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Els botiguers i menestrals de 
la plaça: l’incipient nucli urbà 
de Begues del s.XVI

Xavier Parellada Viladoms
Centre d’Estudis Beguetans

Introducció

Sempre s’havia afirmat que malgrat ser un poble mil·lenari, Begues 
havia estat fins ben entrat el s.XIX un poble format per masies 
disperses, sense cap nucli urbà ni tan sols al voltant de l’església 
vella. El primer nucli se suposava que era el Raval de Sant Martí, 
tot just iniciat a finals del XVIII, al qual seguirien al s.XIX els de la 
Rectoria, Miró-Barceloneta, Campamar i Santa Eulàlia, formant-
se el nucli del carrer Major durant la 2a meitat del s.XIX [Medina 
1982, 2004, Bon dia i Solans 1994, Solans i Bondia 2001, CEB 
1997, Dos Punts 2014]. Això feia pensar en una autosuficiència 
alimentària de les masies i una manca absoluta de botigues de 
queviures, i que no seria fins mitjans s.XIX que en formar-se el 
nucli urbà actual s’obririen els primers colmados, carnisseries i 
altres botigues. Però ni una cosa ni l’altra eren realment així.   

L’any 2005, la subdirecció general d’Arxius de la Generalitat va fer lliurament al CEB d’una còpia 
digitalitzada del fons de la família Girona de l’Arxiu de la Baronia d’Eramprunyà, amb el qual s’obrien 
extraordinàriament les possibilitats de recerca. Pocs anys després (2008), els estudiosos dels 
municipis de l’antiga baronia d’Eramprunyà varem acordar celebrar una trobada anual que s’ha 
mantingut fins el dia d’avui. La suma d’ambdós esdeveniments ha esperonat més la recerca, i en el 
cas de Begues, també ha esperonat al CEB a promoure la digitalització d’altres arxius històrics locals 
com el parroquial, el municipal i els particulars. Tot això ha facilitat l’accés a un fons documental 
extraordinari, cosa que evidentment va donant els seus fruits. 

És així com ens va cridar l’atenció que en un capbreu del s.XVI es parlés d’una plaça teòricament a 
prop de Can Romagosa, però que alguns estudiosos la ubicaven vora l’antiga església de la Rectoria. 
Així, Bondia i Solans (1994), diuen que l’any 1595 G.Romagosa confessa als barons una casa, graner, 
ferreria i hort a la plaça de l’església de Sant Cristòfor, i en la mateixa línia ho fa V. Medina (2004) uns 
anys més tard. Les primeres autores rectifiquen aquella ubicació en una publicació posterior (Solans 
i Bondia 2001) i la situen allà on actualment hi la plaça de Camilo Riu, aquesta sí que a tocar de Can 
Romagosa. Però aquesta plaça es va construir l’any 1949 en un solar obtingut amb l’enderroc de les 
cases del Comú construïdes segons V. Medina (2004) a inicis del s.XIX en terres de can Romagosa. 
En aquest sentit, Medina (1982) deia que el nucli urbà actual es va començar a estructurar al llarg 
del camí ral a les terres de Can Romagosa a la segona meitat del s.XIX sense cap altra raó específica 
que el fet d’estar al mig de la vall. Sorprenentment, tot i que a finals del s.XX encara havia beguetans 
que a aquesta masia en deien Can Romagosa de la Plaça (Llorenç Marcer Romagosa «Rossolí», dins 
Guasch 2016), V. Medina (2004) no en fa cap referència en el seu llibre sobre aquesta masia. 

Però si abans del s.XIX a Begues no havia cap nucli urbà, què  feia al s.XVI una plaça en un descampat 
a més de 2 km de l’església?, perquè de tots és sabut que les places públiques solien estar en el 
centre neuràlgic dels nuclis urbans, normalment davant l’església o l’ajuntament, i eren llocs de 
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trobada i d’activitat social i comercial (l’àgora de la Grècia clàssica). Tanmateix, el fet que el raval de 
Sant Martí (ja existent a finals del XVIII), fos conegut com raval, era indicador de l’existència d’un nucli 
urbà anterior, atès que d’acord amb el diccionari del IEC, raval vol dir: “1 Part d’una població que està 
o havia estat extramurs. 2 Part extrema d’una població. 3 Població annexa a una altra de més gran”. 

Per a respondre doncs a aquella pregunta vàrem decidir anar directament a les fonts que la 
digitalització de l’ABE ens havia posat en safata: els capbreus.  

La plaça de la parròquia

Què ens diu el capbreu del 1597-99 (ABE, UC 17)? (el capbreu del 1595 esmentat per Solans i Bondia 
en realitat és del 1597-99). Doncs que en Gabriel Romagosa confessa «totes aquelles cases amb 
portal a la via pública... a prop de la plaça de dita parròquia», i també diu que dins les afrontacions 
del mas, hi ha «la plassa de dita parròquia, lo graner, la ferreria  i un honor dels senyors barons». 
Però la plaça també surt en altres confessions del mateix capbreu: Joan Molins, ferrer, confessa 
que «posseeix en el lloc dit la Plaça, totes les cases amb els seus portals al camí ral», i limiten a 
orient amb l’honor del baró, on hi ha lo graner, a mig dia amb el camí ral de Barcelona a Vilafranca, 
i a occident i tramuntana amb honors dels barons. El mateix any, les baroneses estableixen la casa 
anomenada «Lo Graner» amb un pati al costat del darrera, a Guillem Callar (Catllar), sastre, situada 
en el lloc anomenat «la Plassa», la qual limitava a orient amb la plaça de dita parròquia, a mig dia 
amb el camí ral, a occident amb Joan Molins, ferrer, i a tramuntana amb un torrent (ABE, UC 185). 
Veiem que totes 3 confessions enllacen perfectament, i ens diuen que can Romagosa estava vora la 
plaça i que limitant amb aquesta havia el graner dels barons i la ferreria, i que dit conjunt que era dels 
barons quedava exclòs de la propietat de can Romagosa com si fos un enclavat.   

Pocs anys després, al capbreu del 1618-1623 (ABE, UC 4), es repeteixen les descripcions de Molins, 
Romagosa i Catllar respecte les cases que tenen a la plaça, però Joan Molins diu ara que les seves 
cases limiten a occident i cerç (mitjançant una riera) amb Gabriel Romagosa enlloc dels barons, amb 
una nota més moderna al marge que diu “Terme” (el Comú). Gabriel Romagosa també repeteix la 
descripció del 1595, però concreta que el graner de Guillem Callar que hi ha a la plaça havia estat 
dels barons, i que també hi ha la ferreria i la botiga de la Universitat (el Comú o ajuntament) i un tros 
de terra per la carnisseria. La confessió d’en Guillem Catllar no té canvis, però hi ha una nota més 
moderna al marge on diu Jaume Campamar, que com veurem correspon al propietari posterior. 

Un segle després del primer capbreu esmentat, al capbreu del 1699-1707 (ABE, UC-12/13), Jaume 
Campamar confessa la casa del Graner a la Plaça, que limita a orient amb la plaça, a mig dia amb 
el camí ral, a ponent amb la casa de la ferreria i a cerç amb el torrent o riera de l’Alzina, topònim 
que ens ajudarà a situar la plaça; Jaume Romagosa, torna a dir que dins les afrontacions de la seva 
propietat hi ha la plaça de la parròquia, lo graner de Jaume Campamar i la ferreria de la Universitat. 
Més interessant és la confessió que el mateix Jaume Romagosa i en Lluc Carreras fan com a jurats 
del poble de Begues: «dues cases unides en lo camí ral en el lloc dit la plaça, que afronten a orient 
amb Jaume Campamar, mig dia amb el camí ral, ponent amb Jaume Romagosa y cerç part amb dit 
Romagosa mediant la riera de l’Alzina i part amb terres de la Universitat de Begues, que les tenen per 
venda feta per Isidro Molins manyà de Sant Feliu, i Jaume Molins, manyà de l’Hospitalet el 8.12.1664»; 
però afegeixen més peces: un tros de terra campa darrera dites cases, un altre tros de terra on hi ha 
una casa que fa de graner de la Universitat de Begues en lo camí ral i lloc de la Plaça i que afronta a 
orient amb les cases abans indicades, a mig dia el camí ral, i a ponent i cerç amb Jaume Romagosa, 
pel qual paguen cens a Jaume Romagosa per l’establiment que li feu el 3.6.1618; i una altra peça de 
terra erma de ½ mujada establerta pels barons el 1688 a prop de la plaça, que afronta «a orient amb 
Jaume Romagosa, a mig dia part amb el mateix i part amb Jaume Campamar mediant el camí ral, a 
ponent amb la plaça i a cerç amb dit Romagosa mediant la riera i una raseta»; i finalment esmenta 
que per establiment dels barons el 1646 tenen i posseeixen una fleca, taverna i revenderia (botiga?), 
o sia, l’Hostal de dit poble i terme de Begues pels quals la Universitat paga cens; i també tenen per 
establiment dels barons fet el 1617 una tenda de carnisseria per a vendre tota classe de  carn. 

Així doncs, entre la plaça, el camí ral i la riera de l’Alzina hi havia un nucli de cases, algunes de les 
quals van passar a ser del Comú (l’antiga ferreria d’en Molins i unes cases en terres establertes amb 
en cens per Jaume Romagosa), on hi tenia la ferreria, l’hostal, la fleca, taverna, carnisseria i botiga. 
Atès que al capbreu de l’any 1699-1707 es fa constar que una peça de terra que el Comú tenia a l’altre 
costat de la plaça (a llevant) era terra erma, hem de concloure que a començaments del s.XVIII només 
havia cases a ponent de la plaça.
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En consonància amb els capbreus, en una relació de censalistes el 1700 (ABE, UC-119) es ratifiquen 
les dades: la casa del Graner de Guillem Callar l’any 1700 és de Jaume Campamar, i les dues cases 
amb la ferreria que eren d’en Joan Molins són del Comú de Begues. El 1740 Jaume Campamar i lo 
Terme paguen censos pel Graner i les cases del Comú respectivament (ABE, UC-961). També als 
documents relatius als censos que paga la Universitat del Comú de Begues (ABE, UC 901) hi ha una 
relació dels títols de propietat en els quals s’esmenta que el 1597 els barons concedeixen en precari 
a Joan Molins, ferrer, dues cases amb portals al camí ral vora la plaça i que limiten amb Guillem 
Callar al est, camí ral al sud, ells mateixos al oest i nord, que el 1604 fa testament a favor del seu 
fill Joan Molins, ferrer, que les confessa el 1618, i després esmenta la venda feta l’any 1664 davant 
la Rectoria de Begues per part dels germans Isidro i Jaume Molins, ferrers de St. Feliu i Sta Eulàlia 
(probablement fills del ferrer Joan Molins de la Plaça, mort de pesta l’any 1651) d’aquelles dues 
cases als jurats de Begues Jaume Romagosa i Lluc Carreras, fent usufructuari a la Universitat de 
Begues, la qual les confessa tenir en alou del barons el 1704. La Universitat de Begues també pagava 
censos per un tros de terra de secà de 12 m d’ample situada al costat de la casa d’en Molins que 
havia estat establert pels barons al mateix ferrer Joan Molins l’any 1609 i que limitava al est amb 
els barons i Guillem Callar, al sud amb el camí ral, a ponent amb Gabriel Romagosa i al nord amb el 
mateix Romagosa mitjançant una riera, terreny venut igualment pels germans Molins als jurats del 
Comú el 1664; també consta l’establiment per part dels barons l’any 1688 d’una peça de terra de ½ 
mujada a la Plaça de Begues que limita al est amb Jaume Romagosa, sud amb Jaume Campamar i 
Jaume Romagosa, a ponent amb la Plaça i al nord amb dos honors diferents de Jaume Romagosa. I 
finalment el dret atorgat pels barons a la Universitat de Begues el 1617 per tenir una carnisseria i el 
dret concedit a la mateixa Universitat el 1646 per a tenir una fleca i taberna on vendre pa i tota classe 
de vins, i els drets de pastura i llenya a les muntanyes ermes dels «vagans» concedit el 1704.        

Abans de parlar més en detall d’aquests establiments, volem esmentar que al fons de l’arxiu municipal 
que es conserva dins l’arxiu històric de la parròquia de Begues (AHPB) hi ha nombrosos documents 
que reforcen totes aquestes dades. Per exemple, al llevador de censos del 1662-92 (ABE, UC 958), 
consta en Jaume Campamar per la casa establerta a Guillem Callar que té eixida a la plaça; en Joan 
Molins per la ferreria que és vora la botiga i que l’any 1664 li va comprar «lo Terme» (el Comú); i el 
propi «Terme i parròquia», per la carnisseria, taverna i hostal, i per l’amortització de la casa d’en 
Molins.

Una altra font d’informació molt rica i interessant existent al AHPB són les llibretes de compliment 
pasqual, on des de l’any 1610 hi ha una relació anual (malauradament amb un ampli forat d’informació 
entre el 1627 i el 1723) especificant casa per casa els parroquians que combregaven per Pasqua. De 
fet quasi equival a un cens o padró, i ens ajuda també a veure l’evolució del nucli urbà (i de la resta 
del municipi). En aquestes llibretes, el nom «Plassa» apareix esmentat per primer cop l’any 1739 
(molt més tard que als capbreus, però cal tenir en comte la manca de llibretes del 1627 al 1723), 
amb la casa Campamar Plassa (recordem que la casa del graner de Guillem Callar l’any 1700 era 
de Jaume Campamar). Del 1775 al 1787 el mot «Plassa» es refereix al nucli o barri, dins del qual hi 
ha els Romagosa del mas, els Colomer, els Artigues ferrers (que podrien succeir al Joan Molins en 
l’ofici, però com a arrendats pel Comú) i els Grau. Entre el 1800 i 1802 a part dels Romagosa, a la 
plaça hi havia els Badell, l’hostal regentat per Olivella, els Petit, i la botiga regentada pels Martí. Al 
1803-04, a la plaça tan sols esmenten les cases del Comú, amb un hostal ara regentat pels Badell, 
una botiga regentada pels Martí i un «apartament» on viuen els Cartró. Deixa fora del nucli de la plaça 
a can Romagosa, l’Hostal Vell, etc., que relaciona a part. Uns anys després, el 1820, només esmenta 
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la «casa de la Plassa», on viu en Pere Vendrell, i dos anys després una dada sorprenent: el 1822 
apareix documentat per primer cop el nom d’un carrer a Begues, que justament anomena «carrer 
de la Plassa», el qual a partir d’ara seguirà sortint cada any fins el 1841. En aquest carrer hi havia la 
casa de Romagosa, l’Hostal (Josep Vendrell), el sastre (Jaume Vendrell), el carnisser (Pere Vendrell), 
i la casa de la plaça (Pere Vendrell), a més de l’estudi del Campamar, en Figueres, Tutusaus i Marcer 
entre altres i també l’estudi del mestre, que aquí hi tenia l’escola. A part d’aquest nucli del carrer de 
la Plaça, en aquest període ja s’esmenten altres «barris». El primer esmentat amb nom de raval fou 
el «Arrebal de sobre lo Carrer» que apareix el 1818. Altres agrupaments eren els de Sta. Eulària i les 
casetes del Foix. Finalment, l’any 1863 el «carrer de la Plassa» passa a anomenar-se «Carrer Major».  

Aquest període de mitjans del XIX és el que V. Medina (2004) representa en el plànol que reproduïm a 
la Fig.XXX, però en realitat aquest plànol podria ser vàlid amb pocs a canvis dos segles abans. Perquè 
és evident que hem d’avançar l’origen del centre urbà actual com a mínim a finals del s.XVI, és a dir, 
més de 2 segles abans del que havia indicat V.Medina (1982, 2004). 

El graner i la ferreria

Ja hem esmentat que l’any 1597 els barons van establir «lo Graner» a Guillem Catllar, que era 
sastre. Sembla doncs que el graner va deixar de tenir aquesta funció, un servei que probablement 

Fig. 4. Plànol 
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cases del Comú 
(extret de Medina 
2004, p.288). La 
ref. núm. 5 era 
l’hostal de Pere 
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de Madoz) i la 
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núm. 11 a l’Hostal 
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que aquest mai ha 
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Vell (propietat 
particular), sinó 
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(núm. 3).  A sota, 
Fig. 5, situació 
sobre plànol 
actual (puntejat 
riera soterrada).
Fig.6- Plànol del 
cadastre del 1933, 
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Macià» entre la 
riera i el camí ral. 
Al nord de la riera 
el que esdevindria 
passeig de 
l’Església  (AMB).
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va tenir durant els segles anteriors emmagatzemant el gra 
dels delmes i censos que els pagesos havien de satisfer als 
barons. La seva situació, a la cruïlla del camí ral amb el camí 
Moliner que, passant pel coll de la Creu d’Ardenya, anava als 
molins de Vallirana (on les rieres portaven aigua i permetien el 
seu funcionament), facilitava la mobilitat; i al seu costat havia 
des de data desconeguda la ferreria. Al capbreu del 1699-1707 
(ABE, UC-12), els jurats confessen una altra casa al camí ral 
que fa de graner de la Universitat, i que afronta a orient amb les 
dues cases que té vora la plaça. Dos cents anys més tard, quan 
l’any 1917 l’ajuntament fa inventari dels seus bens, descriu 
que una d’aquelles cases que tenia vora la plaça feia la funció 
de magatzem de particulars (AMB, UC-1475), pel que sembla 
que el graner del baró havia estat substituït pel del Comú. De 
fet, als registres de comptabilitat del Comú del s.XVIII (AHPB, 
UC-259, 260), hi ha molts rebuts i comptes que fan referència al blat dipositat a la «Botiga Comuna» 
pels diferents pagesos. Per un altre costat, V.Medina (2004), fa referència a l’espoli del magatzem 
de la baronia dut a terme per l’exèrcit francès quan l’any 1809 va pujar a Begues, enduent-se tot els 
cereals i altres productes recaptats com a delmes i censos pel recaptador Melcior Martí. Medina situa 
el magatzem a can Vendrell de la Rectoria, però no ens consta cap magatzem allà i pensem que es 
confon amb el de la plaça. Esmenta que als anys 1811 i 1814 els barons d’Eramprunyà volien cobrar 
altre cop aquells impostos, responent els beguetans que els tenien lliurats i pagats i que estaven 
dipositats al magatzem de la baronia quan van pujar els francesos i se’ls van endur, i que per tant no 
tenien perquè tornar-los a pagar.       

Fent el seguiment de les diferents transmissions de la propietat del Graner entre el capbreu del 1597 
(ABE, UC-185) i la venda final del 1902 prèvia al seu enderroc, la descripció del mateix va ser sempre 
igual: casa situada a la Plaça amb portal al camí ral, que limita al sud amb aquest, al nord amb la 
riera de l’Alzina, a orient amb la plaça i a ponent amb la ferreria, composta de baixos i un pis i amb un 
pati al darrera. Als últims temps però consta la seva subdivisió en dues cases. Només hem localitzat 
una fotografia del graner, parcial i vist de lluny, just de l’any 1902. Un any abans, el 1901, el prohom 
beguetà Jaume Petit Ros va comprar les dues cases, que posteriorment va enderrocar per a construir 
una nova casa d’estil noucentista que anomenaria Petit Casal i que des de llavors protagonitza moltes 
postals antigues. Amenaçada d’enderroc imminent l’any 1994, la pressió d’alguns veïns va convèncer 
l’ajuntament per a comprar-la, establint un conveni amb la Diputació per a compartir les despeses de 
la seva rehabilitació i situar a la seva planta baixa el punt d’informació del Parc del Garraf.          

Pel que fa a la ferreria comprada pel Comú als Molins, seria arrendada a diversos ferrers que com 
els Artigues van mantenir l’ofici a través de diverses generacions (i diverses ubicacions) fins la recent 
jubilació del darrer. Pel fet de ser depenent del Comú, aquest feia encàrrecs directes al ferrer, com 
per exemple quan l’any 1735 encarrega la ferramenta destinada a la reparació de la casa de Pau 
Girona al camí ral (l’Hostal Vell, llavors mig enderrocat), per a que hi pogués viure en Sadurní (AHPB, 
UC-30).    

Fig. 7- Ferrant 
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casa del graner.
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(AMB, UI).
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La carnisseria i l’hostal-fleca-botiga i taverna

En època medieval, els senyors feudals gaudien de certs drets senyorials que els garantien alguns 
monopolis (Buixadera 1998, Bonales 2013). D’acord amb aquests drets, les terres més bones de 
la propietat senyorial se les reservava per a l’explotació directa, i en ells hi tenia els establiments 
principals del domini que gestionava en forma de monopoli exclusiu: el forn, la ferreria, el molí, la 
carnisseria, el graner, els estables... Aquests monopolis van ser cedits inicialment a alguns vassalls 
sota pagament en moneda (censos), i posteriorment van ser establerts al Comú, que els arrendava. 
Els preus dels productes que es venien no eren lliures, sinó que eren establerts pel mostassaf de la 
baronia. A Begues sabem que al 1410-1455 la carnisseria estava establerta a Ramon Floreig i Pere 
Planes, els quals pagaven censos per la carnisseria de Begues (Cantarell et al., 2011, doc 78), dret 
que com hem dit l’any 1617 va ser establert al Comú (ABE, UC 4 i 12). Pocs anys després, el 1646, 
els barons van establir als jurats del Comú els drets de tenir fleca, hostal i botiga (AHPB UC 31, ABE 
UC 12), els quals conservaria per un període d’uns dos cents anys fins que van ser abolits els drets 
senyorials.  

Gràcies a que l’AHPB conserva alguns dels contractes d’arrendaments que el Comú va fer de l’hostal 
amb la fleca, tenda i taberna, ens podem fer una idea dels productes que s’hi venien i de les condicions 
establertes. L’establiment del 1646 donava dret a Francesc Vendrell, síndic procurador, a vendre pa, vi 
blanc, claret i vermell, i aiguardent, tant en gros com a la menuda, i vendre oli i civada al hostal de la 
parròquia (AHPB, UC-31), cosa que va fer aquell mateix any arrendant-lo per 3 anys a Francesc Vendrell 
del Hostal i Felip Guitart (AHPB, UC-257). En el contracte s’esmentava que sobre els preus que li donaria 
el mostassaf podia carregar 10 sous per càrrega de vi i 10 sous per sac de blat de dues quarteres. 

Aquest mostassaf, anomenat Francesch Pau, diu: 

«Dich jo Frh Pau, mostasaff de la baronia que als flaquers los tinch donat vuyt onses a la vuitena y 
quatra a la querna (panet) de pa quit, y aquí a Begas per los deu sous los donan los jurats los [---] dos 
pesos a quada un, los quals los dich que a la vuytena an de posar nou onsas y mitja de pasta crua y a 
la querna quatra y mitja, y un pes que ja s’en aporta Jauma Tallada. Per dit afecta lo de l’ayga ardent 
dic que l’an de vendra a setza dinés la lliura, lo de l’oli a divuyt dinés la quarta y aso salvant sempre 
la voluntat del popble ho dels jurats ab lo que sia de rraó y justicia, y ab lo de l’ayga ardent dich auran 
menester [dinerals] fet de ma mia uy a 13 de dasembra any 1646. Frh Pau mostasaff».

Després d’aquest primer contracte, només n’hem pogut localitzar tres més: un de l’any 1673 (per 3 
anys?), a favor de Mariagna Ricart, viuda de Pere Ricart, pagès i hostaler de Llardecans, Lleida (AHPB, 
UC-261); un altre de l’any 1701 per 5 anys a favor de Joseph Vendrell del Roure, pagès de Begues 
(AHPB, UC-258); i un altre de l’any 1706 també per 5 anys, a favor de Mariano Figueras, hostaler de 
la ciutat de Barcelona (AHPB, UC-262). En aquests contractes, els arrenden l’hostal i els atorguen el 
dret a vendre oli, vi, aiguardent, pa pastat i civada, i totes les demès altres coses que s’acostumen a 
vendre a la menuda que continguin les tabes que els donarà el mostassaf amb els pesos i mesures, 
i els permeten que sobre el preu que els costin els productes podran carregar certa quantitat. A la 
taula 1 fem una relació dels productes que consten en cada un dels 3 contractes i la quantitat que 
poden carregar. 

El contracte els obliga a tenir i vendre els productes relacionats a la taba, i estableix una pena de 2 
lliures per no disposar del producte o per vendre’l més car. Si passades 24 hores no s’ha resolt, 2 
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lliures més i així anant. D’altra banda, també estableix que ningú més no podrà vendre els productes, 
ni que siguin de collita pròpia, sota una pena de 2 lliures més el dret a instar excomunió (?). En aquest 
sentit, l’any 1829 l’hostaler Joseph Romagosa va denunciar que altres veïns venien il·legalment 
aquests productes (Medina 2004). Com a dada destacable de la relació de productes venuts, sobresurt 
la venda de neu, que tenia un preu diferent pels locals, probablement més baix que pels forasters tal 
com succeïa a l’Arboç l’any 1642 (Cruañes 1985), i que baixa de preu entre el contracte del 1673 i el 
del 1706. Pensem que es tracta del gel emmagatzemat al Pou del Glaç de Begues encara existent, 
cosa que ens proporciona per primer cop una data d’antiguitat del mateix.   

A part de la botiga, taverna i fleca, l’hostal feia òbviament les funcions d’hostatgeria, que deuria 
compatir amb altres hostals del camí ral com el de can Vendrell (abans Hostal d’en Garau) i l’Hostal 
Vell (abans casa dels Girona i abans hostal de l’Albereda). Fins i tot la casa del Graner, situada al 
costat mateix, va passar a fer d’hostal quan va morir el sastre. L’hostal comunal disposava d’un 
pati posterior amb un pou, un galliner i l’estable pel matxo i l’ase de l’hostaler, el qual de fet era el 
«noi dels encàrrecs», fos pel Comú, pels barons (fins i tot anava a caçar per ells) o pels militars. Les 
despeses seves apareixen constantment a la comptabilitat del Comú (AHPB, UC 50-66). El contracte li 
atorgava el dret d’ús de dues cambres. En aquest hostal és on s’acostumava a reunir el Comú (també 
ho feien al cementiri de la Rectoria), i als baixos havia la presó, amb un cep, tal com Zamora recull 
a l’enquesta del 1789 (Codina et al 1992): «las casas del mesón sirven de carcel; sólo hay un zepo en 
ellas». Aquí deuria ser on van tenir lloc els fets que s’expliquen al llibre d’òbits (AHPB, A03.01.04, 
V.Mata 2015): «A catorze de maig de 1641 fonc soterrat Josep Albinyana jove barber de Barcelona lo 
qual mataren dins la botiga del blat a la plasa on estava pres, matarenlo en la nit espatllant les portes, 
no rebé ningun sacrament...». L’enquesta de Zamora probablement també es refereix a aquest grup 
de cases quan a la resposta nº 3 sobre el poble diu que «Es abierto, sin muros ni calles. Las casas 
(que a la resposta 17 diu que n’hi ha 24) están separadas unas de otras, a excepción de dos que estan 
unidas» [Codina et al. 1992].

El darrer hostaler documentat és Pere Figueras, que el va arrendar l’any 1851, i també aquest any és 
el darrer en que s’arrenda –per separat de l’hostal– la botiga i magatzem (gabella) a Joan Ros (AMB, 
UI-220, comptabilitat, ingressos). El mateix hostaler Pere Figueras passa a ser-ne el propietari poc 
després, probablement per subhasta de bens municipals d’acord amb la Llei de Desamortització de 
Madoz del 1855 [Medina 2004].

De la carnisseria municipal tenim referències de que estava situada en aquell conjunt de cases des 
del capbreu del 1618-23 (ABE, UC 4), però no és fins uns rebuts dels ingressos del Comú dels anys 
1864-67 (els darrers en que fou arrendada) que trobem la situació exacta. En aquests consta que Pere 
Oller tenia permís per vendre carn al públic a la carnisseria del poble situada en un «quartet contigu a 
l’escola» (AMB, UI 220, comptabilitat, ingressos). Tanmateix, segons Eladi Gonzalez (1988), l’any 1853 
la carn es venia en una taula al portal de l’hostal. Aquesta carnisseria pública però ja coincidiria amb 
l’existència de la primera carnisseria privada, en aquest cas d’aviram (gràcies a la fi dels monopolis 
decretat el 1834), situada l’any 1838 a «la Tenda», masia situada al raval de Sant Martí [Mata et al. 
inèdit]. Gonzalez (1988) esmenta que l’any 1828 a la Tenda ja es venia carn dos dies a la setmana, la 
qual era subministrada per «l’escorxaire» Cristòfol de Vallirana, que resultà ser un cap guerriller que 
fou decapitat, penjant el seu cos a la Creu d’Ardenya.         

Hem vist que la casa del Graner va ser enderrocada cap a l’any 1903, però la resta de cases que 
formaven el conjunt de la Plaça es van mantenir en peu fins l’any 1936-37, cosa que per un costat 
ha permès que se’n conservi la memòria, i per un altre que es conservin diverses fotografies on 

Fig. 10 i 11- 
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apareixen (fotos 8, 10-14 i 16). A la Fig. 15 s’ha fet un croquis de l’aspecte que tenien a partir del 
que es veu en aquestes fotografies i s’indiquen els seus usos amb el pas del temps. De dreta (orient) 
a esquerra (ponent), tenim com a més antigues (s.XVI) la ferreria, després hostal, i el magatzem o 
graner del Comú, on alguns veïns encara recorden que baixant per unes fosques escales havia la 
presó [JM Ventura com. pers]. Al s.XVII a l’esquerra s’hi va afegir un nou edifici on se situarien les 
noves dependències municipals i, al extrem de tot, l’escola pública. 

Cal destacar que hi ha dos portals que denoten l’antiguitat del conjunt: el de la ferreria i després 
hostal, amb llinda plana de pedra lleument motllurada, i el del magatzem-presó, de punt rodó amb 
carreus i dovelles molt desgastats. Cap altre edificació del carrer Major ni de cap altre raval ha tingut 
mai portals d’aquest tipus (tots eren d’arc rebaixat format de maons en sardinell).     

L’escola pública

D’acord amb diversos rebuts anuals localitzats es contractava un mestre de minyons des de com a 
mínim el curs 1717-18 (AHPB, UC-351), i segons un document del 3.11.1934, l’escola estava situada 
a les cases del Comú des de temps immemorials (AMB, UI-1966), on ocupava la sala de reunions del 
Comú, pel que quan havia reunió calia retirar les taules. A més, la porta d’entrada a l’aula quedava 
enfront mateix de la de la secretaria, pel que l’any 1871 l’ajuntament va demanar que s’obrís un nou 
portal directament al carrer Major: «en vistas del grande alboroto que promueven a  dentro de dicha 
casa antes de entrar y al salir de la escuela, y desperdiciando algunos efectos de la referida casa, que 
muchas veces el secretario se ve precisado a tener que abandonar el trabajo por no poder aguantar los 
gritos que dan y tener el atrevimiento hasta entrar dentro la secretaria, y han llegado hasta a insultar 
a personas se dirijieron a dicha secretaria; y habiendoselo advertido diferentes veces al Maestro para 
que los corrija, no hacen ningún caso de las advertencias, y eso que lo hacen en su peresencia; y a fin de 
cortar dichos abusos que son contrarios a la moral, propone que se cierre dicha puerta y se habra otra 
en frente de la calle, para el buen servicio del ajuntamiento y demás vecinos que se concurren». (AHDB, 
1871). El nou portal de punt rodó modern sobre una doble escalinata exterior característica, es pot 
observar en diferents postals dels anys 20 i 30 del s.XX.

A dalt, d’esquerra a 
dreta:

Fig.12- Les cases del 
Comú cap al 1920.
Fig. 13. Cases del 
Comú cap al1918
Fig. 14- Cases del 

Comú amb la façana 
reformada cap al 

1935.

A la dreta:
Fig. 15- Aspecte 
de les cases del 

Comú cap el 1900, i 
relació cronològica 
dels canvis d’usos i 

propietaris
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L’enderroc del conjunt i la fi de la plaça 

L’any 1917 al inventari de bens municipals es 
descriuen 3 cases al carrer Major: l’escola de nens 
al núm. 1 i dues cases en estat ruïnós als núm. 3 i 5 
(AMB, UI-1475). De fet l’any 1902 ja s’havia advertit 
d’aquesta precària situació (AMB, UI-1966). L’any 
1934 l’arquitecte municipal va tornar a denunciar 
l’estat ruïnós d’una paret mitgera feta de tapia amb 
el veí Pere Figueras, propietari de l’antic hostal 
municipal, a qui n’ordena la reparació, alhora que 
requereix a l’alcalde a enderrocar els dos edificis 
municipals pel seu mal estat i fer-los de nou (AMB, 
UI-1962). Aquell mateix any es van fer obres i 
reparacions (molt visibles als portals de la façana 
i als ràfecs), però finalment tots ells van ser enderrocats entre finals del 1936 i el 1937 per acord 
municipal, acordant també que al solar restant s’hi instal·lés una font pública (acta del 2-9-1936, AMB 
UI-1288), elaborant un projecte de plaça aquell mateix any (AMB, UI-1966). L’any 1939, just acabada 
la guerra, un nou informe de l’arquitecte municipal certifica que abans del 18 de juliol del 1936 
havia dos edificis de propietat municipal que «fueron destruidos completamente durante el período 
revolucionario como consecuencia de la Guerra», i fa un pressupost per la seva restitució (AMB, UI-
1645). Però finalment no es van reedificar, i en el solar que va quedar, el qual es va ampliar amb 
l’enderroc d’uns porxos de Can Romagosa a tocar la riera i l’antic hostal municipal, l’any 1949 es va 
construir l’actual plaça Camilo Riu amb una font pública, tal com ja s’havia projectat el juliol del 1936 
just abans d’esclatar la guerra. Desapareixien així els antics edificis que havien format el petit nucli 
de la Plaça.   

Finalment, la plaça del s.XVI també te un final. Aquesta plaça situada a orient del graner i que limitava 
amb el camí ral i la riera de l’Alzina, es va anomenar al s.XIX plaça de la Constitució [Medina 2004], 
després plaça del Centre i finalment, als anys 30 del s.XX plaça de Francesc Macià (postals i plànols 
diversos). Pocs anys abans un projecte d’urbanització de l’any 1923 preveia allargar aquella plaça cap 
el nord convertint-la en un passeig («passeig de les Llibertats»), a l’extrem del qual se situaria una 
nova plaça («plaça de la Independència»). El projecte no es va aprovar, però la idea del passeig sí que 
es va mantenir, construint l’any 1930 al cap de munt del mateix una nova església que substituiria la 

Fig. 16- Portal 
de l’ajuntament 
(sota el balcó) i 

de l’escola (amb 
escales) cap el 

1917. Tallat a la 
dreta el portal de 

carreus i punt rodó 
del magatzem i 

presó.

Fig.17-  Plaça 
Camilo Riu, 

inaugurada el 1949 
ocupant el solar de 
les cases del Comú

Fig. 18 i 19- 
Plànol del projecte 
de soterrament 
parcial de la 
riera de l’any 
1936 i plànol 
del soterrament 
definitiu de la 
riera de l’any 1941 
(AMB)
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vella de la Rectoria. Però per a accedir a la nova església calia travessar la riera per una passera, fins 
que l’any 1936, en Jaume Petit, que tenia un magatzem enfront del Petit Casal però a l’altre costat de 
la riera, va demanar autorització per a construir un pas sobre la riera per a comunicar-los, obligant-
lo l’ajuntament a fer una vorera pública. Finalment, l’any 1941 l’ajuntament va decidir cobrir la resta 
de la riera (AMB, UI-1660), convertint definitivament aquella plaça tancada en una avinguda que es 
perllongava fins la nova església. 
     
Enderrocats el graner i les cases del Comú (amb l’hostal, ajuntament, escola, sastre i carnisseria), 
per a crear una nova plaça, i convertida l’antiga plaça en un passeig, des dels anys 40 del s.XX que de 
l’antic nucli botiguer i menestral de fa 400 anys que fou el germen inicial del centre urbà actual ja no 
en queda cap vestigi visible, cosa que ha propiciat el seu oblit. Fins i tot la masia de can Romagosa 
va ser profundament modernitzada a inicis dels s.XX, alhora que poc després es van enderrocar els 
porxos exteriors, pel que malgrat que la masia segueix allà, aquell conjunt també ha perdut l’aspecte 
antic. Resta però –i per ben poc- part de la imatge que tenia la plaça a començaments del s.XX, amb 
el Petit Casal (que havia substituït el Graner) en el qual inicialment s’hi va posar la carnisseria de Mas 
Roig i el cafè de l’ateneu conservador, i més endavant un “colmado”, enfront del qual havia l’hostal 
de cal Pere Vell, que feia d’ateneu d’esquerres, sala de ball i cinema, i entre els dos el carrer Major i 
l’espai públic de la plaça. 

Perquè una plaça allà?

Quan l’any 1597 s’esmenta per primer cop la plaça, el nucli de cases existent es limitava al graner i 
als dos portals de la ferreria i, una mica més enllà, la masia de Can Romagosa de la Plaça, amb els 
seus porxos i corrals. Quin sentit tenia una plaça allà, lluny de l’església i sense cap agrupament de 
cases important?. La nostra hipòtesi és que podria tenir un bonic origen ramader.

El camí ral era una important carrerada que comunicava les terres de ponent amb la ciutat de 
Barcelona (vegeu el plànol de camins ramaders de l’ICC a la Fig.20). Està documentat que en època 
medieval, Catalunya en general i Barcelona en particular eren deficitaris en l’aprovisionament de 
carn (Banegas 2008). Per tant, per aquesta carrerada hi passava la major part del bestiar que des de 
l’Aragó, el País valencià i el Pirineu de Lleida es dirigia a l’escorxador de Barcelona per a satisfer la 
demanda de carn i llana (Miret in Rovira & Miralles 1999). D’altra banda, els ramats transhumants que 
cada tardor baixaven de les pastures d’estiu del Pirineu a les pastures d’hivern del Garraf passant 
per la vall del Llobregat, passaven també vora la plaça. Tots aquests ramats necessitaven llocs de 
parada on reposar per motius diversos (passar la nit, amorriar-se, pasturar, beure...), cosa que feien 
be a les masies amb corral ja emparaulat, o be en uns eixampladors de la mateixa carrerada (Rovira 
& Miralles 1999). D’acord amb les diferents necessitats que tenien i la durada del descans (que podia 
anar d’unes hores a alguns dies) se’ls donava un nom específic. Uns d’aquests eixampladors eren les 
anomenades “roturades de recapte”, les quals se situaven a les places dels pobles que travessaven, 
i donaven dret d’aturada i descans als ramats durant l’estona necessària per a que els pastors 
compressin els queviures necessaris per a seguir el seu camí (Rovira i al. 2017). 

No sabem amb seguretat si abans de que el baró establís al Comú aquelles cases situades vora la 
plaça per a tenir-hi la carnisseria, l’hostal, fleca, taverna i botiga, hi havia cap altre botiga de queviures, 
però estant aquelles edificacions en un honor dels barons dins del qual hi havia el seu graner, tenint 

Fig. 20 i 21- A 
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camins ramaders 
procedents de 
Lleida, Aragó 
i País Valencià 
en direcció a 
l’escorxador 
de Barcelona. 
A la dreta, els 
camins ramaders 
que baixaven a 
hivernar al Garraf 
des de la Cerdanya 
i el Ripollès
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coneixement que al s.XV el baró ja arrendava la carnisseria, i que a Gavà també s’esmenta que la 
carnisseria estava situada a la plaça [Campmany 2012], no és inversemblant que aquella estigués 
en una d’aquelles edificacions dels barons situades vora la plaça. De fet, en el capbreu del 1410-55 
consta que Ramon Floreig i Pere Planes pagaven censos per la carnisseria de Begues [Cantarell i al. 
2011, doc. 78]. En aquell capbreu tots dos confessen el seu mas, però no en diu el nom, així que vam 
consultar altres capbreus de l’època. En el capbreu del 1394 (Arxiu particular del Mas Costa-Can 
Anfruns), tots dos confessen un mas que actualment sabem que queda a tocar de la plaça: en Pere 
Planes confessa l’any 1374 el Mas Albareda, i en una nota més moderna al marge de la confessió 
posa: en Pasqual Planes, ara Agustí Barberà, i en una 2a nota posa: Romegosa. Segons V. Medina 
(2004), el mas Romagosa era abans el Mas Agustí, nom que li venia del seu propietari anterior, Agustí 
Barberà, que el va adquirir l’any 1482 de Pascasio Planas; els Barberà el van vendre el 1512 als 
Girona, que són els qui el van donar l’any 1545 a la seva filla Magdalena quan es va casar amb en 
Jaume Romagosa. Per tant, en les dates en que Pere Planas pagava censos per la carnisseria era 
propietari del mas que posteriorment s’anomenaria Can Romagosa de la plaça. Sorprenentment, en 
el mateix capbreu però uns anys més tard (1389), el Mas de l’Albareda, és confessat per en Ramon 
Floreig (que també pagava censos per la carnisseria), però en aquest cas hi ha una nota al marge on 
diu «ara Girona». Altres documents ens confirmen que certament la casa d’en Girona anteriorment 
era anomenada Mas Albareda i posteriorment (fins avui) Hostal Vell (ABE, UC-686, UC-17, UC-735). 

L’Hostal Vell, situat també al camí ral i a poca distancia de can Romagosa (amb el que limita), sembla 
que pertanyia al Mas Albareda, del que es deuria segregar per tornar-se a ajuntar en mans dels 
Girona, tornant-se a segregar de forma definitiva quan els Girona el van traspassar als Romagosa. 
Ambdues cases són a tocar de la Plaça, pel que tots dos propietaris podrien gestionar còmodament 
la carnisseria del baró allà situada. 
Pensem doncs que un eixamplador de 
la carrerada del camí ral situat al costat 
de la carnisseria, del graner i la ferreria 
dels barons i a tocar de la riera (on podien 
trobar herba i aigua), podria haver estat 
perfectament l’origen d’aquesta plaça 
allunyada de l’església i anterior al nucli 
urbà a que posteriorment donaria peu. 

Així, 400 anys més tard, podem afirmar 
que malgrat que ja no l’anomenem plaça, 
aquell indret proper a «Can Romagosa de 
la Plaça» és sens dubte el centre històric 
i neuràlgic de Begues. De fet, un cop 
restringit l’ús del passeig de l’Església als 
vianants, actualment funciona com una 
veritable plaça, de punt de reunió, trobada 
i celebracions de tots els veïns.      

Agraïments

Volem agrair especialment 
a Víctor Mata, i també a 
l’Assunción Campamà, Jordi 
Dolz, Jordi Guasch (†), Jaume 
Viñas, Vicente Medina, Josep 
Ma. Ventura Fañanàs, Jaume 
Petit, Vicente Moreno (AMB) i 
Miquel Llopart (Reg. Propietat), 
la seva col·laboració i aportació 
d’informació, Montserrat Marcé 
de cal Patxarino, les famílies 
Guasch de cal Forner, Milà de 
cal ferrer i Viñas-Campamà, així 
com en Fulgenci Tutusaus i en 
Jaume Pujol per la cessió de 
fotografies al fons del CEB.

Fig. 22 i 
23- L’antiga 
plaça del s.XVI 
segueix essent el 
centre neuràlgic 
de Begues 400 
anys després 
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Fonts arxivístiques

Per a dur a terme aquest treball hem consultat les fons següents: Arxiu de la Baronia d’Eramprunyà 
(ABE, fons Girona); Arxiu Històric de la Parròquia de Begues (AHPB); Arxiu Municipal de Begues 
(AMB); Arxiu de Protocols Notarials de Barcelona; Arxiu Comarcal del Garraf; Registre de la Propietat 
de Castelldefels; Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona; arxius particulars de can Sadurní 
i can Anfruns; plànols i fotografies antigues (http://cartotecadigital.icc.cat/, arxiu fotogràfic del 
CEB). Malauradament no hem pogut accedir a l’arxiu particular de can Romagosa, que per la seva 
importància i implicació directa ha de contenir molta informació. Confiem poder-ho fer en un futur.  
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