sasoder. El mas Duran i el mas Forn el tenien a cens 
de 10 sous, pagadors en diners i de cinc quartans d'ordi a favor del 
senyor del Priorat de la Quadra de Viladecavalls inferior. 

El mas Sasoder, pagava un cens de nou quartans de blat a favor 
del senyor marquès de Castellbell, del qual eren homes propis del 
dit senyor. A ell, prestaven jurament d'homenatge i de serveis 
corporals i reials, obligacions pròpies dels vassalls d'aquell senyor. 

La relació que seguidament transcrivim, fa palesa l'extensió de 
terres que tenia aquesta important heretat. Són terres establertes, 
en la data que indiquem, per un termini de 50 o de 100 anys. No 
eren pas camps petits ja que, com a exemple, el primer de la relació 
tenia veinte y cinco jornales de cavar. Vegeu-ne la llista. 
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1837.- Josep Voltà, d'Olesa, vinya i oliveres. 
1837 .- Martí Corbera, de Viladecavalls, vinya. 
1847.- Josep Voltà, d'Olesa, vinya. 
1845.- Josep Voltà, d'Olesa, vinya. 
1861.- Josep Vives, de Viladecavalls, per 100 anys. 
1861.- Josep Voltà, d'Olesa, per 100 anys. 
1861.- Josep Voltà, d'Olesa, per 50 anys. 
1846.- Salvador Matas, d'Olesa. 



1816.- Francesc Roca, d'Olesa. 
1816.- Martí Corbera, de Viladecavalls. 
1816.- Josep Turu, de Viladecavalls. 
1820.- Miquel Llonch i Cañadell, de Viladecavalls. 
1779.- Miquel Llonch, de Viladecavalls. 
1816.- Antoni Badiella, d'Olesa. 
1816.- Josep Voltà, d'Olesa. 
1820.- Joan Matas, d'Olesa. 

Tots els establiments eren escrits amb molta cura i tot quedava 
lligat i ben lligat, veiem-ne un d'ells: 

Text original. «Con escritura autorizada por Don Juan Daura 
Notaria de Olesa, a diez y siete de Marzo del mil ochocientos treinta 
y ocho, lnés y Juan Carreras y Duran, establecieron a primeras 
cepas a Martín Corbera labrador de Viladecavalls una pieza de 
tierra yerma de cabida seis jornales de cavar, de pertinencias de 
la heredad Duran, lindante a oriente con el Adquisidor a medio dia 
con José Volta a poniente con José Bayona y a cierzo con Francisca 
Roca y otra pieza de tierra campa de cabida seis jornales de cavar, 
lindante a oriente con el Adquisidor a medio dia con Francisca Roca 
a poniente con José Volta y a cierzo con Francisca Corbera mediante 
arroyo, con pacto que el adquisidor debia plantar de viña dicha 
tierra y cultivada a uso y costumbre de buen labrador y pagar a 
los estabilientes la quinta parte de todos los frutos resultantes que 
los otorgantes deban recoger en gavilla en la misma pieza, menos 
la vendimia que el adquisidor debe llevar a la casa de los otorgantes, 
asi como pagar el Real Catastro y demas contribuciones corres
pondientes a dicha tierra cuya escritura se halla regulada .. . » . 

Com hem vist, el mas Duran, o de les Taupaneres, surt esmentat 
en molts documents, la majoria dels quals referits a establiments 
de terres fets pel sistema de rabassa morta. De l'any 1922 n'hem 
trobat un, en el Registre de la Propietat Urbana, que ens explica 
que: « ... . dintre dels límits d'aquesta heretat, existien diversos 
trossos de terra concedits a "primeras cepas" i que per la mort 
d'aquestes, han estat abandonats per la major part dels pagesos 
que les cultivaven ... » . 
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Era a les darreries del segle XI, quan va entrar al nostre país, 
la plaga de la fil·loxera, pugó que va malmetre del tot les grans 
extensions de vinya de tota la nostra contrada. Ni els amos i encara 
menys els rabassaires, podien esmerçar els diners necessaris per 
fer les importacions de ceps americans i replantar de nou les terres 
de llurs vinyes. La mort de les vinyes també va representar la trista 
fi de moltes cases de pagès. I can Duran, sens dubte, també va ésser 
una d'elles. 

No obstant això, ens costa molt d'entendre, l'enderrocament total 
de la casa de la qual ara només trobem les restes dels seus murs 
com ho demostren les fotografies que adjuntem en aquesta 
narració. 
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MAS 
ESTELLA 

L'única referència que tenim d'aquest desaparegut mas, és 
gràcies a la informació facilitada per l'actual propietari de la 
pairalia de Can Mitjans, el senyor Joaquim Amat. 

Nosaltres no en sabíem res. La molta documentació que havia 
passat per les nostres mans no feia cap esment de l'existència d'un 
mas amb aquest nom. 

Ara sabem que, Can Estella, era un dels masos agregat a la 
masia i a les terres de Can Mitjans. Darrerament només en que
daven les restes d'uns petits murs que foren retirats en el moment 
de construir-se, en aquell lloc, la benzinera, situada a l'autovia de 
Terrassa a Manresa, propera a can Mitjans. 

La relacionem en la llista de les cases de pagès, únicament per 
deixar constància de l'antiga existència d'un mas nomenat Estella. 

Gràcies a l'amic Miquel Margarit, podem encapçalar aquesta 
història amb una fotografia d'un antic cup de l'esmentat mas. 
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MAS 
FIGUERES 

Documentació 

80 

1238.- 18 de maig. Guillem de l'Església defineix a Bernarda de 
Torreverda tots els dret que té al mas Torreverda per raó de l'es
ponsalici de la seva esposa, i per qualsevol altres causes, i promet 
de retornar-li els instruments que hi facin referència. (C.B.A.) 

1238.- 7 de juny. Berenguer, abat de Sant Llorenç del Munt, dóna 
a Berenguer de Figueres i a la seva esposa, Catalana, les cases 
alodials que són tingudes amb unes altres de Sant Vicenç de 
Jonqueres; una peça de terra a la Llobatera, i una peça i una sort 
de terra junt a les dites cases; els tinents en donaran la tasca per 
la meitat de la terra de la Llobatera; un cens anual de 2 sous i mig 
de moneda de qua tern per l'altra meitat, la tasca per la terra de 
vora les cases, i un parell de gallines per les cases; el monestir rep 
10 sous. (C.E.A.) 

1238.- 7 de juny. Berenguer, abat de Sant Llorenç del Munt, dóna 
a Berenguer de Figueres, la seva esposa, Catalana; Pere de Gotarda 
i l'esposa d 'aquest, Maria, meitat per meitat, l'honor que té a la 



quadra de Brumina, al lloc dit Les Arenes, pel qual els tinents 
donaran la tasca i, cada any per Nadal, un quartà d 'oli a mesura 
de Terrassa per les oliveres, i el monestir rep 10 sous. (C.B.A.) 

1480.- 5 de març. L'abat de Sant Llorenç del Munt, estableix a 
Francesc Mitjans, del mas Guardiola, el mas o cases anomenades 
de Figueres, a la Baromina de Sant Martí de Sorbet. Aquest mas, 
feia 20 anys que era derruït. L 'abat cedí els béns dit Mitjans, que 
es va fer càrrec de pagar els corresponents censos. (S.C. - B.C.P.T.) 

1547.- 29 d'octubre. El procurador del Monestir de Jonqueres, 
estableix de nou a Joan Mitjans, el mas Figueres, àlias Torres 
Verdes, derruït i situat a la parròquia de Sant Pere, i que confronta, 
per llevant i migdia amb terra erma que fou de Galceran Marsans, 
de dit mas Figueres de la Barromina; a ponent, amb el torrent de 
Llors i a Tramuntana, amb el Coll de Roches. (S. C. - B. C.P. T.) 

El mas de can Figueres, segons ens expliquen uns documents 
del segle XV, l'any 1460 ja era derruït. Era de propietat de Sant 
Llorenç del Munt i del seu monestir de monjos benedictins. 

El 1480, en Lluís Manuel de Cruïlles, prior i administrador del 
monestir del cim de La Mola, va establir a Francesc Mitjans, del mas 
anomenat en aquella època, La Guardiola, el mas de Can Figueres. 

Uns anys més tard, el 1547, el procurador del monestir de Jun
queres, el va establir de nou a Joan Mitjans, fill d'en Francesc, i 
aquell, com explica el document, es va fer càrrec de tots els censos 
pendents de pagament. 

Aquest mas havia tingut un anterior propietari, de cognom 
Torrevert, i per aquest motiu el mas Figueres també era conegut 
amb els noms de Can Figueres àlias Torres Verdes i el de les cases 
de Torres Verdes. 

De la mà del bon amic Miquel Margarit, hem visitat el lloc del 
seu antic emplaçament. No cal dir que solament les restes d'uns 
murs són el que fan penyora de la seva anterior existència. 

Des de Can Mitjans de la Guardiola, ens hem adreçat al Molinat, 
hem creuat la via del tren, després de passat el pont, seguint un 
camí de cabres, hem arribat als plans d'aquesta derruïda casa, que 
com ja hem dit també era coneguda amb el nom de Torres Verdes. 

81 



MAS FONT 

Documentació 

1238.-21 de febrer . Ramon de Font, fill de Pere Font i Pereta, dóna 
al seu germà Pere de Font el mas Font, que té per la casa de Santa 
Cecília i altres senyors. i li deixà el seu pare en testament; el 
beneficiari reconeix haver rebut la part hereditària que li correspon, 
i si moria sense fills ... . (C .B.T.) 

1239.-17 de febrer. Arsenda de Font, de Viladecavalls, deu a Vidaló 
Gracià 17 sous a pagar en un any amb un interès de 4 diners per 
lliura. (C.B.T.) 

1239.- 19 d'octubre. Berenguer, abat de Sant Llorenç i la seva 
comunitat donen a Ramon de Font i a la seva esposa Maria, 3 peces 
de terra, dues de les quals tenen a la Quadra, i una al Casal, cap 
a la riera de Gaià ..... (C.E.T.) 

1240.- 11 de gener. Pereta de Font, el seu fill Ramon i l'esposa 
d'aquest Maria deuen a Pere de Font 40 sous i 2 quarteres d'ordi 
com a hereditat, per la qual li cedeixen la tasca de les olives de llur 
mas i la meitat de la producció ... (C.E.T.) 

El 22 de febrer del 1944, el mur de contenció de les aigües 
del pantà de la Xuriguera va enfonsar-se. Tota l'aigua va passar 
per la riera de Gaià. El mas Font va desaparèixer. 
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MAS FORNS 

Descripció de la propietat 

1784.- Text original. « .. .. . Y en segon lloc te, y posseheix tota 
aquella pessa de terra de vinya plantada de tinguda una quartera 
y mitja de sembradura poch mes o menos de pertinencies del MAS 
FORNS, situada dins la referida Quadra de Viladecavalls inferior 
ah las entradas y exidas, drets y pertinencias de ella unals. La qual 
afronta a solixent ah honors de Joseph Sanahuja, pages de Ullas
trell, mediant la riera; a mitgdie ah pessa de terra de pertinencias 
del mateix MAS FORNS que a rabassa morta, posseheix Jaume 
Turu; a ponent ah pessa de terra de pertinencias de dit mas que 
a rabassa morta posseheix Miquel Duran, y a tremuntana ah terras 
dels hereus de Francisca Duran tambe de pertinencias de dit MAS 
FORNS mediant un aragall. y se te la sobre confessada pessa de 
terra per los hereus de Francisca Duran dit de las tauponeres qº 
Fages de dita Quadra a la prestació de la quinta part de tots fruits 
de ella annualment resultants en nua percepció y sens ninguna 
senyoria, y dits hereus de Francisca Duran deuhen tenir dita quinta 
part de fruits, aixi com la dita pessa de terra ah tot lo MAS FORNS 
se te per lo sobre nomenat Rnt. Sr. Obtentor del Benefici dit Priorat 
de la Quadra de Viladecavalls inferior, y baix alou, y directe 
senyoria, de aquell en nom de dit benefici, a la prestació de certs 
annuos censos que deuhen pagar dits hereus sens danys, ni gastos 
del Confessant dels seus y delme de tots fruyts de ella annualment 
resultants ....... » . (Capbreu de las Rendas del Rnt . Prior de 
Viladecavalls inferior, pag. nº 14. -Arxiu Històric de Terrassa- Fons 
Notarial) 
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Probablement aquest antic mas era situat en terres molt pro
peres al de can Boada de les Parentes. Sabem, per documents molt 
antics, que en Duran, pagava un cens de 10 sous amb moneda de 
Barcelona i que també estava obligat a pagar cinc quartans d'ordi 
al senyor del Priorat de la Quadra de Viladecavalls inferior. 

Les restes d'aquest mas, com moltes d'altres de les que hem 
parlat en aquest Quadern d'Història de les Cases de Pagès de 
Viladecavalls, s'han fet fonedisses i nosaltres no sabem pas asse
nyalar el lloc del seu antic emplaçament. La seva existència la 
coneixem només pel document anteriorment transcrit i que el men
ciona, de retruc, en les delimitacions de l'heretat de Can Turu. 
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CAL 
FRARE 

Amb l'agradable companyia d'en Joan Lluís del Campo, autor del 
segon Quadern d'Història de Viladecavalls, dedicat a l'estudi dels 
Camins Vells, hem visitat les restes de l'antigot mas Frare. 

Una font i un torrent, batejats amb el mateix topònim de la casa, 
ens assenyalen d'una manera aproximada la seva situació topo
gràfica. El camí per accedir-hi no presenta cap mena de dificultat, 
però les poques restes dels murs que encara queden, són tan 
minses, que només serveixen per confirmar-nos el punt del seu 
antic emplaçament. 

Per la nostra part, hem cercat amb molt d'interès, dades 
d'aquesta casa, però l'èxit no ens ha acompanyat i res no hem 
aconseguit en la recerca. 

Podríem creure que, abans o després d'anomenar-se de cal Frare, 
aquest maset hagués tingut un altre nom, però la veritat és que 
això, només és una suposició . 
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CAN 
GARRIGA 

Documentació 
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1237.- 4 de setembre. Guillem de Gontarda, amb el consentiment 
dels seus pares Pere i Maria, i altres amics seus, dóna a la seva 
esposa Berenguera de Garriga, en esponsalici, 600 sous sobre el mas 
Garriga, altres honors i tot el que té i adquirirà; la meitat de tot 
això serà per a llurs fills, i si no en tenen, tornarà al donador. 
(C.B.A.) 

1237.- 4 de setembre. Pere de Toudell i els seus fills Pere, Arnau 
i Ferrer donen a Berenguera de Garriga, filla de Pere de Garriga 
i Dolça, i al seu espòs Guillem de Gontarda el mas Garriga amb 
totes les seves pertinences, sense obligació de residència, fins que els 
seus fills tindran edat de regir-lo, i amb la prestació dels censos i 
agrers estipulats a la carta precària corresponent. (C.B.A.) 

1237.- 4 de setembre. Berenguera de Garriga, filla de Pere Garriga 
i Dolça, amb consentiment dels seus senyors, Pere de Toudell i els 
seus fills, i dels seus amics, dóna al seu espòs Guillem de Gontarda 



en esponsalici 600 sous sobre el mas Garriga i les seues pertinences, 
que té per Pere de Toudell, i sobre tots els seus béns, i si ell moria 
en el termini de 5 anys sense tenir fills, els seus pares Pere de 
Gontarda i Maria recuperaran tots el deutes que haurà contret per 
raó del mas Garriga; la meitat serà per a llurs fills, i si no en tenen, 
tornarà a la donadora.(C .B.A.) 

Descripció de la propietat 

1847.- Text notarial. «Casa mansa y heredad Hamada Garriga, 
situada en el termino de ViladecabaHs. La casa se compone de 
cuatro solares con bajos y primer piso, en la que hay un barrio 
circuido de paredes, redil, pajar, gaHinero, pesebre, lagares, bodega 
y demas dependencias propias de una casa de labranza. Las tierras 
de la heredad contienen una extensión de ciento sesenta cuarteras 
diez cuartanes, de mil quinientos diez y ocho canas cuadradas la 
cuartera, equivalentes a cincuenta y nueve hectareas, tres areas, 
cuarenta y ocho centiareas y seis decimetros y treinta y seis 
centimetros cuadrados, de las cuales hay una cuartera de regadio, 
diez cuarteras de cerales secana, dos cuarteras de viña, una 
cuartera de bosque, dos cuarteras yermo y las restantes, ciento 
cuarenta y cua tro cuarteras y diez cuartanes, se haHan establecidas 
a primeras cepas a varios enfiteotas. Linda de por junta; a oriente, 
con el camino real, que desde la villa de Tarrasa se dirige a la de 
Olesa de Montserrat; a mediodia, con bosque y el molino de José 
Corominas y parte con la roca Hamada de «rentà bogadas»; a 
poniente, parte con el camino que desde el pueblo de Viladecaballs 
dirige al de Ullastrell y parte con la riera de Gaya y a cierzo, parte 
con viña de Pedra Purull, parte con la de Lorenzo Busquets y parte 
con viñas y huertos del mansa Mir». 

Propietat a la quadra de Viladecavalls inferior 

1786.- Text original. «Que Joseph Alsina, Mestre de casas en la 
quadra de Viladecavalls inferior confessa ...... que te una casa o casal 
ab son pati, situada en dita Quadra i que tambe te en segon lloch, 
tota aquella pessa de terra de vinya plantada de tinguda de quatre 
jornals de bous de llauradura, poch mes o menos . La qual es part 
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y de pertinencias del Mas Sta. Coloma. a la Heretat nomenada 
Turu, unit y agregat, situada aquesta ab lo dit mas y sas terras 
dins de la referida Quadra de Viladecavalls inferior, junt ab las 
entradas y eixidas, y tots els drets y pertinencias de dita pessa de 
terra universal. La qual afronta a solixent ab el honors de la Heretat 
dita den Garriga, que son dins del terme de Tarrassa, y part ab 
terras de la Heretat den Corominas, que son dins del terme de 
Viladecavalls superior, a mitgdie part ab los mateixos honors den 
Corominas dins lo terme de Tarrassa y part ab rebassa morta de 
Pere Colomer de pertinencias del dit Mas Sta. Coloma, a ponent 
ab dita rebassa morta del mateix Pere Colomer y part ab rebassa 
morta de Anton Mas, y a tremuntana ab rebassa morta de Miquel 
Trullas, totas les quals son de pertinencias del dit Mas Sta. Coloma~ 
Y se te la sobre confessada pessa de terra per Isidro Turu, Pages 
de la dita Quadra ..... » . 

Segons la descripció notarial de l'any 1847, que hem deixat trans
crita al començament de la història d'aquests mas, la casa i l'heretat 
de can Garriga, tenia una extensió de més de cent-seixanta quar
teres dedicades a vinya, a regadiu, a cereals i també disposava d'uns 
complements auxiliars propis i necessaris a les cases de camp. 

Actualment, una part de la casa encara roman habitada, però 
les antigues construccions auxiliars resten abandonades i molt en
derrocades. Ara, fins i tot resulta molt difícil l'obtenció d'una fo
tografia que reuneixi les mínimes condicions per a fer-la agradable 
a la vista. 

Creiem que encara podem dir que és una casa de camp, però ens 
resulta molt difícil de creure que els seus estadants puguin viure 
dels fruits d'aquelles terres un cop vist l'estat tant tristoi de tota 
aquella obra. 

Aquestes quatre ratlles només poden servir per donar constància 
de la seva existència, que no té rés a veure a la descripció feta l'any 
1847, pel seu propietari Jaume Garriga. El pas dels cent-cinquanta 
anys li han canviat totalment la fesomia. Avui la descripció de 
l'heretat seria completament diferent. De totes maneres hem de 
recordar que la casa de Can Garriga ja existía en el segle XIII i 
avui encara alguna cosa queda d'aquella antiga construcció. 
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Descripció de la propietat 

CAN 
GUANTERES 

1856.- Text notarial. «Casa manso y heredad nombrada Guanteras 
sita en su mayor parte en el termino del pueblo de Viladecaballs 
y la restante en el termino del pueblo de San Pedro de Tarrasa. La 
casa se compone de piso bajo, principal y segundo. Tiene tambien 
corral, pesebres, bodega, premsa de uvas y demas dependencias 
propias de una casa de labranza». 

«La parte de esta heredad radicada en el termino del pueblo de 
Viladecaballs, comprende la casa Hamada Guanteras con un corral , 
pesebres, bodega, premsa de uvas y otras dependencias. Su 
extensión es de trescientas veintidos cuarteras cuatro cuartanes de 
sementera de trigo, cultivando el dueño de esta heredad por su 
cuenta, doscientas sesenta y tres cuarteras diez cuartanes de esta 
forma: una cuartera ocho cuartanes de regadio; diez y siete 
cuarteras cuatro cuartanes, secano; cuarenta y tres cuarteras nueve 
cuartanes, olivar; trece cuarteras dos cuartanes, viña; una cuartera 
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alameda; ochenta y una cuartera seis cuartanes, bosque; ciento 
cuatro cuarteras nueve cuartanes, yermo y las restantes, cincuenta 
y ocho cuateras seis cuartanes, las cultivau distintos parceros a la 
prestacion de la parte de frutos o censos en metalico. En esta misma 
parte de la heredad radicada en la jurisdiccion municipal de 
Viladecaballs, existe un molino harinero, cuyo edificio se compone 
de bajos y un piso, con su muela correspondiente para moler, 
acequia, represas de cal y canto, construidas en la riera de Gaya, 
que sirve para el paso de las aguas de dicha riera y su conduccion 
al molino; tiene tambien una mina o conducta de cincuenta canas 
de largo que sirve para el paso de las aguas que toma mas arriba 
de la represa, construïda en la misma riera. 
Linda a oriente; con una pieza de tierra yerma y bosque de esta 
misma heredad Guanteras, correspondiente a la jurisdiccion mu
nicipal del pueblo de San Pedra de Tarrasa, mediante el camino 
veinal que de la villa de Tarrasa se dirige a la de Monistrol de 
Montserrat y al pueblo de Vacarisas, cuyo camino, en el limite o 
division de los terminos municipales de los pueblos de Viladecaballs 
y el de San Pedra de Tarrasa en esta heredad Guanteras y 
empezando en el angula de la viña de Jaime Padrós, en el cual existe 
un mojon marcada con el año 1847, concluye en el torrente llamado 
den Llord, encontrandose en seguida las piezas de tierras plantadas 
de viña de Jose Vinyals y Jacinta Tarres, que forman un pequeño 
angula con la de Paula Argemir, hallandose en seguida las de Juan 
Galí y J eronimo Sala; a medi odia, linda con bosques de la heredad 
Trias, propias de Salvador Trias, hasta encontrar el conocido por 
el mansa Escaluña, de pertinencias de esta heredad Guanteras, 
forma un angula en dirección à oriente hasta que encuentra un 
xaragall y sigue luego una pieza de tierra en la que existen dos 
mojones y bajando por otro xaragall se atraviesa la linea de ferro
carril que de Zaragoza dirige a Barcelona y luego continua el bosque 
de la heredad Trias, mediante otro xaragall hasta llegar a un torren
te, el principio del cual forma un circulo en direccion a oriente y 
continua lindando con bosque de la heredad Trias, mediante dicho 
torrente, hasta encontrar la riera llamada de Gaya, en la cual va 
siguiendo la orilla de la parte de oriente hasta llegar al frente del 
olivar de Jaime Casanovas, en cuyo punto se atraviesa la misma 
riera y se encuentran tierras de bosque de la heredad Mitjans, 
propia de Lorenzo Busquets, y concluye esta linea formando angula 
en dirección a poniente con una pieza de tierra, parte campa y parte 



olivar de dicha heredad Mitjans; a poniente linda con tierra, parte 
campa, parte olivar, muy inmediato a la citada casa de Mitjans, 
luego se encuentra terrena bosque de la misma heredad, en cuyo 
punto hay un ribazo que siguiendo la pendiente del mismo, forma 
un angula hasta llegar al torren te de Llord y huida por duran te poco 
trecho con el citada torrente hasta la riera de Gaya, de la que sigue 
el cauce hasta encontrar la represa de Guanteras, en la que existe 
un ribazo en direccion a medio dia y linda con bosque de Mitjans 
hasta encontrar la pieza de tierra viña de Jose Seuva. En este punto 
una parte de la heredad Mitjans se halla enclavada en tierras de 
la heredad Guanteras, bajando hasta la riera de Gaya por las 
inmediaciones del puente del expresado ferro-carril y un xaragall 
que divide los olivares de Guanteras y Mitjans hasta unas encinas 
propias de la heredad Guanteras que se hallan plantadas cerca de 
la linea del ferro-carril , el cual se atraviesa y continuando el propio 
xaragall, hasta cerca de la viña de Guanteras, va siguiendo el 
terrena de la heredad Mitjans por una linea de bosque que continua 
despues de una pieza de tierra plantada de viña, llamada «Pla de 
Mara», propia de la heredad Guanteras ... ....... ... .i finalmente por 
cierzo; linda con unas tierras plantadas de viña de la heredad 
Guanteras, mediante el camino de Monistrol hasta la riera de Gaya, 
siguiendo el curso de dicho camino atravesando la riera y subiendo 
por el mismo camino de Monistrol , llamado en este punto los 
Brasols, huida con tierras de viña, a parceria, de esta heredad 
Guanteras y concluye, por ultimo, esta afrontacion de cierzo, con 
tierras yermas de esta heredad correspondiente al termino del 
pueblo de San Pedra de Tarrasa». 

Documentació 

1114.-La notícia més llunyana que posseïm, és la defin ició feta per 
la filla de Ramon de Gonteres, a l'any indicat, en la qual remarca 
que el mas de Gonteres és proper a Burruminam. (S.C.- El castell 
de la Burromina). 

1237.- 6 de maig. Guillem de Gonteres i Ramon de Bellús deuen 
a Issacó, fill de Maimó Inspània, 40 sous a pagar per la fira de 
Barcelona, amb un interés de 4 d iners per lliura. (C.B.A. ) 
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1237.- 17 d'agost. Gerald de Vic deu a Guillem de Gonteres 20 sous, 
pels quals li cedeix tots els censos i rendes que té a la casa i honor 
de Brumina, fins que quedarà pagat el deute. (C.B.A.) 

1237.- 19 d'agost. Gerald de Vic ven a Guillem de Gonteres tota la 
verema, olives, glans i fruita de la casa de Brumina, fins a Nadal, 
i rep 20 sous. (C.B.A.) 

1237.- 29 d'octubre. Ramon de Solà i Bernat d'Argelaguet, batlles 
del rei, encomanen a Guillem de Far l'honor de Gonteres, situat a 
la Serra de Far i d'Eimeric, amb la condició que el treballi i el millori 
i en doni cada any per Nadal un parell de gallines al rei, el qual 
podrà recuperar l'honor quan voldrà. (C.B.A.) 

1238.- 21 d'abril . Guillem de Gonteres reconeix que Ramon Portell 
li ha pagat tots els deutes que havien contret ell o el seu pare amb 
ell, l'atorgant, o amb el sogre d'aquest, Ferrer Gonter. (C.B.A.) 

1238.- 7 de juny. Berenguer, abat de Sant Llorenç del Munt, esta
bleix i confirma a Guillem de Gonteres i a la seua esposa Maria la 
meitat de la parellada de Brumina, els dóna la meitat de la peça 
de terra i farraginar que té a Sant Vicenç (de Jonqueres) i amb els 
tinents de Brumina, una peça petita de terra dita Saladella, sota 
la parellada citada, les oliveres que són a l'Era de Brumina, i la 
meitat de la vinya d'Arenes; els tinents donaran la tasca dels fruits 
de la parellada; la tasca per la meitat de la terra i farraginar, per 
la terra de Saladella i per les oliveres, i els seus descendents en 
donaran a més 12 diners com a cens anual per Nadal; la tasca de 
la meitat de la vinya, segons costum de la terra; ho tindran com fins 
al present per Ramon Portell, i serà sempre alou, com a compra a 
Ramon Portell, del monestir, que rep 20 sous. (C.B.A.) 

1238.- 3 d 'agost. Guillem de Gonteres i la seua esposa Maria donen 
a Miquel Martí de Clapers l'honor que tenen per la Canònica de 
Barcelona i per la Pabordia del mes de Juny al lloc anomenat La 
Morada, per la qual els tinents donaran la tasca i 3 sous de moneda 
de Barcelona de doble cada any per Nadal; els donadors prometen 
pagar al senyor tots els censos i usatges i reben 5 sous. (C.B.A.) 



1239.- 14 de desembre. Guigó, prior de Santa Maria (de Terrassa), 
estableix a Guillem de Gonteres i a la seva esposa Maria una peça 
de terra que té en alou al terme de Terrassa, a la parròquia de Sant 
Martí de Sorbet, al lloc dit Peralada, a cens d'una gallina per Nadal 
i la tasca dels fruits, i rep 2 sous d'entrada. (C.B.A.) 

1376.- 16 de desembre. «Jo Francesc de Montanyans, donzell, 
habitant de la parròquia de Sant Jaume d'Horta, done i concedesc 
a vos Pere Sesgonteres, de la parròquia de Sant Pere de Terrassa, 
i als vostres successors, tot aquell pati o peça de terra que és en dita 
parròquia en el qual antigament estava fundat el Castell que 
s'anomenava Castell de Ça Barrumina, que confronta a llevant amb 
honor vostre; a migdia, amb un torrent que allí és; a ponent, amb 
honor vostre i part amb honor de Marçans; i a tramuntana, amb 
el torrent i hort de Marçans». (S. C. - B. C.P. T.) 

1418.- Establiment fet a Francesc Guantera, d'una peça de terra 
situada a Santa Maria de Toudell, en el lloc dit, la Plana de 
Gontera. Entre altres censos, pagarà, un parell de gallines per 
Nadal. (Pergamins de l'Arxiu Històric Comarcal de Terrassa) 

Tota la documentació que hem adjuntat, només serveix per 
conèixer com era l'heretat en aquells anys. Ara, però, de tota la 
descripció no en podem aprofitar gairabé res. 

Sant Miquel de Guanteres ha ocupat totes aquelles terres i, 
segurament, la Plana de Guanteres és el lloc on hi ha la majoria 
de les cases que s'hi han construït en els darrers anys. Talment 
sembla un altre poble. 

La casa de Guanteres és ara un típic restaurant, que s'anomena 
La Masia. De l'estructura de l'antiga casa de pagès no en queda 
res. Si busquéssim molt, possiblement trobaríem algun tros de 
paret. La porta d'entrada a l'interior de la casa és l'original, un xic 
restaurada però encara té un bon aspecte. 

A l'exterior, hi podem veure les restes de l'antiga era i també 
unes peces de pedra que servien com a dipòsits de la casa i que 
són emprats, actualment, com a motius de decoració. 
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Ara, sofreix una important transformació, pensada exclusiva
ment per a donar una nova imatge al restaurant. 
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Documentació 

CAN 
MARCET 

O LES 
MARCETES 

1367.- 8 de juny. Geralda, muller de Pere Tomàs, de la Vila de 
Martorell, defineix a Pons Venaià, prior, i al seu monestir de Santa 
Maria de Terrassa, tots els drets que posseeix sobre un mas situat 
a la parròquia de Sant Martí de Sorbet, alou de dit monestir. 
(Pergamins del Priorat de Santa Maria de Terrassa, anys 997-1638, 
a cura de Pere Puig ) 

1371.- 25 de febrer. Ponç de Venaià, prior de Santa Maria de 
Terrassa, confirma a Pere Marcet, de la Parròquia de Santa Maria 
d'Olesa, una peça de terra situada a Sant Martí de Sorbet que té 
en emfiteusi per l'esmentat monestir. (Pergamins del Priorat de 
Santa Maria de Terrassa, any 977-1633, Doc. nº 167, a cura de Pere 
Puig i Ustrell) 

Les primeres i úniques notícies documentades d'aquest mas que 
han arribat al nostre abast, són totes elles del segle XIV i això és 
ben poca cosa per poder explicar amb algun detall la seva llarga 
història i que estem més que convençuts que la té. 
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És una gran casa i, segons ens ha explicat el masover, cada 
planta de la casa té més de dos-cents metres quadrats, i d'aquestes 
n'hi ha tres. També ens ha dit que en aquesta masia no hi ha les 
típiques golfes , tant normals en el masos . 

·--------= En fer-hi una visita, hem pogut veure la gran sala dedicada a 
celler, avui mancat de bótes, però en una de les parets interiors 
hem vist les aixetes o brocs de sortida del vi de les diverses tines 
que són situades a la primera planta i tenen la mateixa alçària del 
pis. És en el segon pis on veiem, a nivell de terra, els quatre cups 
encara coberts per les fustes que servien per tapar o cobrir els cups 
i trepitjar-hi el raïm. Les restes de l'antiga premsa és l'única cosa 
que els fa companyia. 

A l'exterior, en front mateix de la façana principal, trobem l'an
tiga era acompanyada d'un seguit de construccions auxiliars que 
eren emprades com a pallers, corrals, galliners i magatzems de 
mals endreços. 

La casa, com totes les de pagès de llarga vida, ha sofert en el 
transcurs dels anys transformacions i ampliacions, que fan molt 
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difícil poder aventurar una descripció de la fesomia de la casa 
original. 

Una part de les terres són encara cultivades, si bé la rendabilitat 
de les collites, hem de considerar-la quasi nul·la. 

ELS TREBALLS DEL CAMP 
Xilografies que il·lustren el 

«Repertori del temps novament estampat e corregit en la noble 
ciutat de Barcelona» imprès l'any 1511. 

Ll a urant Batent 

Podant Premsa nt 

Segant Matant el pon; 
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CAN 
MARGARIT 

És, ara, un trist record d'un passat esplendorós. Les seves restes 
situades a cada costat del camí, que encara conserva el nom 
d'aquella pairalia, podem veure-hi les restes dels murs de pedra 
enderrocats que ens volen fer conèixer la important superfície de 
terreny que ocupava aquesta casa de pagès. 

Les restes menys enderrocades són situades, a la part sud de 
l'antiga edificació, mirant al torrent de Can Trullàs i al barranc 
de l'Alzinar i són el que fa palès la grandiositat d'aquesta masia, 
ara inexistent. 

Poca cosa més podem explicar que ens pugui donar alguna 
clarícia sobre la història d'aquests murs, coberts de vegetació 
boscana que, a curt termini, els faran desaparèixer de la vista del 
vianant. 

Direm que a l'altre costat del camí, en el mateix indret de l'anti
ga casa, es troben les restes de l'antiga era, i que una mica més 
lluny, a l'altura de Can Buxeres i en el camí que va a Coll Cardús, 
podem contemplar les restes de tres antics forns de calç, dos d'ells 
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dels últims construïts en el bosc. També sabem de l'existència d'una 
antiga teuleria que també servia com a forn d'obra, però actual
ment és inútil de cercar-ne les seves restes i l'emplaçament. 

La documentació que acompanyem a la història d'aquest mas no 
fa pas referència a l'heretat Margarit; és d'altres terres i d'altres 
cases que també eren propietat de la pairalia o que eren treba
llades, pels amos, a rabassa morta. 

Aprofitarem aquesta ocasió per explicar quelcom del que era i 
representaven les contractes o establiments a rabassa morta. 

L'Estatut de la Rabassa morta 

Aprofitant la publicació del Codi Civil de l'any 1889, es va 
redactar el que havia de ser l'article 1658, d'inspiració notòriament 
catalana, car a la resta d'Espanya no hi havia parió amb aquesta 
figura contractual rústica. 
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Article nº 1658. El contracto en cuya virtud el dueño del suelo cede 
en uso para plantar viñas por el tiempo que vivieran las primeras 
cepas, pagandole el cesionario una renta o pensión anual en frutos 
o en dinero, se regira por las reglas siguientes: 

1.- Se tendra por extinguido a los cincuenta años de la cesión, cuando 
en ésta no se hubiese fijado expresamente otro plazo. 
2.- También quedara extinguido por muerte de las primeras cepas 
o por quedar infructíferas las dos terceras partes de las plantadas. 
3.- El cesionario o colono puede hacer renuevos y mugrones durante 
el tiempo del contrato. 
4.- No pierde su caracter de contrato por la facultad de hacer otras 
plantaciones en el terrena cedido, siempre que su principal objeto sea 
la plantación de viñas. 
5.- El cesionario puede transmitir libremente su derecho a título 
onerosa o gratuito, pero sin que pueda dividirse el uso de la finca, 
a no consentirlo expresamente el dueño. 
6.- En las enajenaciones a título onerosa, el cedente o el cesionario 
tendra recíprocamente los derechos de tanteo y de retracto, conforme 
a lo prevista para la enfiteusis, y con la obligación de darse el aviso 
previo que se ordena en otro artículo. 
7.- El colono o cesionario puede dimitir o devolver la finca al cedente 
cuando le convenga, abonando los deterioros causados por su culpa. 
8.- El cesionario no tendra derecho a las mejoras que existan en la 
finca al tiempo de la extinción del contrato, siempre que sean 
necesarias o hechas en cumplimiento de lo pactada. En cuanto a las 
útiles y voluntarias, tampoco tendra derecho a su abono, a no 
haberlas ejecutado con consentimiento por escrita del dueño del 
terrena, obligandose a abonarlas . En este caso se abonaran dichas 
mejoras por el valor que tengan al devolver la finca. 
9 .- El cedente podra hacer usos de la acción de desahucio por 
cumplimiento del término del contrato. 
10.- Cuando, después de terminada el plazo de los cincuenta años 
o el fijado expresamente por los interesados, continuare el cesiona
rio en el uso y aprovechamiento de la finca por consentimiento ta.cito 
del cedente, no podra aquél ser desahuciado sin el aviso previo que 
éste debera darle con un año de antelación para la conclusión del 
contra to. 



Documentació 

La documentació que tot seguit fem servir, és per donar cons
tància de les propietats que tenien els germans Francesc, Joan i 
Eloi Margarit, en la Quadra de Viladecavalls inferior, en el carrer 
o veïnat nomenat de la tarumba. 

1786.- Text original. Francisca Margarit, pels títols a baix escrits 
te i posseheix tota aquella casa de un cos o casal ab nou canas 
barcelonesas, de pati o eixida al detras de ella per la part de orient 
contigua, las quals nou canas de pati junt absis canas, y sis palms, 
que te en lo fondo de dita casa, o sol de terra ahont aquesta esta 
edificada, componen una extensio o sol de terra de quinze canas i 
sis palms, de ponent envers orient, y de ample compresos los gruixos 
de les parets, vint y quatre palms ........ la tenen per establiment fet 
per los conjuges Jaume y Theresa Llonch y Corbera ............ (Text del 
Capbreu de les Rendes del Rnt. Prior de Viladecavalls inferior, anys 
1788-1790) 

1777.- Text original. Joan Margarit, pels titols a baix escrits te y 
posseheix tota aquella casa de un cos o casal ab son pati al detras 
per la part de ponent y de ella contigua, situada en el carrer o veïnat 
de la Quadra de Viladecavalls inferior, ab les entradas y eixidas, 
drets y pertinencias de dita casa y pati o eixida universal. Afronta 
la casa a solixent ab lo dit carrer de la tarumba, a migdie ab casa 
de Josep Corominas, a ponent ab honors de la heretat Turo y a 
tremuntana, ab eixida y casa de Pau Corbera. 
També diu que te un tros de terra herm de llargaria de solixent 
envers ponent quinze canas barcelonesas y de amplaria de mitgdie 
à tremuntana vint, y quatre palms, situat en lo dit carrer o veïnat 
de la tarumba ........ 
Finalment posseheix tota aquella pessa de terra de vinya plantada 
de tinguda quinze cortans de sembradura, la qual és part y de 
pertinencias del Mas Sta. Coloma a la heretat nomenada Turu, unit 
y agregat, situada aquesta ab lo dit mas, y sas terras dins la referida 
Quadra de Viladecavalls inferior .... ....... afronta a solixent ab lo 
olivar de Isidre Turu, a mitgdie ab honors del mateix Turu, que a 
rebassa morta posseheix Miquel Boada y a tremuntana ab terras 
de la heretat de dit Turu .......... .. 
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1786.- Eloy Margarit Pages del carrer de St. Martí de Sorbet terme 
de la Vila de Tarrassa ..... te y posseheix tot aquell tros de terra de 
vinya plantada que es de pertinencias al mas dit Sta. Coloma, 
agragat a la casa y heretat nomenada Turu y situat en la Quadra 
de Viladecavalls inferior. La qual afronta a solixent part ab honors 
de Josep Corominas y part ab honors de Anton Mas, a mitgdie ab 
honors de Feliu Pujol, que antes foren de Josep Turu, a ponent part 
ab honors de Fermí Casas y par ab honors de Jaume Boada y part 
ab honors de Miquel Marcet y a tremuntana ab honors de Feliu 
Pujol mediant un torrent, tots los quals honors part son perti
nencias de dit Mas Santa Coloma, y par del Mas Pineda situat en 
lo terme de la Quadra de Viladecavalls superior y possehits per 
Isidro Turu pages de dita Quadra inferior. Y se te per lo nomenat 
Isidro Turu com a succehint per sos titols a Jaume Turu, son Pare, 
a la prestació de la quinta part de la verema annualment resultant 
y de sis sous de moneda de Barcelona, pagadora cada any an lo die 
vint y sis del mes de novembre, tot en nua percepció y sens senyoria 
alguna. Y lo dit Isidro Turu te la dita quinta part de verema y sis 
sous annuals, aixi com lo dit tros de terra ab tot lo mas Santa 
Coloma ...... .... (Del Capbreu de Rendes del Rnt. Prior de Viladeca
valls Inferior) 



CAN 
MATASSOLEIA 

Pel Capbreu d'En Feliu Aymerich, dipositat a l'Arxiu Històric · 
Comarcal de Terrassa, sabem que el mas Matassoleia, l'any 1515, 
era de propietat d'Antoni Duran. 

En un altre document del mateix Capbreu, ens aclareix el nom 
de l'esmentat propietari,ja que ens diu, quan parla d'ell, «en Duran 
àlias de les Tauponeres». 

Per un escrit del Registre de la Propietat de Terrassa, i en un 
dels llibres de les propietats del terme de Viladecavalls, hem trobat 
la següent anotació: 

« ... una peça de terra de vinya, situada en el terme de Viladecavalls, 
de pertinença del mas Campanyà, unit a la casa, mansa i heretat 
nomenada Margarit o MATASSOLEIA, de una superfície de dues 
quarteres i quatre quartans ..... .. termeneja; a orient, a ponent i a migdia 
amb honors de Pau Gall; a ponent, amb honors de Pere Purull i Llobet 
i al nord, amb l'esmentada propietat .. .. ». 

Actualment de la casa no en queda res , uns murs ens assenyalen 
l'antic emplaçament de la masia de can Margarit. 
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CAN MIR 

Descripció de la propietat 

1843.- 29 de març. Text notarial. «Casa de campo nombrada manso 
Mir, situada en el termino del pueblo de Viladecavalls, señalada con 
el numero trece, inclusa una parte del barrio y la cochinera basta 
encontrar la parte inmediata de Salvador Trias, junto con una 
porción de tierra y una pequeña quintana de tierra campa de 
extension de tres cuartanas de sembradura de trigo, de mil 
seiscientas canas cuadradas la cuartera, formando una superficie 
de cuatrocientas canas cuadradas, equivalentes a nueve areas y 
sesenta centiareas. Linda de por junto; a oriente, con el corral y 
tierra campa de dicha heredad Mir, propia de Salvador Trias y par
te con la era de trillar y una pieza de tierra campa de Juan Alters ; 
a medio dia, parte con el camino vecinal de Olesa y parte con viña 
del nombrada Trias y a poniente y cierzo, con tierra plantada de 
Miguel Llonch». 

No hem trobat cap dada documentada que guardi cap mena de 
relació amb aquesta casa de camp, coneguda amb el nom de can 
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Mir. Solament i gràcies al dibuix d'en Mateu Avellaneda, fet l'any 
1934, i que tot seguit adjuntem, tenim una lleugera idea de la 
configuració d'aquesta casa. 

El títol del dibuix és prou eloqüent -Ruïnes de la casa vella de 
can Mir- i fa palès el seu estat d'abandó i l'avançat enderrocament. 
Dit això, poca cosa més podem aventurar per explicar quelcom 
d'aquesta inexistent casa de pagès. 

Sembla que la vella va donar pas a la construcció d'una de nova 
i que després d'alguns anys ha anat experimentant ampliacions 
fins a convertir-se en un modern local destinat al ram de la 
restauració. 

De la casa vella, segons els actuals propietaris, no en queda res 
i l'obra que ara veiem és molt moderna encara que alguna cosa en 
vulgui recordar una construcció més antiga. 

Can Mir, així resa el cartell de la porta d'entrada dels seus 
jardins, és un modern restaurant, situat al peu de la carretera de 
Terrassa a Viladecavalls, dedicat única i exclusivament a la cele
bració de convencions, de casaments i de festes de caire familiar. 
Disposa d'una excel·lent cuina que mereix el vist i plau de la seva 
nombrosa clientela. 
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CAN 
MITJANS 

DE LA 
GUARDIOLA 

Descripció de la propietat 
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1841.- Text notarial. Casa manso y heredad nombrada Mitjans, 
situada en el termino del pueblo de Viladecaballs. La casa consta 
de cinco cuerpos compuestos de piso hajo, principal y azotea, con 
sus corrales al lado derecho de la misma; establos, bodegas, logares, 
con un barrio al frente cercado de paredes , en el que existen otros 
corrales, cochineras, establo y otros aposentos propios de una casa 
de labranza. A poca distancia de la casa hay un aposento destinado 
para pajar, que comprende unicamente bajos y a su lado tiene un 
cubierto. La heredad contiene seiscientas quince cuarteras, nueva 
cuartanes de sementera de trigo de mil seiscientas canas cuadradas 
la cuartera, formando una superficie de novecientos ochenta y cinco 
mil doscientas canas cuadradas, equivalentes a doscientas treinta 
y ocho hectares, veintidos areas, treinta y ocho centiareas, diez 
decimetros y cuarenta y ocho centimetros cuadrados, de las cuales, 
en cuanto a cuatrocientas trece cuarteras, las cultiva por su cuenta 
el propio dueño de esta heredad en esta forma: tres cuartanes, 
regadio; cuarenta y cinco hectares y cuatro cuartanes, cereales de 



secana; diez y ocho cuarteras, olivar; quince cuarteras y diez cuar
tanes, viña; ciento noventa y seis cuarteras, seis cuartanes, bosque; 
ciento ochenta y cinco cuarteras y dos cuartanes, yermo, y dos 
cuarteras, cuatro cuartanes, rocas, y las restantes doscientas dos 
cuarteras o sea setenta y ocho hectareas y diez areas, se hallan 
concedidas en establecimiento a primeras cepas y a parte de frutos 
de distintos enfiledos en la conformidad que se expresarà en los 
establecimientos. Dentro de la heredad y en una tierra en el dia 
yerma y antes plantada de viña, Hamada «Viña Gran de la Casa», 
se tiene una fuente conocida por la del Cercet ( petita roureda ) y 
por la cual mana constantemente una pluma y media de agua, 
medida de Barcelona. En el punto llamado «El Molinat» se tiene 
otra de la que sale continuamente tres plumas de agua, en el 
nombrada olivar Grande de la Mitjans, inmediato a la riera de Gaya 
existe otra fuente nombrada de «La Teula» de la que sale un mínima 
de seis plumas de agua continuas, todas medidas con el plumero 
de Barcelona y cuya agua se tiene de tiempo inmemorial. 
Linda de por junta a oriente, parte con viña, olivar y bosque de 
Miguel Llonch y Gibert, parte con viña y bosque de Felio Casas y 
parte con una sequia nombrada vulgarmente «Rech dels Hortelans»; 
a medio dia, parte con viña de Pedra Purull y parte con otra de 
Jaime Garriga; a poniente, con viña de Jose Colominas y de los 
herederos de Francisca Llonch y Busquets y parte con otra de 
Valentín Margarit; a cierzo, parte con bosque de los herederos de 
V. Margarit y parte con Miguel Llonch. 

Documentació 

1032.- 7 de març. Miron ven a Veraldí una peça de terra plantada 
de vinya que posseïa a Terrassa, en el lloc anomenat La Guardiola . 
(S. C. - B. C.P. T .) 

1295.- 22 de juliol. Duran de Conamina, prior de Santa Maria de 
Terrassa, confirma a Guillem de Guardiola una peça de terra que 
aquest té per l 'esmentat monestir a la parròquia de Sant Martí de 
Sorbet, a cens anual d 'un parell de gallines. (Pergamins del Priorat 
de Santa Maria de Terrassa, 977-1633, Doc. nº 120, a cura de Pere 
Puig i Ustrell) 
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1302.- 4 de les nones de desembre. Bernat i Berenguer de Petra, 
militars, estableixen a Guillem Saguardiola, de Santa Maria de 
Toudell, el mas sa Corona, de Sant Martí de Sorbet, que limita per 
llevant amb la muntanya de la Burromian; a ponent amb el torrent 
de Castellar; a tramuntana amb la carraria de sobre la Pedra 
Degollada, que va al mas de Matassoleia. (S.C. - B.C.P.T.) 

1314.- 17 de les calendes de juny. Romeu de sa Corbera ven a Romeu 
Sagordiola i a Geralda, la seua muller, la peça de terra del Camp 
del Triador, que es té pel Monestir de Sant Cugat, i confronta per 
llevant amb un camí i amb els tenidors de sa Corbera; a migdia amb 
sa Guardiola; a ponent amb Jaume Parellada i a tramuntana amb 
la vall de Llors. (S. C. - B . C.P. T.) 

1330.- 25 de febrer. Ramon Ferrari" de Guardiola, porter i recap
tadordador reial, signa àpoca a favor de Bernat Eymerich, de 1440 
sous dels 3200 que havia d'entregar al Rei, la Universitat de 
Terrassa. (S. C. - B. C.P. T.) 

1427.- 17 de gener. Francesca Gonteres i el seu marit Bernat, del 
mas Gonteres, concedeixen a I'ere de Gordiola, una peça de terra de 
prop de la riba de Sacorbera. (S. C. - B. C.P. T.) 

1476.-A les nones de juliol. Pere Villona, monjo infermer de Sant 
Cugat del Vallès estableix perpètuament a Francesc Mitjans, el mas 
nomenat, mas Gordiola, de Santa Maria de Taudell. (S.C. -
B.C.P.T.) 

1480.- 5 de març. L'abat de Sant Llorenç del Munt, estableix a 
Francesc Mitjans, del mas de la Gordiola, el mas o cases nomenades 
de Figueres, contigües a les que es tenen pel monestir de Jonqueres, 
situat a la Salabatera, Baromina d'Arenes i Baromina de Sant 
Martí de Sorbet. 
Dit mas i terres feia 20 anys que estava desert i per aquest motiu 
l'abat les féu proclamar durant 30 dies i no havent-se presentat el 
propietari, les cedí a dit Mitjans, que s'havia compromès a pagar 
el cens corresponent. (S. C. - B. C.P. T .) 



1495.-1 de juliol. Pere Bellber, pvre. obtentor de la mongia de Sant 
Pere de Terrassa, estableix a Joan Mitjans, els masos Boadella i 
Saparayada, ambdós derruïts i contigus, situats a Sant Martí de 
Sorbet. El primer confronta per ponent amb el torrent que passa per 
sota la Pedra Degollada, i el segon amb el mas de la Guardiola, per 
llevant. (S .C. - B.C.P. T.J 

1515.- Joan Mitjans era l'amo del mas de sa Corona. (Capbreu d 'en 
Feliu Aymerich) 

1529.-19 de febrer. Galceran Ferrer estableix a Joan Mitjans el molí 
fariner situat en el torrent del Llor. (S. C. - B. C.P. T.) 

1547.- 29 d 'octubre. El procurador del Monestir de Jonqueres 
estableix de nou a Joan Mitjans, el mas Figueres, àlias Torres 
Verdes, derruït, situat a la parròquia de Sant Pere, que confronta 
per llevant i migdia, amb terra erma que fou de Galceran Marçans, 
de dit mas Figueres de la Barromina; a ponent amb el torrent de 
Llors i a tramuntana, amb el coll de Roques. (S. C. - B. C.P. T.) 

1556.- 25 d 'agost. Antic i Francesc Corbera fan donació del mas coll 
de Ballida a Joan Mitjans, que termeneja per llevant amb honors 
de Torrevert i part amb el mas Figueres; a migdia amb el mas 
Boadella; i a ponent amb Duran de Matassoleia i part amb el mas 
Castellar. (S. C. -B. C.P. T.) 

En Salvador Cardús, el gran historiador terrassenc, publicava 
l'any 1928 un article, en el Butlletí del Club Pirenenc de Terrassa, 
titulat Can Mitjans de la Guardiola. 

Ell va tenir accés a tota la documentació de Can Mitjans, 
pergamins i documents que van desaparèixer en el decurs de la 
guerra civil del 1936. Gràcies a ell , nosaltres hem pogut enriquir 
la documentació que adjuntem en la present història, i és per 
aquesta procedència, que tenim la plena seguretat de que totes les 
dates que en aquest capítol es relacionen, són ben certes. L'article 
publicat diu així: 
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CAN MITJANS DE LA GUARDIOLA 

«L'actual masia de can Mitjans, situada al cim d'un turó d'arran de 
la riera de Gaià i de la vall del Llor, a través dels segles se la troba 
generalment amb la denominació de «Mas de Guardiola», altres amb la 
de «Mas d'En Mitjans de la Guardiola», i alguns amb la de «Casa Mitjans 
de la Torre». 

Per l'especial situació d 'aquesta casa, per la seva estructura mar
cadament militar, amb tot i les reedificacions que ha sofert, i pel seu 
significatiu nom, creiem que es tracta d'una de les guardioles establertes 
en els segles VIII i IX, durant la reconquesta de Catalunya, a mida que 
les hosts cristianes s'endintsaren en territori dels hispans o sarraïns. 

Alguns records d'origen nobiliari poden observar-se en aquesta casa 
admirable. 

L'escut que reproduïm, que anys endarrera estava damunt del portal, 
n'és una prova. Altres dos escuts, molt borrosos, també gravats en pedra, 
es conserven a l'interior de la mateixa; el de l'entrada, empotrat cap per 
avall, ostenta a baix una flor de lis, al mig unes lletres o signes, i a dalt 
la data 1117». 

Hem comentat, al parlar d'altres masies, les dificultats que tro
bem per explicar quelcom de la fesomia original de la casa de pagés, 
en el moment que foren construïdes. En el cas present, aquestes 
dificultats es veuen augmentades perquè, un incendi la va destruïr 
totalment. 

Coneixem amb exactitud l'any d'aquest trist esdeveniment, el 
1714, i també sabem, gràcies a les llindes d'uns finestrals del pri
mer pis, l'any de la nova construcció, el 1735. Més tard, l'any 1935, 
es van fer unes modificacions i reconstruccions a la casa. 
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No és pas necessari d'explicar les característiques exteriors de 
la masia, ja que la fotografia que adjuntem parla per si sola. Sí 
comentarem la gran porta adovellada que dóna accés a la casa, com 
també el gran nombre de finestrals de les golfes, del tot necessaris 
per obtenir una bona ventilació dels productes en elles em
magatzemats. 

En Salvador Cardús ens ha fet palesa l'existència d'uns punts 
de defensa, estratègicament col·locats, situats en algunes de les 
dependències de la casa. Aquestes espitlleres encara existeixen en 
l'actualitat. 

Els dos edificis que veiem adossats a cada costat de la casa, són 
masoveries bastides posteriorment. En front de la façana principal 
de la casa, encara es conserva quasi tota l'era, i propera a ella, 
trobem els coberts amb les restes de les premses del raïm i tres 
cups en molt bon estat de conservació. Aquests tenien la sortida 
del vi directament al celler d'uns quatre-cents metres quadrats, 
situada en un nivell més baix. Del trull d'oli, només en resta una 
pedra de la mola que serveix com a motiu de decoració. 
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Antigament en l'interior de la masia, existia una cambra ha
bilitada com oratori, que era presidit per una imatge de la Mare 
de Déu dels Dolors, advocació a la qual la Marieta de Can Mitjans 
hi tenia molta devoció. 

La pairalia de Can Mitjans tenia molts masos agregats, tots 
enrunats i desapareguts. Dos d'ells eren el mas Estella, que estava 
situat en el lloc que avui ocupa la benzinera, a peu de la nova 
autovia i l'altre era l'antic mas i molí, anomenat El Molinat, del 
qual només en queden les restes d'unes parets al costat de la riera. 

Moltes de les terres de vinya eren conreades pels rabassaires, 
que en alguns moments, eren més de quaranta. La fil.loxera va 
matar aquest cultiu i ara solament només en queden un parell de 
parcel-les. 

Antigament, la propietat era de la família Busquets. L'any 1851 
era l'amo en Josep; més tard el seu fill Miquel; el 1893, i per 
diferents casaments, la pairalia va passar en herència a l'actual 
família Amat. 
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Documentació 

EL 
MOLIN OT 

1529.- 19 de febrer. Galceran Ferrer estableix a Joan Mitjans, el 
molí fariner situat en el torrent del Llors. (S. C. - B. C.P. T.) 

1928.- «Aquesta font, tant coneguda i freqüentada pels terrassencs, 
es troba en un lloc solitari i ombrívol, al fons del torrent del Llor, 
distant un quilòmetre i mig al N. E. de l'estació de Viladecavalls. 
Les seves aigües solen ésser les escorreries subalvears del torrent i 
ragen per un canó de ferro arran mateix de les enrunades parets de 
l'antic Molinat». 

Així comença un estudi geológic de la Cascada de la Font del 
Molinot, fet per Jacint Elias i publicat en el Butlletí del Club 
Pirenenc de Terrassa, de l'any anteriorment esmentat. 

No podem pas dir que el Molinot fos talment una casa de pagès 
de la contrada de Viladecavalls, però sí que vivia i convivia amb 
totes les altres escampades pel terme. 

El molí fariner era una «indústria» necessària per a tots els 
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pagesos, que podien tenir totes les instal·lacions adequades i 
pròpies d'una ben preparada casa de pagès: l'era, els cups, les 
premses, les tines i els trulls, però que rarament disposaven de 
molins fariners. 

Aquests tipus «d'indústria» estaven situades sempre al costat 
dels rius, de les rieres o dels torrents, ja que era l'aigua que sub
ministrava la força necessària per a fer anar el molí. 

Del Molinot, no en queda cap resta de l'antiga instal·lació, només 
uns murs que ens assenyalen el seu emplaçament. 

Nosaltres, que hem tingut l'oportunitat de conèixer alguns 
d'aquests antics molins fariners, creiem que és una bona ocasió 
per a adjuntar en aquestes pàgines un dibuix esquemàtic que faci 
entenedor el seu funcionament i unes fotografies del molí d'en 
Barata, situat al costat del riu Ripoll, a l'altura de Sant Feliu del 
Racó. 
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Normalment, el moliner vivia, ell i la seva família, en el mateix 
molí; era la seva «indústria» i hi tenien el lloc de treball tots els 
habitants de la casa. Era una feina cansada i al mateix temps molt 
delicada; per aquest motiu era més que normal que les disputes 
entre el moliner i els seus «clients» fossin continues. 

Tan normals eren que una nombrosa col·lecció de refranys 
retraten els moliners. 

«De moliner mudaràs, però de lladre no escaparàs» 

Molí d'en Barata -Sant Feliu del Racó 
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DIBUIX ESQUEMÀTIC D'UN MOLÍ FARINER 

-' /,.P ////////////// / //// / / / 
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LA CASA 
NOVA 

La Casa Nova ja surt assenyalada en el plànol planimètric fet 
per en Cristòbal Prat, l'any 1919, per encàrrec de la Diputació de 
Barcelona. 

Situada quasi al costat d'una indústria de calç d'aquest indret, 
segurament fou el motiu perquè també fos més coneguda amb el 
nom de La Calera. No creiem pas que aquesta casa fos una casa 
de pagès, ja que no l'hem vista mai preparada per a les feines 
pròpies d'una pagesia. 

Aquesta casa, jo la conec des de fa més de quaranta anys, ja que 
uns bons amics meus, que hi passaven l'estiu, m 'havien invitat a 
passar-hi alguns dies. 

La tranquil·litat que abans tenia ara ja no la té . El pas del tren 
i l'autopista, que passa quasi al costat de La Calera, han trencat 
tota aquella quietud que reinava en aquesta contrada. 

Recordo que abans només hi havia una sola casa; ara crec que 
són dos habitatges acompanyats dels seus jardins i també d'una 
instal·lació esportiva, una bonica piscina. 

El camí d'entrada, pavimentat, queda indicat per una pedra de 
molí en què hi figura, pintat, el nom de La Calera. Creiem que 
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aquesta mola era de les emprades antigament en la fabricació de 
la calç. En l'actualitat, aquesta indústria ja no existeix, només 
podem veure algunes restes de l'antic conjunt i dels forns. 

Algú comentà que la masoveria de la casa estava situada a l'altre 
costat de la riera de Sant Jaume; això és ben cert, però el lloc on 
està situada aquesta casa de pagès no és dins el terme de Vila
decavalls , i per aquesta raó no la comentarem en aquest Quadern. 

Acompanyem una fotografia de la pedra de molí i també una de 
la barraca existent ens els horts del costat de la casa. Són les dues 
peces més antigues que nosaltres hem pogut veure . 

118 



CA 
N'OLAGUER 

Aquesta casa de pagès, de planta i un sol pis, sense golfes, té 
les característiques de les masies catalanes escampades arreu del 
nostre país. La coberta, simètrica, a dues vessants, i una distribució 
interior semblant a totes les de les cases de pagès construïdes en 
aquella època. 

La casa actual queda envoltada d'altres construccions auxiliars 
construïdes en èpoques més properes els nostres dies, construccions 
que fan que la fesomia de la casa perdi un xic la categoria del seu 
estil català. 

A l'exterior del mas i adossat a la paret, al costat dret de la porta 
d'entrada, veiem el ventre de l'antic forn de coure el pa, que per 
estar enfonsat està en desús i que els estadants de la casa enyoren 
molt recordant la qualitat de la cocció de les viandes. 

Hem vist l'antic celler, en l'actualitat mancat de botes, els cups 
i la premsa del raïm i també de les olives, que encara podem 
contemplar a l'interior de la planta baixa. Premsa que es troba en 
un magnífic estat de conservació, com si talment esperés posar-se 
en marxa en la propera collita. 

119 



Al costat de la vella masia, ara hi ha una casa més nova, suposem 
que emprada en la temporada d'estiueig, que reuneix totes les 
condicions d'una gran casa. Aquesta es la construcció que sobresurt 
de tot el conjunt de Ca n'Olaguer. 

També aquí, en aquesta casa, ens trobem orfes de notícies 
documentades que puguin servir per a enriquir i conèixer la seva 
història. La casa ja no guarda cap mena d'arxiu ni cap d'aquells 
antics papers que es guardaven en un dels calaixos de l'antiga 
calaixera, aquells papers groguencs que eren pàgines de la història 
de l'heretat. 

Sabem, i és ben poca cosa, que l'any 1851, en Martí Corbera era 
el propietari d'aquesta casa. 
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CA N'OLIVERA 

L'historiador terrassenc, Salvador Cardús, en un dels seus es
crits publicats en els butlletins del Club Pirenenc de Terrassa de 
l'any 1928, ens diu que el mas Olivera estava situat en les terres 
de propietat de la quadra del castell de Viladecavalls superior. 

Una de les dades que nosaltres hem trobat és que aquesta casa 
era de propietat d'en Pere Marcet, i això ens fa creure que el petit 
mas estava situat en les terres d'aquesta heretat. També hem 
trobat en el capbreu de Bertran àcolit, en l'Arxiu Històric Comarcal 
de Terrassa, que el 13 de gener del 1241, Berenguer, abat de Sant 
Llorenç del Munt, dóna a Arnau Boneixida el mas Olivera, prop 
del mas Om, pel qual rebrà la tasca i un cens d'un parell de gallines, 
3 ovelles i una altra gallina. 

Un mas que, com molts d'altres, fou agregat a la masia de can 
Marcet o de les Marcetes i abandonat, més tard, pel seu mal estat 
de conservació. És un fet que es produeix amb molta freqüència en 
la majoria de les grans pairalies del terme municipal de Vila
decavalls. 

Hem vist, en parlar d'altres cases de pagès una mica importants, 
que totes elles tenien masos agregats, quasi sempre derruïts i 
deshabitats, i que després d'aquestes annexions la terra tenia un 
cert valor per la propietat que l'havia adquirida . 

Recordarem, per exemple, que el mas Margarit tenia també el 
mas Campanyà; que can Trullàs té, en les seves terres, les restes 
dels masos Sunyol, Sementàs i el mas Coll; que can Mitjans de la 
Guardiola era també propietari dels masos Estella, Boadella, Pare
llada, Coll de Bellida, Ça Corona, can Figueres i el Molinet, per 
citar-ne alguns. També, can Duran, tenia el mas Forns i el mas Sa
soder, i que can Turu, entre d'altres, tenia el mas de Santa Coloma. 

És molt difícil, per no dir impossible, trobar les restes del mas 
Olivera, ja que l'existència de les moltes feixes enderrocades ens 
poden fer creure que són les restes del mas, i nosaltres no volem 
pronunciar-nos sense tenir-ne una seguretat ferma. 
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CAN 
PUR ULL 

Descripció de la propietat 
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187 4.- 8 de juliol. Text notarial. «Casa mansa y heredad nombrada 
Purull, situada en el termino de Viladecaballs. Consta de una casa 
de campo señalada con el número dos, que tiene todas las 
dependencias propias de una casa de labranza. Contiene tambien 
ciento setenta y siete cuarteras y ocho cuartanes de sementera de 
trigo de mil seis cientas canas cuadradas, cada cuartera, formando 
una superficie de dos cientas ochenta y cuatro mil dos cientas 
cincuenta y seis canas, equivalen tes a ocho hectareas, que son parte 
de regadio, parte secana, parte olivar, parte viña, parte alameda, 
parte bosque y el restante yermo, de cuya cabida total cultivan por 
su cuenta, ciento cinco cuarteras y diez cuartanes, que casi todas 
ellas estan plantadas de viña, se hallan concedidas a parceria a diez 
y seis distintos sujetos, que pagan la cuarta parte de los frutos que 
en dichas tierras se recogen, con la obligación de llevarlos a sus 
costas a la casa de la heredad y cuyas tierras concedidas a parceria 
estan sugetas al pacto resolutorio de restitución finida que sea al 
termino por el cual se concedieron en el establecimiento. Linda de 
por junta, la citada casa mansa y heredad Purull; a oriente, parte 



con vmas de la heredad Garriga, dadas a parceria, y parte con 
bosque y viña de la heredad Mitjans; a medio dia,con campo y viña 
de la misma heredad Garriga; a poniente, con viñas dadas a par
ceria de la heredad Turu y al norte, parte con otras de la heredad 
Mitjans ." 

Can Purull era una propietat que tenia més de cent-setanta 
cuarteres de terreny dedicades al cultiu de cereals, dels oliverars, 
d'una petita horta i una gran part de vinya. Una part d'aquests 
eren establertes a diversos rabassaires pel sistema de rabassa morta, 
que en altres pàgines d'aquest Quadern hem tractat una mica. 

La finca, com ens explica el text de la descripció de la propietat, 
llindava amb les heretats de Can Garriga, de Can Mitjans i de Can 
Turu, cases de pagès que encara existeixen en l'actualitat i que 
també figuren descrites en la present publicació. 

De l'antiga masia, res no en queda; una de nova planta ocupa 
aproximadament el mateix lloc que l'anterior. No podem pas parlar 
de transformacions o d'ampliacións ja que l'actual, com hem dit, 
fou bastida a mitjans d'aquest segle. 
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Sí conserva, com a motius de decoració, en els seus jardins, 
l'antiga mola del trull d'oli, dues premses, una per a l'obtenció del 
vi i una segona emprada exclusivement per les olives, també una 
antiga bomba manual per al transvasament del vi a les botes del 
seu celler. 

Tot són records de la pairalia de Can Purull guardats pels seus 
propietaris com peces de museu. La finca continua tenint el mateix 
nom de sempre, Can Purull . 
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CAN ROS 

En un dels plànols planimètrics fets per Cristòbal Prat, per 
encàrrec de la Diputació de Barcelona, l'any 1919, podem observar
hi el Turó de Can Ros, que fa partió amb el terme municipal de 
Vacarisses, i també la indicació del mas del mateix nom, situat en 
el terme de Viladecavalls. 

En el transcurs dels anys, i en el present cas de molts segles, 
alguns del noms de les cases de pagès d'aquesta i altres contrades 
han canviat de topònim, i això fa que la recerca de la documentació 
ells relacionada, sigui molt difícil de trobar. 

Com ja hem fet en altres estudis, anteriorment explicats, ens 
veiem obligats a presentar una hipòtesi per a trobar una explicació 
sincera, que no vol pas dir encertada, amb l'ànim de conèixer el 
primitiu nom. 

Hem parlat en pàgines anteriors del mas de Can Boada, i hem 
deixat escrit que més tard, i segurament per matrimoni o herència, 
es va convertir en Can Boada de les Parentes. 

Sabem que en el segle XIII existia un mas que tenia per nom, 
Can Parent de la Serra i que quedava situat en les terres de la quadra 
de Viladecavalls sobirà. Seguidament transcriurem uns docu
ments que guarden certa relació amb aquesta casa i els esmen
tarem després. 
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Documentació 

1237.- 6 de maig. Bereng uer Parent, de Viladecavalls, deu a Issacó, 
fill de Maimó Inspània, 4 sous a pagar en un any amb un interès 
de 4 diners per lliura. 

1237.- 6 de maig. Ramona, el seu fill Guillem de Cortdevedells i 
l'esposa d 'aquest Arsenda donen a Pere de Cortdevedells, germà de 
Guillem, una terra i oliveres que tenen .... .. Aquest document és 
signat com a testimoni, per Berenguer Parent. 

1237.- 6 de maig. Pere de Cortdevedells reconeix al seu germà 
Guillem que li ha pagat la deixa del seu pare i tota la part 
hereditària ...... També aquest document és signat com a testimoni, 
per Berenguer de Parent. 

1240.-21 de març. Bereng uer Parent, de Viladecavalls, deu a Bernat 
de Morera 3 sous i mig a pagar per Sant Feliu. 

1240.- 21 de març. Berenguer de Parent, de Viladecavalls, deu 12 
sous a pagar per Sant Miquel. 

Aquests cinc documents figuren en el capbreu primer de Bertran 
acòlit, notari de Terrassa, 1237-1242, edició a cura de Pere Puig 
i Ustrell . 

Pel capbreu de Feliu Aymerich, que era senyor de la quadra de 
Viladecavalls superior, sabem que l'any 1515, en el mas de can 
Parent de la Serra hi estava establert Antoni Baiona. (A.H.C.T.) 

Actualment les terres de can Ros, abans segurament de can Pa
rent de la Serra, formen part, ja que és una mateixa propietat, de 
les de Can Boada de les Parentes. Tot això es el que ens fa creure 
que les ruïnes del mas de Can Ros són també les restes de l'antic 
mas de Can Parent de la Serra. 

Les restes d'aquest antic mas estan situades en el Turó de Can 
Ros. 
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CAN ROVIRA 

Documentació 

1237.- 20 de maig. Bernat de Rovira nomena Berenguer de Solà 
procurador en el plet contra Guillem d'Abadia i la filla d'aquesta 
Ponceta, suscitat per uma fermença que féu ella a favor de Pere 
d'Abadia al call jueu, sobre un deute de gran import. (C.B.A.) 

1237.- 9 de desembre. Pere de Castellar i la seua esposa Dolça venen 
a Ermessenda de Rovira una peça de terra que tenen a les 
pertinences del mas Rovira, al lloc anomenat l'Alzina, que fou 
donada als seus antecessors com a aixovar, salvat el dret del 
monestir de Sant Cugat, i reben 14 sous, dels quals els senyors han 
rebut la seua part. (C.B.A.) 

1238.- 3 de febrer. Bernat de Rovira i la seua esposa Guillema 
prometen alliberar Guillem de Gonteres de qualsevol dany per la 
fermança donada en el debitori. (C.B.A.) 
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1238.- 21 d'abril. Bernat de Rovira i la seva esposa Guille ma deuen 
a Guillem de Gonteres 20 sous a pagar per Santa Maria d'Agost. 
(C.E.A.) 

1240.- 15 de febrer. Guigó, prior de Santa Maria de Terrassa, deu 
a Ferrer Roig, pel gra que li vengué, 80 sous a pagar per Sant 
Miquel, pels quals li assigna el delme de Rovira i de Mollet per a 
l'any en curs, i fins que quedi pagat tot el deute. (C.E.A.) 



MAS SALA 
Documentació 

1237.- 9 de desembre. Pere de Sala i la seva muller Ramona donen 
a llur fill Pere, per al dia de les seves noces, com a part hereditària, 
el mas Sala, que tenen per la casa de Santa Maria de l'E stany, anib 
tots els seus béns mobles i atuells, amb la condició que conjuntament 
en seran senyors, donaran 15 sous a cada un dels altres fills Miquel, 
Bereng uer, Joan, Arnau i Guillem, i dotaran el casament de la seva 
filla Maria; els donadors retenen la meitat de tot per al cas de discòr
dia entre els fill s, i 50 sous per a llur ànima i sepultura. (C.B.A. ) 

1237.- 9 de desembre. Pere de Sala, amb el consentiment dels seus 
pares i amics, dóna a la seva esposa Guillema, en el dia de llurs 
noces, 750 sous de moneda de Barcelona sobre la meitat del mas 
Sala i els seus béns mobles, l'altra m eitat serà per a llurs fills, i si 
no en tenien, retornarà a ell; si moria sense cap fill viu, Bernat 
Papabous i els seus amics recuperaran 250 sous de l'aixovar, ella 
podrà disposar de 50 sous, i els altres 200 quedaran per al mateix 
donador. (C.B.A. ) 

1244.- 5 dels idus de maig. El procurador de l'església de Santa 
Maria de Terrassa, dóna i concedeix a Bernat Aularda i a la seva 
muller, tot el mas Sala, que té «in territorio barchinona in termino 
terracie in parrochia sancti Michaelis de Toudello, suxtem dicta 
ecclesia .. . » El mas de Sala termena per llevant «in illa pariliata 
parrochia de toudello» i per tramuntana «in alodio parrochia de 
toudello». (S.C. - B.C.P.T.) 

La descripció territorial que en fa aquest últim document, de 
l'any 1244, ens dóna peu a creure que estava situat en el sector 
de Sant Miquel de Toudell i segurament termenejava amb les 
terres del castell de Toudell, del qual encara es poden contemplar 
les restes d'alguns dels murs. 
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MAS SAMANTÀ 

En altres pàgines d'aquest Quadern d'Història, hem tingut l'oca
sió de parlar del mas Coll, un dels tres masos enrunats que havien 
existit en l'heretat de Can Trullàs. Els altres dos eren el mas Se
mantà i el mas Sunyol. 

Documentació 

1239.- 8 de juliol . Un tal Bernat i la seua esposa Ermessenda 
encomanen a Pere de Samanta i a la seua esposa Guillema, per a 
tres anys a partir de Sant Miquel, el mas i arbres que tenen per Sant 
Pere de les Puelles; els susceptors ho treballaran i milloraran, en 
pagaran el cens i usatge als senyors i donaran als atorgants cada 
any per Sant Feliu 2 quarteres i una punyera de gra; passat el 
termini, tornarà tot als atorgants, salvat el rereguaret eventual, del 
qual aquests en rebran la cinquena part. (C.B.A.) 

1242.- 22 de gener. Berenguer de Brumira ven a Picó de Samanta, 
fill d'Alegret de Pontets, per a 3 anys a partir del Nadal passat, el 
delme de Cabanes, que té per Guillem de Terrassa, és a dir dels 
masos Pontets i de Pere Barba del Pla, fins que el beneficiari es 
considerarà pagat, promet rescatar qualsevol perjudici que algú 
pugui ocasionar, i rep 15 sous. (C.B.A.) 

D'aquest desaparegut mas, també sabem d'un reconeixement fet 
l'any 1515 a Feliu Aymerich, senyor de la quadra de Viladecavalls 
superior, pels estadants del mas Samantà. 

Sembla que les seves restes, si és que encara en queda algun 
rastre, podrien estar situades molt a prop de la via del tren que 
passa per les terres de Can Trullàs, però també hem de dir, ràpi
dament, que en el segle XVI aquest mas ja estava abandonat i 
derruït. 
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Descripció de la propietat 

CAN 
SANAHUJA 

1836.- Text notarial. «Casa manso y heredad nombrada Sanahuja, 
situada en el termino del pueblo de Viladecaballs y de Ullastrell 
del partido judicial de Tarrasa y parte en el de Abrera, del partido 
judicial de Sant Felio de Llobregat. La casa de campo se compone 
de varias dependencias propias de una casa de labranza. La he
redad tiene una cabida, en su totalidad, de quinientas cuarenta 
y ocho cuarteras y cuatro cuartanes, de mil doscientas canas cua
dradas la cuartera, compuesta de tierra, parte sembradura, parte 
viñedo, parte olivar, parte hortalizas, parte bosque y parte yerma. 
La parte que radica en el termino municipal del pueblo de Vila
decaballs, se compone de casa de campo con todas sus dependencias 
y de cuatro cientas setenta y nueve cuarteras cuatro cuartanes de 
tierra de sembradura secano, regadio, viñedo, olivar y bosque. 
Linda, esta parte de la heredad del termino de Viladecaballs; a 
oriente, parte con la heredad Jaime Font y parte con Tomas Cabasa, 
mediante el torrente llamado del Frare; a medio dia, con la riera 
llamada de Gaya; a poniente, parte con la riera llamada de San 
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Jaime y parte con la heredad Duran, mediante la riera llamada de 
Can Trullas y el torrente llamado Barranch y a cierzo, parte con 
esta misma heredad, mediante este mismo torrente y parte con la 
heredad Trullas». 

En els llibres de BALANCE MENSUAL DE LAS FINCAS DE 
SANAHUJA Y GARRIGA, dels anys 1908 a 1929, hem trobat un 
seguit de notes que ens han cridat l'atenció. Per la seva curiositat, 
n'hem seleccionat algunes per posar-les a l'abast dels nostres 
lectors. 

1908.- Compra de 2.000 cols per els porcs. Import total, 6 Pts. 
1908.- Venda a Joan Pasqual , de 32 litres de vi a 20 Cts. litre. 
1908.- Pagat a M. Mañosa per un jornal i mig de mula, 13 Pts. 
1908.- Venda a M. Gorina de 300 ceps americans per 9 Pts. 
1908.- Compra a Jaume Martí de 12 porcs a 45 Pts . unitat. 
1908.- Per moldre 14 cuartans de civada, 9 Pts. 
1909.- Venda d'un porc de 106 quilos a 1'75 Pts. el quilo. 
1909.- Pagat a C. Valle, per 1.300 ceps plantats, 19'50 Pts . 
1909.- V. Berenguer compra 4 litres d'oli a 1'25 Pts. litre. 
1910.- Venda de 4.500 sarments d'empelt per 40 Pts. 
1910.- Per dues roves de calç, l Pts. 
1910.- Compra de tres quilos de carbur, 1'59 Pts. 
1910.- Venda a J. Caballé de 59 quilos d'avellanes . Total 41 Pts. 
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1911.- Compra de 12 garrins, a 22'50 Pts. el garrí. 
1911.- Per dos quintars de patates, 10 Pts. 
1912.- Venda de 90 lligalls de mànecs d'escombra, 112 Pts. 
1912.- Pagat per 5 jornals de mul, 40 Pts . 
1912.- Llogar un mul per un dia, 1'50 Pts. 
1912.- Preu dels totxos: a 40 Pts . el miler. 
1922.- Compra de 100 taps, 5 Pts. 
1922.- l quilo de pinyons per a sembrar, 9 Pts. 
1922.- Preu d'un vagó de fems, 125 Pts. 
1923.- Pagat a M.Llonch, per deixar-nos 3 dies el burro, 9 Pts . 
1923.- Pagat a J. Corbera, per 5 dies de carro, 5 Pts. 
1923.- Venda a J.Corbera de 4.500 quilos de pinyola, 135 Pts. 
1924.- Venda de 630 quilos de ferro vell, a 20 Cts. quilo. 
1925.- Pagat a cada home, per apagar el foc de can Duran, 5 Pts. 
1925.- Comprat l litre d'anís per als batadors, 2 Pts. 
1925.- Preu del litre de llet de vaca, 80 Cts. 
1925.- Pagat per un semestre de pastor, 150 Pts. 

En Domènec Ferran, en el capítol dedicat a l'art i arquitectura 
de la Història de Viladecavalls, ens explica que Can Sanahuja és 
una de les masies contemporànies més peculiars del terme. Un gran 
portal forà d'accés al recinte pertany al desaparegut Palau del 
Vescomte de Santa Coloma al carrer ample de Barcelona, i és una 
porta semicircular amb grans dovelles i uns motius simbòlics 
pintats amb magra a la central, és flanquejada per una filera de 
carreus verticals encoixinats a cada costat tot coronat amb porxo 
a dues vessants. 

Les seves terres, com hem pogut veure en la descripció de la 
propietat, queden repartides en tres municipis: el de Viladecavalls, 
el d'Ullastrell i el d'Abrera. 

La masia o casa pairal està envoltada d'un conjunt molt extens 
d'edificacions auxiliars, de les quals cal destacar la masoveria i la 
petita capella de Sant Salvador, de la qual més endavant parlarem 
una mica. 

A l'entrada del recinte de la casa, encara podem veure les restes 
de l'antiga era com també algunes de les eines emprades en altres 
èpoques i que ara ja no serveixen per a res. És un record de temps 
ja passats. 
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Can Sanahuja, que també era coneguda amb el nom de l'heretat 
de Sant Jaume, per la seva proximitat a la contrada de la riera 
d'aquest nom,també era propietària d'algunes de les terres de Can 
Garriga i de Can Purull. Els llibres de comptabilitat, que anterior
ment hem esmentat, ens parlen molt concretament de l'explotació 
d'aquelles terres. 

El vi era un dels productes cabdals d'aquesta pagesia, i el seu 
gran celler és una bona prova d'aquesta afirmació. 

De l'any 1927, tenim la següent relació de parcers: Pere Roure, 
Climent Casas, Jacint Prats, Pere Sellarés, Andreu Prats, Martí 
Puig, Vda. de Miquel Rovira, Pere Puig, Joan Moragas, Josep 
Moragas, Carles Carreras, Miquel Biguadà, Gabriel Llavet i Josep 
Orriols. El pagament el feien per semestres, a la bestreta. 
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La Capella de Sant Salvador (?) 

Formant part del conjunt edificat de la masia de Can Sanahuja, 
trobem una dependència rectangular, no gaire gran, destinada a 
una capella que avui és en desús. 

Fou bastida l'any 1806, segons ens indica la data gravada a la 
llinda de la porta d'entrada, gravat que és acompanyat amb 
l'anagrama religiós -a Jesús per Maria- que figura en moltes de 
les capelles de les nostres contrades. 

De l'arxiu de la casa Parera, de Viladecavalls, ens ha arribat el 
text manuscrit que seguidament copiem: 

«(Text original). A 6 de febrero 1806 se pidio permiso para construir 
la capilla y despues de visitada encontrada conforme a las ... , 12 
Noviembre de 1806 se autorizo para hacer celebrar el Santa 
sacrificio de la Misa en todos los dias no exceptuados y en años 
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sucesivos fue cumplida dicha concesion, todo lo cual es copia del 
original que pertenece en el aquel entonces la casa Sanahuja de 
Ullastrell». 

No coneixem, documentalment, el nom de la seva advocació, però 
sí sabem que el 8 d'agost dels anys 1908, 1910, 1912, 1913, 1914 
i 1922, el rector de Viladecavalls, Mn. Josep Canals, hi celebrava 
missa en honor de Sant Salvador. En aquells temps l'esmentat 
rector rebia una almoina de 5 pts., i l'escolà que l'ajudava, l'any 
1922, Pere Selba, també rebia un donatiu de 3 pts. 

L'any 1908 es van comprar sis ciris pel preu de 1'10 pts. la unitat . 
El rector de Viladecavalls va celebrar-hi la santa missa i per la 
tarda es va resar el rosari; rebé un donatiu de 8 pts. En aquesta 
ocasió, les monges concepcionistes van cuidar-se de planxar les 
estovalles i per aquest treball van cobrar 2 pts. 

També som coneixedors, pels llibres d'entrades i sortides de 
l'heretat, que el gener del 1909 es va comprar un dietari, de 80 cts., 
per a la capella, i que un any abans, el 3 de febrer del 1908, els 
germans Viver la van pintar de nou, cobrant pels tres dies de feina 
la quantitat de 50 pts., i que la manutenció d'aquests tres dies va 
costar, a l'amo, 4'50 pts. 

Sense conèixer la data exacta del document, sabem que els 
«Ornamentos de la Capilla eran l Alba, Cingulo, Amito, Purifica
dor, 2 Lavabos, unos Corporales i cinco Casullas, con sus corres
pondientes Estolas y Manipulos, de los siguientes colores: blanca, 
negro, verde, morado y encarnada». 

Finalment direm que l'any 1925, Pere Sabater va vendre a Can 
Sanahuja dos reclinatoris per a la capella. El preu total era de 45 
pts. (Documentació de l'Arxiu Parera, de Viladecavalls) 

Actualment, a l'interior de la Capella no hi ha cap tipus d'imatge 
ni cap mena de detall que ens recordi el seu ús religiós. És el color 
blau del cel de les parets i unes pinzellades de color d'or, en alguns 
punts de l'obra, que fan palesa l'existència d'una antiga capella. 
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Documentació 

MAS DE 
SANTA 

COLOMA 

1238.- 6 de maig. Bernat de Santacoloma, de Viladecavalls, deu a 
Pere Ferrer 25 sous i 7 diners, a pagar per Sant Joan. (C.E.C.) 

1238.- 3 de novembre. Bernat de Santacoloma, de Viladecavalls, deu 
a Vidaló Gracià 14 sous a pagar en un any. (C.E.A.) 

1240.- 21 de març. Bernat de Santacoloma, de Viladecavalls, deu 
a Bernat de Morera 7 sous a pagar per Sant Feliu. (C.B.A.) 

Descripció de la propietat 

1771.- Tèxt original.» Pere Colomer pages del carrer o veinat dit 
la tarumba terme de la Quadra de Viladecavalls inferior, Bisbat de 
Barcelona, de Grat y certa ciencia en virtud del jurament avall 
prestador, confessa, y en veritat regoneix al Rnt. Pere Rovira Pbre. 
en la ciutat de Barcelona populat Obtentor del Benefici nomenat 
Prior de la Quadra de Viladecavalls inferior, baix la Invocació de 
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Sta. Maria en lo Altar major de la Parroquial Iglesia de la Vila de 
Olesa de Montserrat, Instituhit, y fundat y com a tal obtentor Sr. 
Jurisdiccional, Directe y alodial, y Decimador universal de dita 
Quadra .... ...... .... .. .... Y FINALMENT, Pere Colomer te y posseheix 
tota aquella pessa de terra de vinya plantada de catorse jornals de 
un home de cavadura, mes o menos, que es part y de pertinencias 
de altre pessa de terra tambe de vinya plantada y una part herma, 
la qual es situada en la dita Quadra de Viladecavalls inferior, y dins 
la partida dita de lo Mas de Sta. Coloma y de pertinencias del 
mateix mas, junt ab totas les entradas y eixidas, drets, y 
pertinencias de aquella universals. La qual afronta a solixent ab 
honors que a rebassa morta posseheix Joseph Alsina, Mestre de 
Casas, de dita Quadra las quals antes foren de Isidro Turu, pages 
de la dita Quadra, y mes antigament de Jaume Turu son Pare, y 
part de Pau Boada, pages de la mateixa Quadra, mediant un marge; 
a ponent part ab honors de Joseph Corominas, que antes foren de 
Francisca Corominas, y part ab honors de Joan Turu ................. » 

(Capbreu de las Rendas del Rnt. Prior de Viladecavalls inferior, pag. 
nº 9 - Arxiu Històric de Terrassa - Fons Notarial) 

1786.- Text original. « .. ..... Pau Corbera pages del carrer o veïnat 
dit de la tarumba, diu que te: .. .ITEM Y FINALMENT tenen y 
posseheixen tota aquella pessa de terra de vinya plantada de 
tinguda de nou cuartans de forment de sembradura, poch mes o 
menos, la qual es part y de pertinencias del Mas Sta. Coloma a la 
heretat nomenada Turu, unit y agregat, situada ab lo dit mas, y 
sas terras dins la referida Quadra de Viladecavalls inferior, junt 
ab las entradas y eixidas, drets y pertinencias de dita pessa de 
terras universal. La qual afronta a solixent ab rebassa de Pere 
Colomer; a mitgdie amb honor de isidro Turu, que fou de Jaume, 
son Pare; a ponent ab Josep Llobet y a tremuntana ab Anton Mas, 
que antes fou de Miquel Manyosa mediant un xaragall, totas las 
quals son de pertinencias de dit Mas Sta. Coloma. Y se te dita pessa 
de terra per Isidro Turu ...... » . (Capbreu de las Rendas del Rnt. Prior 
de Viladecavalls inferior, pag. nº44 - Arxiu Històric de Terrassa -
Fons Notarial) 

En la documentació notarial de la casa mansa i heretat de can 
Turu, també trobem un apartat que ens parla del mas Sta. Coloma; 
el document és datat l'any 1854 i, entre altres coses, ens explica: 
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-

Text notarial. «En cuanto al mansa llamado de Santa Coloma, 
compuesto de viña y olivar, de extension unas setenta cuarteras, 
que es parte de esta heredad Turu, se halla gravada con un censal 
de capital de mil quinientas libras catalanas, equivalentes a diez 
y seis mil reales y pension anual del tres por cien to, cuarenta y cinco 
libras, equivalentes a cuatrocientos ochenta reales, que en treinta 
de Agosto percibe la Reverenda Comunidad de Presbiteros 
Beneficiados de la Parroquial Iglesia de Tarrasa, a favor de la cual 
fue creada por el procurador de Miguel Turu y Aurell, por escrituras 
autorizadas por el notaria de Tarrasa, don Juan Daura .......... » . 

Ara, permeteu-me fer un incís; després de tants i tants docu
ments que han passat per les nostres mans, ens adonem de les 
grans dificultats econòmiques de totes les grans pagesies. Hipo
teques i més hipoteques, censos i drets que vencien anualment, la 
venda constant i els nous establiments per obtenir nous ingressos 
per a fer front a les despeses necessàries per al manteniment de 
les propietats, foren el pa nostre de cada dia. 

El segle XIX va ésser molt difícil per a tots els propietaris, per 
als parcers i per als pagesos de tota aquesta contrada. Però el final 
encara va resultar més calamitós: el trist pas de la fil·loxera, de
tectada el 1883 en el Vallès, va destrossar tot l'extens conreu de 
vinya que existia en el terme de Viladecavalls. La pagesia, que en 
segles passats havia arrencat amb molta empenta, va esmorteir
se i, en part va desaparèixer. Les cases de pagés van seguir camins 
semblants. 

Altres documents que ens parlen del mas Sta. Coloma 

Isidre Turu ..... peça de terra de vinya plantada de catorze jornals 
de cavador, que es part i pertinença d'una altra peça de terra, també 
de vinya plantada i una part erma, la qual es situada en la Quadra 
de Viladecavalls inferior, dins de la partida dita del Mas Sta. 
Coloma i de pertinença del mateix mas ... .. .. Afronta a llevant amb 
honors de Josep Alsina, mitjançant un marge i part amb honors de 
Josep Corominas i part amb honors d'en Joan Turu i altres d'en 
Josep Corbera, mitjançant un petit marge; a tramuntana amb ho-
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nors de Pau Corbera i tambe amb els d'Antoni Mas, que anterior
ment eren d'en Miquel Manyosa ..... .i en Isidre Turu te la quinta 
part dels fruïts de dita terra i tot el Mas Sta. Coloma. 

Josep Alsina .... . Te i posseeix tota aquella peça de terra plantada de 
vinya de tinguda quatre jornals de bous de llauradura. La qual part 
es part i pertinença del Mas Sta. Coloma dins l'heretat Turu al que 
es unit i agregat, situades aquestes terres amb el dit mas a la 
Quadra de Viladecavalls inferior .... .. .la qual termeneja a llevant 
amb terres de l'heretat d'en Garriga, que son del terme de Terrassa 
i part amb terres de l'heretat d'en Coromines, que son dintre del 
terme de Viladecavalls superior, a migdia, part amb honors de can 
Corominas, dins del terme de Terrassa, i part de pertinença del dit 
Mas Sta. Coloma , a ponent, part amb rabassa morta de Pere 
Colomer i part amb rabassa morta d'Antoni Mas; a tramuntana 
amb rabassa morta de Miquel Trullas, totes les quals són de 
pertinença del dit Mas Sta. Coloma. 

Joan Margarit ..... Te i posseeix tota aquella peça de terra plantada 
de vinya de quinze quartans de sembradura, les quals son part i 
pertinença del Mas Sta, Coloma, a l'heretat anomenada de .can 
Turu, al que es unit i agregat i situada, amb dit mas, a la Quadra 
de Viladecavalls inferior ..... . 

Josep Corominas ..... Tenen i posseeixen tota aquella peça de terra 
de vinya plantada d'una quartera i mitja de sembradura de forment, 
la qual es de pertinença del Mas Sta. Coloma , a l'heretat 
anomenada de Can Turu, unit i agregat i les seves terres son en 
el terme de la Quadra de Viladecavalls .. .. .. ... termeneja per tots 
quatre costat amb l'heretat Turu .... . 

Miquel Trullàs .... .! te i posseeix aquella peça de terra de vinya 
plantada de quinze quartans de sembradura de forment que es part 
i de pertinença del Mas Santa Coloma, a l'heretat de Can Turu, es 
unit i agrega t .... 

En les notes que hem adjuntat en paràgrafs anteriors, queda 
confirmada la propietat del mas Santa Coloma: « ... que la qual part 
i de pertinença del mas Santa Coloma a l'heretat nomenada Turu, 
unit i agregat ... ». 
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Hem furgat per la serra de Santa Coloma cercant alguns vesti
gis d'aquest mas. Hem trobat algunes feixes de vinya, però res que 
ens pogués fer creure que fossin les restes dels seus murs. 

Els documents transcrits, en l'apartat dedicat a la documentació, 
no són pas per a posar al descobert deutes de Bernat de Santaco
loma, ja que l'únic valor que tenen per a nosaltres és el de conèixer 
que en el segle XIII ja existia aquest mas anomenat de Santa 
Coloma. 
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MAS SAPARAYADA 

Documentació 

142 

1237.- 13 de maig. Ramon de Santfeliu concedeix a Ramon Ferrer, 
d'Ullastrell, el lloçol dels masos de Boadella i Peralada. El 
beneficiari en donarà la meitat dels ingressos, retindrà l'altra meitat 
pel seu servei a la farga, i dóna d'entrada 10 sous. (C.E.A) 

1237.- 20 de maig. Berenguer de Parellada, la seva filla Guillema 
i l 'espòs d 'aquesta Guillem deuen a Vidaló i Gracià, fills de Jucef 
de Caldes, 65 sous a pagar en un any amb un interès de 4 diners 
per lliura. (C.E.A) 

1238.- 20 de febrer. Pere de Parellada i la seva muller Guillema 
reconeixen a Berenguera de Parellada, cunyada seva i esposa de 
Ferrer de Parellada, a la seva filla Guillema i a l'espòs d'aquesta, 
Guillem, que els han pagat la part hereditària que els correspon i 
tots els deutes que tenien amb ell, salvat el dret de l'autor, si la seva 
esposa moria sense fills . (C.E.A) 

1239.- 14 de desembre. Guigó, prior de Santa Maria (de Terrassa), 
estableix a Miquel de Gonteres i a la seva esposa Maria una peça 
de terra que té en alou al terme de Terrassa, a la parròquia de Sant 
Martí de Sorbet, al lloc dit Peralada, a cens d'una gallina per Nadal 
i la tasca dels fruits, i rep 2 sous d'entrada. 

«Ego Gigonus, prior domus Sancte Marie ( ... stabilimus) et 
concedimus vobis Guillelmo de Gonteriis et uxori vestre Marie 
(quandam peciam terre), quam habemus per nostrum alodium in 
termino Terracie, in parrochia (Sancti Martini) de Sorbeto, in loco 
vocato ad Pe tram Latam. Affrontant ab orienti in te nedo ne (. . .) Lata, 
a meridie in tenedone Vitalis Boverii, ab occiduo in vestra tenedo-



ne, a circio in tenedone de Peralata. Et habeatis ea predicta pro nobis 
et nostris, et dabitis I gallinam Natali, et de omnibus fructibus 
tascham. Accipimus II solidos. Testa Bernardus de Sancto 
Christoforo.» (C.B.A.) 

1495.-1 de juliol. Pere Bellber, pvre. obtentor de la mongia de Sant 
Pere de Tarrasa, estableix a Joan Mitjans, els masos Boadella i 
Saparayada, ambdós, derruïts i contigus, situats a Sant Martí de 
Sorbet. El primer confronta, per ponent, amb el torrent que passa 
per sota la Pedra Degollada i el segon, amb el mas Guardiola pel 
costat de llevant. (S. C. - B. C.P. T.) 

El mas Saparayada, esmentat en el document anterior, també 
el trobem escrit amb altres grafies, com mas ça Parellada i, 
darrerament, surt escrit amb el nom de Parellada. 

Estava situat en terres properes al mas Guardiola, actualment 
can Mitjans de Guardiola, i també confrontava amb honors de Can 
Guanteres. 

És molt curiós, que en alguns registres notarials se'ns digui que 
Can Guanteres també era nomenat Saparayada. Aquesta anotació 
no ens queda pas gaire clara per creure que fos un mateix mas. 
Podria ésser que les terres d'ambdues propietats es convertissin en 
una sola i que el Saparayada, que ja estava enderrocat el 1495, fos 
agregat a la pairalia de Can Guanteres. Possiblement el document 
notarial ens vol dir això. 

Creiem que les terres d'aquest antic mas estaven situades a 
cavall dels dos termes municipals, com altres masos d'aquesta 
contrada. 

No hem pas trobat les seves restes,ja que desconeixem totalment 
el seu emplaçament. 
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MAS SESODES 

El capbreu d'en Feliu Aymerich, senyor de la quadra de Vila
decavalls superior, de l'any 1515, ens fa coneixedors de l'existència, 
en aquells anys, d'aquesta casa. 

En aquella època n'era l'amo en Duran, també conegut com a 
Duran de les Tauponeres, que pagava un cens de 9 quartans al 
senyor marquès de Castellbell. L'amo del mas, en Duran, havia fet 
jurament d'homenatge a l'esmentat senyor marquès i era, al mateix 
temps, home propi d'ell. 

La situació de les restes d'aquest mas ens són totalment 
desconegudes . 
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MAS SOLER 

D'aquest mas, Salvador Cardús, gran historiador terrassenc, 
ens va deixar escrit en un dels seus articles publicats en els 
butlletins del Club Pirenenc de Terrassa l'any 1929, l'afirmació que 
ja sortia esmentat en alguns documents del segle XIII, i també ens 
explicava que era situat en les terres de la quadra de Viladecavalls 
jussà. 

Això és tot. Nosaltres no podem pas completar aquestes dades 
per fer més extensa la narració, ja que no en sabem pas res més. 
Creiem que segurament aquest antic mas era situat a la contrada 
de Sant Miquel de Toudell. 
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MAS 
SUNYOL 

Documentació 

1238.- 9 de març. Pere Andreu reconeix a Pere Sunyol que li ha 
pagat tots els deutes que tenien amb ell el seu pare Ramon Sunyol 
i l'esposa d 'aquest Pereta. (C.B.A.) 

1241.- 8 d 'octubre. Pere Sunyol reconeix a Vidal Gracià que li ha 
lliurat 30 sous de capital i 6 sous d'interès, que promet pagar en 
un any, i a partir d 'aquest testimoni amb un interès de 4 diners per 
lliura. (C.B.A.) 

Les restes del murs que es poden veure en la fotografia que 
encapçala aquesta narració és tot el que queda d'aquest antic mas . 

Un sol document, i no pas massa antic, ja que és del segle XIX, 
ens ha posat al descobert l'existència d'aquesta casa de pagès, quan 
nosaltres el que buscàvem eren dades de l'heretat de Can Trullàs. 
El document ens diu: 
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Text original.» Finca rústica o sea una heredad situada en el 
termino de Viladecavalls, denominada hoy dia mansa Trullàs, 
comprendidos los antiguos masos llamados Suñol, Mas Coll i 
Samentà, derruidos ... ». 

L'antigot queda situat a uns quatre-cents metres de la porta 
d'entrada a la finca, quasi al mateix costat d'uns corrals que queden 
a peu del camí. 
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CAN 
TARUMBOT 

Descripció de la propietat 
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1802.- 20 de novembre. Text notarial. «Casa manso y heredad 
nomenada Tarumbot, situada en el termino del pueblo de Vilade
caballs . La casa, en la que existe una premsa para premsar uvas , 
consta de dos cuerpos, de piso bajo y principal, existiendo a la de
recha de la misma una cochinera y un gallinero y a la espalda una 
era para trillar. Mide de fren te la casa que tiene su entrada ó puerta 
principal mirando a Mediodia, setenta y dos palmos, y de fondo o 
largo sesenta y ocho palmos. La heredad se componen de treinta 
y seis cuarteras de sementera de trigo de mil seiscientas canas 
cuadradas, equivalentes a trece hectareas, noventa y dos areas , 
setenta y ocho centiareas, ventidos decimetros y veintiocho centi
metros cuadrados, de las cuales, en cuanto a cinco cuarteras, todo 
ello equivalentes a ocho mil canas o sea una hectarea, noventa y 
tres areas, cuarenta y cuatro centiareas y diez y nueve decimetros 
y noventa centimetros son bosque; seis quarteras ..... .. son plantadas 
de viña. Linda de por junto a oriente, parte con la viña de los 
herederos de Miquel Turu y parte con bosque de Juan Cabasa, a 
medio dia y poniente con tierras plantadas de viña de los herederos 
de Pedro Marcet y a cierzo, con tierra tambien viña, de dicha 
heredad Turu. 



Don José Turu y Colominas, de edad ochenta y un años, casado en 
segundas nupcias, labrador, propietario, vecino del pueblo de 
Viladecaballs, adquirió esta casa manso y heredad, por herencia de 
su padre Juan Turu y Serra, con sujección a la condición resolutoria 
para el caso de morir sin hijos, segun consta en la inscripción pri
mera, y con intervención y aprobación de sus hijos don Francisca 
y don Miquel Turu Prat, vecinos de Viladecaballs y su esposa doña 
Coloma Oller y Pañella, de Viladecaballs, LA VENDE PERPE-
TUAMENTE a don José Camps y Rovira, vecino de Tarrasa .. ..... » . 

Segons ens explica una escriptura de la propietat de Can 
Tarumbot, de l'any 1802, la heretat tenia molta importància en 
aquells temps. Parla de l'era, dels galliners, dels corrals i en des
taca la premsa per al raïm. 

Fa uns dies, el 4 de desembre del 1994, acompanyats del bon 
amic Joan Lluís del Campo, hem visitat els terrenys del seu em
plaçament. De la casa, res no en queda; només en resta l'esmentada 
premsa, que segurament per la dificultat de treure-la es manté en 
el seu lloc original. 
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Veiem les restes d'alguns murs, alguns de pedra i altres d'obra 
cuita, teules fetes a mà i unes restes de l'enllosat de la casa situades 
al voltant de la premsa. 

N o val pas la pena de fer-hi una visi ta; les poques restes ja no 
tenen cap mena de valor. 

El camí que ens porta a aquest antigot continua anomenant-se 
Camí de Can Tarumbot, i en alguns llocs és paral.lel al torrent del 
Frare. 

Abans del punt i final direm que el senyor Josep Turufa i T
arumbot, l'any 1851, era el propietari d'aquest mas. 

La nova casa de Can Tarumbot 

A pocs metres de les restes que hem comentat, s'ha bastit una 
nova casa que continua mantenint el topònim de l'anterior, Can 
Tarumbot. 

És una casa moderna, actualment emprada com a segona re
sidència, i que com podem veure en la fotografia de la pàgina 148, 
no és pas una casa de pagès, però el seu nom té un pes especific 
en la història de Viladecavalls. 
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Descripció de la propietat 

CAN 
TRIAS 

1847.- Text notarial. «Casa manso y heredad Hamada Can Trias 
en el termino municipal del Puebla de Viladecaballs. Se compone 
de un piso bajo, principal y segundo con su barrio y puerta de 
entrada, y de bodega, corral, pesebre, pajar, era de trillar, premsa 
de uvas y aceitunas y demas dependencias de la casa de labranza. 
Consta ademas, de un edificio Capilla Hamada de Santa Maria de 
Taudell, con su campanario y campana correspondiente, unida a 
dicha casa, en la cual se venera la imagen de Nuestra Señora de 
Agosto. 
La heredad se compone de doscientas veinte y dos cuarteras y media 
de sementera de trigo, de mil seiscientas canas cuadradas cada 
cuartera, formando una superficie de trescientas cincuenta y seis 
mil canas cuadradas, de las que seis cuarteras, son regadio; 
veintiocho cuarteras siete cuartanes, cereales secana y olivar; 
cuarenta y siete cuarteras once cuartanes plantadas de viña; 
setenta y dos cuarteras diez cuartanes de bosque y setenta y tres 
cuarteras de yermo. Ademas dentro de dicha heredad se halla 
contenido una noria con su pequeño edificio y una mina por la cual 
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fluye una pluma y media de agua en una de los algibes que se halla 
construido cerca del huerto y otro algibe o deposito al lado de dicha 
noria. Dicha propiedad se halla atravesada por la linea del ferro
carril de Barcelona a Zaragoza en direccón de levante a poniente. 
Linda a oriente, parte con las viñas de Juan Gali y Pujol de Martín 
Morros y Serracanta, Mariana Boada y Margarit, Cayetano Salas 
y Juan Pages en cuyo junta se atraviesa la linea del ferro-carril, 
luego sigue la pieza de tierra plantada de viña de Andres Marinelo 
y concluye con otra viña de pertinencias de dicha heredad Trias, 
correspondiente a lajurisdicción municipal del pueblo de San Pedra 
de Tarrasa; a mediodia, linda parte con otra pieza de tierra de la 
misma heredad Trias y jurisdicción de San Pedra de Tarrasa, en 
cuyo punto forma el terrena un angula y se encuentran las piezas 
de tierra plantadas de viña de la heredad Misert, propia de Don 
Juan Barata, en la cual existen tres mojones y en el ultimo de ellos 
acaba el terrena en una punta formando otro angula en dirección 
al mediodia y continuan las ultimas piezas de tierra viña de dicha 
heredad Misert hasta encontrar el camino veïnal, que de la villa 
de Tarrasa dirige a la de Olesa, en cual se atraviesa en la misma 
dirección y continua este linde entre dos vertientes, la de la parte 
de mediodia, propia de la heredad Misert y la de la parte del norte 
de pertenecias de la heredad Trias; luego continuan una pieza de 
tierra de Josefa Prats, viuda de Pablo Prats, enfilando de dicha 
heredad Trias en la cual se atraviesa un xaragall y continua otras 
piezas de tierra plantada de viña de la misma heredad Misert, hasta 
llegar a las tierras de la heredad Mir, prapias de Salvador Trias 
y Font y concluye este linde con las piezas de tierra plantada de 
viña establecidas a r a basa morta à Francisca Garriga y a J osefa 
Ferrer, viuda de Jaime Ferrer, de pertinencias de la heredad Trias, 
las cuales llegan hasta el torrente llamado de San Miquel, hasta 
llegar al camino veïnal que de Tarrasa se dirige a Olesa, el cual 
se atraviesa y se encuentra la pieza de tierra plantada de viña de 
Jaime Escorcell, mediante un xaragall, desde cuya pieza de tierra 
que continua hasta el punto donde se halla un mojon, sigue un 
ribazo muy alto que haja hasta llegar a la riera de Gaya y siguiendo 
la orilla derecha de dicha Riera, continua este linde hasta llegar 
a un torrente que divide las heredades Trias i de Guanteras, prapio 
de Miguel Llonch, desde cuyo torrente que continua hasta muy 
cerca de la linea de ferro-carril que se encuentra un xaragall, linda 



con toda la extension de dicho torren te, con tierra y bosque de dicha 
heredad Guanteras mediante un xaragall y continuan los mismos 
terrenos de bosque de la propia heredad mediante mojones que 
existen plantados, y concluye con las piezas de tierra plantadas de 
viña de Pedro Costas y Geromina Sala.» 

Un cop coneguda aquesta descripció, poca cosa més hi podem 
afegir nosaltres, ja que tots els esforços que hem fet per obtenir 
noves dades més properes als nostres dies han estat inútils . No 
n'hem pogut conèixer res de nou ja que la relació amb els amos de 
la casa no ha pogut passar d'unes trucades per telèfon. Ens sentim 
fracassats, però la vida es així i, possiblement, altres historiadors 
tindran més sort que nosaltres . 

Continuant amb la història de Can Trias, recordarem que el text 
de la descripció és de l'any 1844, i això vol dir que han passat més 
de 150 anys i que en aquest llarg terme de temps les coses han 
canviat molt. 

Sabem que es va produir una segregació, creiem que forçosa , 
l'any 1879, segurament la primera d'una llarga relació . Els 
«Ferrocarriles del N orte de España» van comprar uns terrenys 
d'aquesta propietat per donar pas a la instal·lació de la línia del 
tren que enllaçaria Terrassa amb Manresa. 

En el segle actual, l'any 1942, es produeixen unes petites i 
primeres segregacions, que més tard donaran pas, els anys 1972, 
1976 i 1978, a uns plans parcials residèncials com també indus
trials que ara ocupen la majoria de les seves terres. En l'actualitat 
podem veure la casa de l'antiga pagesia al costat de la capella 
romànica de Santa Maria de Toudell. 

No parlarem d'aquesta capella que ja vàrem historiar, l'any 
1988, en el llibre «Les Nostres Ermites». També trobarem la seva 
història en el llibre: «Història de Viladecavalls». 

Direm per acabar, que el nom advocacional de la Mare de Déu 
de la capella, actualment desaperaguda, era el de la Mare de Déu 
d'Agost, segons ens aclareix el document transcrit al començament 
d'aquesta història. 
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CAN 
TRULLÀS 

Descripció de la propietat 
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1885.- Text original. Finca rústica o sea una heredad situada en 
el termino de Viladecaballs, denominada hoy dia mansa Trullàs, 
comprendidos los antiguos masos llamados SUÑOL, MAS COLL y 
SAMENTÀ derruidos y de las tierras apellidadas la Ubaga y l'Hort 
que consta de una casa de campo con sus dependencias y atros 
edificios anexos, señalada con el numero cuatro, la cual con la era 
contigua y patios mide una superfície de veinti y dos areas diez y 
nueve centiareas, iguales a siete cuartans y un picotin y de una 
extensión de terrena contigua de viña y bosque, que con las orillas, 
rocas, torrentes y caminos tiene una cabida total de ciento sesenta 
y nueve hectareas, cuatro areas, nueve centiareas, iguales a cua
trocientas sesenta cuarteras y dos cuartanes, viniendo com
prendidas en esta su cabida, las veinte y dos areas diez y nueve 
centiareas de la casa, patios, era y anexos, segun el plano levantado 
por el perito agronomo de Barcelona Don Pedra Amargant, de fecha 
veintinue-ve de febrero de mil ocho cientos ochenta y cuatro. Las 
tierras que componen esta heredad, unas las cultiva por su cuenta 



el personal de la misma heredad y otras estan cedidas tempo
ralmente a varios sujetos, pagando estos parte de los frutos que 
produzcan. Se halla atravesando dicha heredad, por el lado de 
cierzo, por el ferro-carril del Norte, en dirección de Este a Oeste y 
linda de por junto; a oriente con el mansa Boada y con el mansa 
Margarit, con el mansa Lacorbera y con el mansa Turu; a Medio 
dia, con el mansa Olague y el mansa Sanahuja; a ponien te, con dicho 
mansa Sanahuja, con el mansa Duran, con el mansa Bayona y con 
el mansa Marcet y al norte, con dicho mansa Boada. 

Documentació 

1237.- 3 d'agost. Arnau de Vall, de la parròquia de Santa Maria 
de Palau, i la seva esposa Berenguera reconeixen a Berenguer de 
Trullars i la seva esposa Elisenda que els ha pagat els 1.500 sous, 
que deixà a la dita Berenguera el seu pare Guillem Trullars, i tota 
la part hereditària que li correspon. (C.E.A.) 

1238.- 21 d'abril. Berenguer de Tàpia i la seva esposa Saurina 
prometen alliberar Berenguer de Trullars de qualsevol dany causat 
per la fermança que ha fet per ells a Bernat de Morera sobre un deute 
de 8 sous. (C.B.A.) 

1238.- 6 de maig. Elisenda de Trullars, filla de Bernat Galceran 
i de Berenguera, esposa de Guillem Roig, amb el consentiment del 
seu espòs Berenguer de Trullars, reconeixen a Guillem Roig que li 
ha lliurat la deixa de la seva mare Berenguera i tota la part 
hereditària que li pertoca, i rep 50 sous. 

1239.- 17 de gener. Bernat de Mujal, la seva esposa Maria, la mare 
d'aquesta, Ermessenda, Berenguer de Trullars i l'esposa d'aquesta, 
Elisenda, donen a Miquel de Bouets i a la seva esposa Guillema tres 
peces de terra que tenen en alou franc a Bugonyà; en rebran cada 
any per Sant Feliu 2 quarteres de bona espelta a mesura del mercat 
de Terrassa, de les quals, 8 parts seran per als Mujal i la novena 
part per als Trullars; els susceptors no hi reconeixeran cap altre 
senyor; els donadors els seran defensors i reben 16 sous. (C.E.A.) 
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1241.-13 de novembre. Bernat Bric, batlle del rei, defineix a Jaume 
de Lledó i al seu germà Bernat totes les demandes que han fet contra 
ells per raó d 'una renyina que tingueren amb un sarraí de Berenguer 
Trullars, en què tragueren l'espasa i el feriren, i rep 10 sous. (C .B.A.) 

1786.- Text original, abreujat. Miquel Trullas , Fages del carrer o 
veïnat de la tarumba, diu que te: .. .. y posseheix en primer lloc tota 
aquella casa de un cos o casal ab son pati o eixida al detras per 
la part de ponent a ell contigua, situada en lo dit carrer o veïnat 
de la tarumba, terme de dita Quadra de Viladecavalls inferior ab 
las entradas y eixidas universals. Afronta à solixent ab lo ..... . 

Y en segon lloch te y posseheix, tot aquell pati o tros de terra herm 
de llargaria, de solixent envers ponent, quaranta palms y de 
amplaria, de mitgdie à tremuntana, vint y quatre palms, poch mes 
o menos, tot cana de Barcelona, situat en lo dit carrer o veïnat de 
la tarumba, terme de dita Quadra de Viladecavalls inferior, y al 
devant de la casa sobre confessada, junt ab las entradas i eixidas 
y pertinencias de dit pati, o tros de terra universals. Lo qual afronta 
a solixent ab honors de Joan Turu .... 

Item en tercer lloch, te y posseheix tota aquella pessa de terra de 
vinya plantada de tinguda de quinse cortans de sembradura, poch 
mes o menos, la qual es part y de pertinencias del Mas Sta. Coloma, 
o heretat nomenada Turu, unit y agregat, situada aquesta en lo dit 
Mas, y sas terras, dins la referida Quadra de Viladecavalls inferior, 
junt ab las entradas i eixidas, drets y pertinencias de dita pessa 
de terra universal. La qual afronta a solixent, part ab la heretat 
de Joseph Purull y antes Pau Purull, son Pare, y part ab honors 
de la heretat de Francisco Garriga, mediant en tot, un carni real 
que passa en la serra, si be per equivocació se digué ser honors del 
mateix Mas Sta. Coloma que a rebassa possehia Francisca 
Garriga .... 

Item y finalment, te y posseheix tota aquella pessa de terra de vinya 
plantada y part camps ab oliveras, de tinguda de una quartera y 
mitja de forment de sembradura, poch mes o menos , situada dins 
de la Quadra de Viladecavalls inferior, la qual es part y de per
tinencias del Mas Tauponeras junt ab totas las entradas i eixidas, 
drets y pertinencias de dita pessa de terra universal. La qual 



afronta a solixent ab la riera dita de Viladecavalls que travesa lo 
dit mas de tremuntana a mitgdie, a mitgdie ab terras de dita he
retat, que a rebassa morta posseheix Anton Turu, a ponent ab lo 
restant de la heretat dita Duran de las Tauponeras y à tremunta
na ab honors de dita heretat, que à rebassa morta posseheix Pau 
Llimona. Y se te la dita pessa de terra per los tudors y curadors 
de las personas y bens dels pubills, fills, y hereus de Francisca 
Duran de las Tauponeras, pages de dita Quadra de Viladecavalls 
inferior, a la prestacio de la quinta part de la verema y la mitat 
de les olives, annualment, de aquella resultant en nua prestacio. 
Y los tudors y curandors en nom de dits Pubills deuhen tenir dita 
part de fruyts, així com la pessa de terra ab to lo Mas Tauponeras 
de tenirse per lo sobre nomenats Rnt. Sr. Obtentor del benefici dit 
Priorat de la Quadra de Viladecavalls inferior, y baix alou y 
Directe .... (Capbreu de las Rendes del Rnt. Prior de Viladecavalls 
inferior, pag. 89-91. - Arxiu Històric de Terrassa - Fon. Notnrial) . 

El Trull de Can Trullàs 

A uns quatre-cents metres de la casa de Can Trullàs, i situades 
al costat del torrent anomenat del Trull, trobem les restes de la 
casa que feia d'aixopluc de l'antic molí d'oli de la pagesia de Can 
Trullàs. Segurament nosaltres no les hauríem trobades, però 
gràcies a l'ajut d'en Carles Trullàs, hem pogut conèixer el lloc del 
seu emplaçament. 
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Ens imaginem que, en l'interior d'aquesta espaiosa construcció, 
el molí que esclafava les olives estava acompanyat de la clàssica 
premsa i dels necessaris cofins. Avui els murs enderrocats estan 
coberts totalment per la vegetació boscana, i dia arribarà que serà 
molt difícil retrobar aquestes restes. 

De la instal·lació, res no en queda, ni les moles ni la premsa, 
solament les quatre parets que hem esmentat. 

Tots coneixem el procés emprat pel antics pagesos per a fer 
l'extracció d'aquest producte i no és pas necessari donar cap tipus 
d'explicació sobre el sistema que es feia servir, ja que en l'actualitat 
segurament seria passat de moda. 

Els que estudien els molins ens expliquen que els classifiquen 
de la següent manera: molí de vent, mogut per l'energia eòlica; molí 
de sang, mogut per l'energia animal; molí de foc, mogut per l'ener
gia tèrmica (vapor); molí d'aigua, mogut per l'energia hidràulica. 

Podríem creure que el trull de Can Trullàs, que és un molí, per 
la seva proximitat al torrent del Trull, fos un d'aquests que empra
va l'energia hidràulica per al seu funcionament; si no fos així, seria 
un més dels anomenats molins de sang. 

L'emplaçament tan apartat de la casa podria cridar-nos l'atenció, 
ja que normalment aquestes instal·lacions eren situades en coberts 
o dependències molt properes a la casa, però també podem dir que 
n'hem vist d'altres situades a distàncies molt semblants a la de can 
Trullàs. 
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Descripció de la propietat 

CAN 
TURU 

1680.- 4 d'abril. Text notarial. «Casa mansa y heredad nombrada 
Turu sita en el termino del pueblo de Viladecaballs . La casa se halla 
señalada con el numero uno y consta de cinco cuerpos con su barrio 
cercada de paredes en el que hay cochineras, gallinero, cubierto 
para la leña y una pequeña bodega. Se compone en cuanto a tres 
cuerpos, de piso hajo, principal y segundQ y los dos restantes de piso 
hajo y principal. La heredad contiene doscientas quince cuarteras 
y un cuartan de sementera de trigo de mil canas cuadradas la 
cuartera, formando una superficie de trescientos cuarenta y cuatro 
mil cien to treinta y tres canas y tres palmos cuadrados de las cuales 
en cuanto a setenta y seis cuarteras y dos cuartanes las cultivan 
por su cuenta, los dueños de esta heredad, en esta forma: una 
cuartera y nueve cuartanes de regadio; nueve cuarteras y tres 
cuartanes, secana; ocho cuarteras y nueve cuartanes, olivar; once 
cuarteras y ocho cuartanes, de viña; dos cuarteras de bosque y 
cuarenta y dos cuarteras, nueve cuartanes, son de yermo y las res
tantes, ciento treinta y ocho cuarteras y once cuartanes, se hallan 
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cedidas a parceria a distintas personas, pagando los posesores de 
las mismas censos en parte de frutos y sujetas todas al pacto 
resolutorio de restitucion finidas las vidas de las primeras cepas que 
en ella debieron plantarse. (En aquesta data, 1684, la propietat de 
can Turu tenia fets 28 establiments de terra a rabassa morta). 
Linda toda la referida heredad Turu, a oriente, parte con la calle 
de Viladecaballs, parte con tierras propias de Don Bartolome Palet, 
parte con tierras de la heredad de Can Purull, parte con tierras de 
la heredad Garriga, propia de J aime Garriga, y parte con tierras 
de la heredad Colominas, propia de Juan Salinas. A mediodia, parte 
con tierras de Jose Turu y parte con tierras de Jaime Font (a) casa 
Olaguer y parte con tierras de la heredad Trullas, propia de Miquel 
Trullas. A poniente, con tierras de la misma heredad Trullas, me
diante la riera que conduce a Martorell y parte con el torrente 
llamado del Magre. Y por cierzo, con tierras de la heredad Corbera, 
propia de los herederos de Francisca Llonch y Busquets». 

També ara seguirem el mateix tipus d'exposició emprada en 
parlar de Can Margarit. En primer lloc indicarem algunes de les 
propietats de la família Turu, concretament d'en Francesc, Joan, 
Jaume, Antoni i Josep. 

Aquesta documentació ens fa conèixer el nom d'algunes heretats, 
d'algunes cases de pagès i també de topònims emprats, en el segle 
XVIII, en aquestes contrades. 

Documentació 
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1371.- 25 de febrer. Ponç de Venaià, prior del monestir de Santa 
Maria de Terrassa, confirma a Pere Marcet, del mas des Turu, de 
la parròquia de Santa Maria d'Olesa, l'arrendament en emfiteusi 
d'una peça de terra situada a la parròquia de Sant Martí de Sorbet. 
Confronta a llevant, part amb un honor del mas Puig i part amb 
l'honor d'en Corbera, alou de Felip Mir; a migdia, amb un altre 
honor del mas Puig; a ponent amb un honor del mas de Font i a 
tramuntana amb un honor de Gueraula Coloma, que està davant 
de dita església de Sant Martí de Sorbet i amb l'honor d'en Puig. 
Pere Marcet pagarà un cens d'un parell de gallines al monestir, el 



qual ha rebut també un parell de gallines per la present confïnnació 
emfitéutica. (S. C. - B. C.P. T.) 

l 786.- Francesc Turu. Text original.» Te y posseheix tota aquella 
casa de un cos o casal ab quatra canas y sis palms barcelonesos de 
pati o eixida al detras de ella per la part de orient. La qual extensio 
o sol de terra de tretse canas y quatre palms es part de aquell tros 
de terra de major llargaria, a ell confessant ab lo acte baix Calen
dador a efecte de edificar casa, establert per los conjuges Jaume y 
Theresa Llonch y Corbera, qui digueren era part y de pertinencias 
de la heretat Corbera que dita Theresa tenia y possehia, situada 
en la Parroquia de Sant Martí de Sorbet ...... ». 
En segon lloc, te y posseheix tota aquella pessa de vinya plantada 
de tinguda una quartera y mitja de sembradura de pertinencias de 
Mas Forns, situada dins de la Quadra de Viladecavalls inferior .... . 
Y se te la sobre confessada pessa de terra per los hereus de 
Francisco Duran dit de las Tauponeras que es pages de dita Quadra, 
a la prestació de la quinta part de tots els fruyts .. .. ». 

1786.- Joan Turu. Text original. «Te y posseheix tota aquella casa 
de un casal o cos de sinch canas y sinch palms ab pati a la part 
de orient contiguo a las quals sinch y sis palms que te lo fondo de 
dita casa ...... La qual extensio o sol de terra de catorse canas y tres 
palms, poch mes o menos, de llarch junt ab lo restant que de ellas 
queda en poder del confessant a la part de orient, es part y de 
pertinencias de aquell tros de terra de major llargaria y amplaria 
de Francesch Casas, Pages del terme de Viladecavalls ab lo acte 
baix calendador, a efecte de edificar casa, establert per los conjuges 
Jaume y Theresa Llonch y Corbera que digueren era part y de 
pertinencias de la heretat nomenada Corbera que dita Theresa 
tenia y possehia en la Parroquia de Sant Marti de Sorbet y en lo 
terme de Viladecavalls .... . ». 

1786.- Jaume Turu. Text original. «Que per los titols avall escrits 
te y posseheix tota aquella casa de dos cosos o casals ab son pati 
per la part de ponent situada en el carrer o veinat de la tarumba 
del terme de dita Quadra de Viladecavalls inferior, ab las 
corresponents entradas y eixidas. Afronta a solixent ab el carrer de 
la tarumba, a mitgdie ab casa y pati de Miquel Boada, mediant u'n 
marge, a tremuntana ab eixida y casa de Felip Neri Corbera, que 
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en aquell temps encara no estava edificada. Se te dita casa y pati 
segons se diu per Jaume Corbera, Fages de la Parroquia de Sant 
Marti de Sorbet ..... 
En segon lloc, te y posseheix tot aquell pati o tros de terra herm 
de llargaria, de solixent envers ponent, de quinze canas y de am
plaria, de mitgdie a tremuntana, sis canas quatre palms de Bar
celona, situat en lo dit carrer o veïnat de la tarumba, terme de dita 
Quadra de Viladecavalls inferior. Afronta a solixent ah honors de 
Jaume Corbera mediant fitas, a mitgdie ah tros de pati o terra de 
Miquel Boada y a tremuntana ah pessa de terra de Felip Neri 
Corbera ..... . . 
Item en tercer lloc, te y posseheix tot aquell tros de terra herm en 
el temps de la concessio y vuy plantada de vinya de tinguda mitja 
quartera de forment de sembradura, poch mes o menos ...... ». 

1786.- Antoni Turu. Text original.» Que per los titols avall escrits, 
te y posseheix tot aquell tros o sol de terra de amplaria a la part 
del carrer de vint y set palms y en la part de ponent de setanta 
y quatre palms arribant fins al marge dels honors de Isidro Turu. 
Afronta a solixent ah lo dit carrer, a mitgdie ah la casa i eixida de 
Fermi Casas, que antes fou de Francisco Casas, Pare seu, mediant 
un llista de terra de deu palms y a tremuntana mediant la bassa 
o diposit de ayguart com u, que alli es ... .. ». 

1786.- Josep Turu. Text original. «Te y posseheix, tota aquella 
pessa de terra de vinya plantada de tinguda de una quartera y mitja 
de forment de sembradura, poch mes o menos, situada dins del 
terme de dita Quadra de Vila de Cavalls inferior y en lo lloch 
vulgarment dit la Pessa dels Pilans, la qual es part y pertinencias 
del Mas Tauponeres, junt ah totes las entradas y eixidas, drets y 
pertinencias de dita pessa de terra universal. Afronta a solixent ah 
honors de Miquel Trullas Fages de la Quadra de Viladecavalls 
superior, mediant una serra y fitas en ella plantadas, a mitgdie ah 
pessa de terra de pertinencias de dit Mas Tauponeras, que a rebassa 
morta posseheix Jaume Turu y part ah la Riera de Viladecavalls 
y a tremuntana ah pessa de terra de pertinencias del mateix mas, 
que a rebassa morta posseheix Joan Catllar alias Cayrell y se te 
dita pessa de terra per los pubills y fills y hereus de Francisco Duran 
de las Tauponeres, pages de la Quadra de Viladecavalls inferior, 
a la prestació de la quinta part dels fruyts de ella annualment ..... ». 



La masia de Can Turu, antigament assenyalada amb el número 
u de les cases de pagès, era molt important en aquells temps per 
la gran superfície de terrenys que tenia, una part d'ells treballats 
pel mateix personal de la casa i moltes d'altres pels rabassaires 
establerts en nombre de vint-i-un. 

Actualment aquesta masia és una casa més del poble, ja que 
molts dels seus terrenys han estat edificats i tots ells reben el nom 
de la propera casa de Can Turu. 

Vist el trist estat de conservació de tot el conjunt de l'obra, no 
creiem que aquesta casa tingui una llarga vida. En l'actualitat és 
propietat de l'Ajuntament de Viladecavalls i hi ha instal·lat el Cos 
de Bombers i altres dependències municipals. 
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MAS VAQUER 

Unes de les primeres pagmes d'aquest Quadern han estat 
dedicades al mas de les Aries, i ara, en arribar al final d'aquest 
llibre, novament hem d'escriure sobre un altre mas dedicat al 
bestiar, el mas Vaquer, anomenat en documents molt antics mansi 
vaquerJ . 

Només els documents notarials del segle XIII citen aquest antic 
mas, però, com molts d'altres, no ens donen cap mena d'informació 
que serveixi per a conèixer alguna cosa de la seva història. És un 
d'aquells masos que, com ja hem esmentat, ens ha cridat l'atenció 
pel seu topònim. 

164 



MAS VINYA 

El desaparegut mas Vinya, que com l'anterior, el mas Vaquer, 
el trobem citat en documents del segle XIII, era un dels masos 
existents en les terres del senyor del castell o casa fortificada de 
Viladecavalls Jussà. 

Serveixin aquestes quatre ratlles per a recordar-ne l'antiga 
existència, ja que de la seva història no en sabem pas res. 

Encara que nosaltres hem trobat restes de murs, en el sector de 
les terres del Viladecavalls Jussà, en què també hi havia altres 
masos establerts, com per exemple el de Castellar, el de Bover, el 
d'en Soler, el de Santa Coloma, el de Canyadell i altres, de cap de 
les maneres no podem assenyalar la propietat d'aquests ende
rrocats murs de pedra seca, i com que la prudència és sempre una 
bona companya, ens aconsella que no aventurem pas cap hipòtesi. 
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CLOENDA 

La relació del masos que fins ara hem intentat historiar no acaba 
pas amb el del mas Vinya. Altres que surten esmentats en els antics 
pergamins i documents, també els ressenyarem breument en 
aquestes pàgines de cloenda. 

Mas Gontarda 

1237.- 4 de setembre. Pere de Gontarda i la seva esposa Maria donen 
a llur fill Guillem, com a herència, llegítima i falcídia, el MAS 
GONTARDA, que tenen per la casa de Santa Maria de Manresa, 
i tot un altre honor, que tenen per Pere de Toudell i altres senyors, 
béns dels quals continuaran essent senyors durant llur vida, i si mai 
hi havia cap discòrdia que no es resolgués en 30 dies, ells en retin
dran la meitat de l'honor i de l'aixovar que hi aporti l'esposa del 
beneficiari, Berenguera, i concretament del mas Garriga, i també 
retenen el que caldrà per a llur sepultura, segons consell de prohoms. 
Són testimonis del document, Bernardus de Sancto Christoforo, 
Rochamur, i Guillelmus de Gonteres. (C.B.A.) 

1237.- 4 de setembre. Guillem de Gontarda, amb el consentiment 
dels seus pares Pere i Maria, i d'altres amics seus, dóna a la seva 
esposa Berenguera de Garriga en esponsalici 600 sous sobre el MAS 
GONTARDA, altres honors i tot el que té i adquirirà; la meitat de 
tot això serà per a llurs fills, i si no en tenen, tornarà al donador. 

1237.- 4 de setembre. Pere de Toudell i els seus fills, Pere, Arnau 
i Ferrer donen a Berenguera de Garriga, filla de Pere de Garriga 
i Dolça, i al seu espòs Guillem de Gontarda el mas Garriga amb 
totes les seves pertinences, sense obligació de residència, fins que els 
seus fills tindran edat de regir-lo, i amb la prestació dels censos i 
agrers estipulats a la carta precària corresponent. 
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1238.- 7 de juny. Berenguer, abat de Sant Llorenç del Munt, dóna 
a Berenguer de Figueres, la seva esposa Catalana, Pere de Gontarda 
i l'esposa d'aquest, Maria, meitat per meitat, l'honor que té a la 
quadra de Brumina, al lloc dit les Arenes, pel qual els tinents 
donaran la tasca i, cada any per Nadal, un quartà d'oli a mesura 
de Terrassa per les olives, i el monestir rep 10 sous. (C.E.A.) 

No creiem pas que aquest mas, fos el mateix que hom coneix amb 
el nom de Can Guanteres, ja que el primer document d'aquesta relació 
hi figura com a testimoni en Guillem de Gonteres, que és el mateix 
que dir, que aquest últim mas ja existia en aquells anys. Tot el que 
sabem d'aquest mas, ho hem posat a l'abast dels nostres lectors. 

Mas Puig 

1371.- 25 de febrer. Ponç de Venaià, prior del monestir de Santa 
Maria de Terrassa, confirma a Pere Marcet, del mas des Turó, de 
la parròquia de Santa Maria d 'Olesa, l'arrendament en emfiteusi 
d'una peça de terra situada a la parròquia de Sant Martí de Sorbet. 
Confronta a llevant, part amb un honor del MAS PUIG i part amb 
honor d'en Corbera, alou de Felip Mir, a migdia amb un altre honor 
del MAS PUIG, a ponent amb un honor del mas Font i a tramuntana 
amb un honor de Gueraula Coloma, que està davant de dita església 
de Sant Martí i amb l'honor d'en Puig. Pere Marcet pagarà un cens 
d'un parell de gallines al monestir, el qual ha rebut també un parell 
de gallines per la present confirmació emfitèutica. (F.A.H.C.T.) 

Mas Cabot 
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1304.- 25 de maig. Ròmia, filla de Guillem Cabot i Elisenda, de la 
parròquia de Sant Martí de Sorbet, del terme de Terrassa, 
reconeixen a Guillem Bartomeu, fill de Benat Ferrer i Berenguera, 
de la parròquia de Sant Pere de Rubí, que han rebut 300 sous en 
concepte de dot, els quals assigna a dit Guillem Bartomeu, com a 
dret del seu esponsalici, sobre el MAS CABOT que té ella a la 
parròquia de Sant Martí pel monestir de Sta. M ª. de Terrassa, i 
sobre tots els béns d 'ella. (F.A.H.C.T.) 



Mas Morada 

1241.- 10 de desembre. Guillem Martí de Clapers i la seva esposa 
Maria donen a Ramon, germà del dit Guillem, per 5 anys, una peça 
de terra que tenen per Guillem de Gonteres al MAS MORADA, a 
fi que la treballi i en doni els drets i agrers dels fruits, i un cens 
anual de 18 diners per Nadal; l'atorgant donarà les prestacions 
degudes als senyors, i reté els arbres i el dret a més retencions en 
el cas que el beneficiari volgués vendre la terra o els esplets. (C .B.A.) 

Mas Triador 

1295.- 22 de juliol. Duran de Conamina, prior del monestir de Santa 
Maria de Terrassa, confirma a Guillem de Guardiola una peça de 
terra situada al lloc anomenat Es Triador, a la parròquia de Sant 
Martí de Sorbet. Confronta a llevant i a migdia amb una tinença 
de Pere Bover, a ponent amb una tinença de Guillem Corbera i a 
tramuntana amb una tinença de Pere de Parellada. Guillem de 
Guardiola haurà de pagar cada any per Nadal un cens d'un parell 
de gallines al dit monestir. (P.A.H.C.T.) 
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CAN TRIAS - FOTO DE L'ARXIU TOBELLA DE TERRASSA 

Amb el Diccionari a la mà 

TRIADER, TRIADOR. La jaça del Triader - Triadúr, del substantiu 
triador. 
Segons Joan Coromines és «el paratge on es trien les ovelles 
quan dissolen la ramada comunal». Hom pot assimilar-ho a 
El Serrat de l'Après, al Prinineu, també «Diuen que un après 
és un pas estret per on es fa passar el bestiar, cap per cap, 
a fi de comptar-lo o marcar-lo. La forma triadú és la pronúncia 
rossellonesa del mot. 

TRILLA, TRIA, TRIES. Designa un terreny clos; però ha servit per 
a batejar moltes menes de terra de cultiu: La Tria, Les Tries ... 
Del llatí trichila. Tancat fet de fullatge i brancam sostingut 
per pals clavats a terra. 

SORT. Nom genèric amb significats diversos per a tota classe de 
peces de terra: La Sort, La Sort gran, Les Sorts, La Sorteta. 
Del substantiu llatí sorte . «Porció de terra de conreu» que es 
sortejava entre els cultivadors de terrenys comunals. 
Aquest mot surt esmentat en la documentació que hem 
transcrit en el present Quadern. 

171 



BIBLIOGRAFIA 

HISTÒRIA DE VILADECAVALLS. Domènec Ferran, Esperança Iglesis , 
Mª Teresa Nolla, Montserrat Peregrina, i Josep Puy. Viladecavalls 
1991. 

QUADERNS D'HISTÒRIA DE ViLADECAVALLS,-1- J.M. Nolla. 
Viladecavalls 1994. 

QUADERNS D'HISTÒRIA DE VILADECAVALLS,-11- J .L. Campo 
Capilla. Viladecavalls 1994. 

CAPBREU DE LES RENDES DE RNT. PRIOR DE VILADECAVALLS 
INFERIOR. Josep Vendrell i Salvany, Not. (1788-1790) 

CAPBREU DE FELIU AYMERICH. A.H.C.T., 1514 
CAPBREU PRIMER DE BERTRAN ACÒLIT, NOTARI DE TERRASSA, 

(1237-1242) Edició a cura de Pere Puig i Ustrell. 
CAN MITJANS DE GUARDIOLA. Salvador Cardús. Butlletí del Club 

Pirenenc de Terrassa. 1928. 
TERRASSA MEDIEVAL-VISIÓ HISTÒRICA. Salvador Cardús. 1984. 
LES NOSTRES ERMITES. M. Ballbè i Boada. Matadepera 1988. 
PERGAMINS DEL PRIORAT DE TERRASSA. (977-1633) J. Mª Martí, 

P. Puig i J. Sanllehí. Terrassa 1979. 
SPÉCULO DEL MONESTIR DE SANT LLORENÇ DEL MUNT. Arxiu 

de l'Abadia de Montserrat. 1672. 
GRAN GEOGRAFIA COMARCAL DE CATALUNYA. 1982. 
PERGAMINS DE L'ARXIU HISTÒRIC COMARCAL DE TERRASSA. P. 

Puig. 

173 



FOTO 
L'abundància de deus permet una agricultura abundosa a 

Viladecavalls. 
Pagesos de Viladecavalls llaurant la terra amb mètodes tradicionals 

i difícils de veure. 
Sigles 

A.H.C.T. Arxiu Històric Comarcal de Terrassa. 
A.H.T. Arxiu Històric de Terrassa. 
B.C.P.T. Butlletí del Club Pirenenc de Terrassa. 
C.B.A. Capbreu primer de Bertran acòlit, notari de Terrassa. 
M.B.B. Miquel Ballbè i Boada. 
P.A.H.T. Pergamis Arxiu Històric Comarcal de Terrassa. 

Fons documentals 
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