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PROGRAMA 

8:30 Rebuda i presentació 

9:00 Ponència: “Característiques de l’arquitectura tradicional a Begues. Introducció als 

habitatges”  Jaume Viñas Ollé (AREB) i Xavier Parellada Viladoms (CEB) 

9:30 Ponència:  “Fer casa en la dita peça de terra [...]: les llars a Sant Climent de Llobregat en 

els documents de l’Arxiu Parroquial.” Jaume Vendrell Condeminas (+de1000) 

10:00 Ponència: “L’habitatge a Gavà abans del segle XIX” Josep Campmany Guillot (AAMG) 

10:30 Ponència: “Les llars santboianes a l’època moderna. Espais interiors i objectes, segles XV 
a XVIII” Maria-Lledó Barreda i Casanova (Museu de Sant Boi) i Carles Serret i Bernús (Arxiu 
Històric Municipal de Sant Boi)  

11:00 Ponència: “Masos i torres a Viladecans durant l’Edat Mitjana”  Mireia Comas Via (Grup 

Tres Torres/UB) 

11:30 Pausa cafè 

12:00 Ponència: “Violència i inseguretat als masos del cinc-cents. El cas de Jaume Totosaus, un 

bandoler o lladre de pas.” Jaume Gaya Catasús (GREHIC) 

12:30 Comunicació: “Les cases de Viladecans en el darrer terç del segle XIX” Antonia 

Altamirano Cardoso i Xavier Calderé Bel (AMVA) 

12:50 Comunicació: “Les cases de Gavà als segles XVIII- XIX” Josep Campmany Guillot (CEG)  

13:10 Comunicació: “Castelldefels al segle XVI i XVII: moltes torres i un castell contra els atacs 
corsaris” Alfonso López Borgoñoz (GREHIC) 

13:30 Comunicació: “Can Rosés. La mirada de Francesc Català Agustí” Benet Solina Garcia 

(AHMG-CH) 

13:50 Comunicació: “Elements apotropaics a les llars de Begues. Espantabruixes i altres 
proteccions”  Sílvia Ruiz Boqué (CEB) 

14:15 tancament i anunci trobada 2022 
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CARACTERÍSTIQUES DE L’ARQUITECTURA TRADICIONAL A BEGUES. INTRODUCCIÓ 

ALS HABITATGES 

Jaume Viñas Ollé1 i Xavier Parellada Viladoms2 
1
Associacio de Recerca Etnogràfica de Begues (AREB) 

2
Centre d’Estudis Beguetans (CEB) 

 

Resum 

Amb el creixement i dinamització del nucli urbà del s.XIX els propietaris de moltes masies 

allunyades del mateix es van establir en les noves cases que hi van construir, deixant primer les 

antigues cases pairals a cura de masovers, per després deixar-les deshabitades i abandonades 

a la seva sort, enrunant-se progressivament fins a no restar-ne més que fragments dels murs 

de càrrega. D’altra banda, algunes masies més properes al nucli urbà i també moltes de les 

cases de cos que conformaven els ravals creats al s.XIX van ser reformades i modernitzades 

sense seguir els estils tradicionals, perdent les seves característiques arquitectòniques 

originals. No ha estat fins finals del s.XX que s’ha començat a revertir aquesta tendència amb la 

rehabilitació d’alguns d’aquests edificis, intentant en alguns casos recuperar o mantenir amb 

major o menor encert les característiques arquitectòniques tradicionals.          

Responent a les al·legacions presentades en el seu moment, el PGOB del 1997 va procurar 

evitar tant la pèrdua d’aquestes edificacions històriques -incloent-les en un precatàleg- com 

que les rehabilitacions de les mateixes en desvirtuessin les seves característiques tradicionals, 

establint a l’efecte unes normes i limitacions en quant al tipus d’obres i materials admesos. 

Aquesta normativa era insuficient i provisional, pel que establia que calia elaborar un catàleg 

de patrimoni que passats més de 20 anys encara no s’ha aprovat. Entretant, alguns dels 

projectes de rehabilitació presentats a l’ajuntament han estat sotmesos a la valoració de la 

Comissió de Manteniment del Patrimoni i Estètica creada a partir del PGOB, en les reunions de 

la qual ha quedat de manifest la manca no solament de la normativa esmentada, sinó també 

d’un document de referència que reculli les característiques de l’arquitectura tradicional local. 

L’objectiu d’aquest treball és aportar informació útil per a la elaboració d’aquest document i 

per a qualsevol interessat en conèixer les característiques locals de l’arquitectura tradicional.  
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FER CASA EN LA DITA PEÇA DE TERRA [...]: LES LLARS A SANT CLIMENT DE 

LLOBREGAT EN ELS DOCUMENTS DE L’ARXIU PARROQUIAL 

Jaume Vendrell Condeminas 

+ de 1000 Històries de Sant Climent de Llobregat 

 

APSC. Llibre Capítols Matrimonials 1. Doc. 172.  1591. Fragment document. 

Resum 

Quan a mitjans del segle XVI els germans Ramon i Nicolau Dillanc van decidir deixar Sant 

Bertran de Comenges i establir-se a Sant Climent de Llobregat, poc esperaven que la seva 

nissaga de teixidors de lli arrelés en aquesta vila i esdevingués el nucli de diverses llars que van 

marcar la seva vida i els seus carrers en el segle XVII. Encara era més inimaginable per a 

Elisabet Pagès i per a seva mare Caterina Termens que el moment d’enllaçar el seu destí amb 

els Dillanc ens permetria als seus descendents, 450 anys més tard, aproximar-nos al seu Sant 

Climent. A més de poder situar diversos carrers i indrets de la població, gràcies al dot de 40 

lliures que Elisabet va aportar al seu matrimoni, es coneixen les mesures i el material 

necessaris per a construir una casa, que seria la seva nova llar i es transmetria de generació en 

generació. I alhora faria molt fàcil titular aquesta investigació: Fer casa en dita peça de terra 

[...] 

Espigolant a l’Arxiu Parroquial de Sant Climent de Llobregat es troben centenars de documents 

que ens donen petits detalls com aquests que ajuden a descobrir com eren les cases, el seu 

preu, on estaven situades, qui eren els veïns, la seva distribució i, fins i tot, el que hi podia 

haver en cada cambra. Si els capítols matrimonials mostren la transmissió d’una generació a 

l’altra i els testaments la corroboren, en els manuals d’actes s’observa la seva venda o lloguer, 

els censos que se’n pagaven i en els inventaris i encantats es descobreixen tota mena d’eines, 

teixits, peces de roba, mobles, aliments i estris petits i grans que formaven part de la vida 

diària de cada casa. 

La casa no era només un edifici, era la llar d’una família i representava molt més que una 

construcció. La casa és l’arrel de família, és on neixen i es reprodueixen els llaços socials i 

econòmics, és la base de la vila. Des de fa més de 1000 anys, al voltant del Camí Ral cap a 

Vilafranca, unes amb altres, les cases van començar a delimitar els carrers i aquests van 

originar el dibuix d’un petit poble de pagesos on no faltaven els fusters, els mestres de cases ... 

i els teixidors de lli.  
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L’HABITATGE A GAVÀ ABANS DEL SEGLE XIX 

Josep Campmany Guillot 
Associació d’amics del Museu de Gavà (AAMG) 

 

Resum 

Des de l’època medieval, i fins a finals del segle XVIII, l’element principal des del punt de vista 

de l’habitatge era la masia. El mas és un concepte d’origen medieval. Sorgeix al voltant de l’any 

1000, i està relacionat amb la fiscalitat. Bàsicament, el mas és una unitat d’explotació de la 

terra, formada per camps de conreu, boscos i pastures, més una casa –la masia– i altres 

dependències auxiliars, com corrals, pallers, horts i tancats. El mas estava en mans d’una 

família, que era la que hi feia residència continuada. Estava encarregada d’explotar les terres i 

responsable de pagar al senyor feudal una sèrie de prestacions, que detallarem més endavant. 

El concepte mas descansa, de fet, sobre una tríade: paisatge, família i patrimoni. És un model 

de propietat, d’explotació agropecuària que modela un paisatge, defineix una família i que 

s’emmarca en un model econòmic senyorial. 

Els masos, com a unitat fiscal, en algun cas eren entregats pel senyor en feu a un vassall. La 

fórmula jurídica per la qual una família passava a residir i menar un mas era un contracte propi 

del dret català, l’emfiteusi. D’acord amb aquest contracte, el senyor cedia una propietat a 

perpetuïtat a una família i els seus hereus, que la podien heretar, vendre o llogar, reservant-se 

però una sèrie de drets: la fadiga, és a dir, el dret de recomprar el mas si la família el posava a 

la venda; el lluïsme, o dret de cobrar una part (generalment un terç) del valor de 

compravenda; i el cobrament anual d’una sèrie de prestacions, el cens.  

La masia era el centre de vida del Gavà medieval i modern. Famílies extenses, nissagues que es 

perpetuaven, o d’altres que canviaven mitjançant matrimonis. En qualsevol cas, la masia era 

un element viu, sotmès constantment a reformes i adequacions segons els signes dels temps. 

 
  
Dibuix de Miquel Zurriaga per a la revista de la SAFA. 
Can Ferrer de la Torre, després can Riera del Serguerar,  
després Fatjó, Torresfalguera, actualment can Rosés. 

La masia, encara activa, ha vist passar-hi cinc generacions. 

 

Dibuix de Josep Maria Ferrer Serra per al Brugués 
(1959). La Casa Vella, després era dels Gelabert. 
Després Peyrach,després Castellví, Aymerich i 
Colldesans, després Roig i finalment  passà a mans 

de Ramon d’Olzinelles, marquès de Camps, fins 
a finals del segle passat. 



XIV TROBADA DE CENTRES D’ESTUDIS I D’ESTUDIOSOS D’ERAMPRUNYÀ Begues, 2021 

 

 
6 

 

LES LLARS SANTBOIANES A L’ÈPOCA MODERNA. ESPAIS INTERIORS I OBJECTES, 
SEGLES XV A XVIII 
 
Maria-Lledó Barreda i Casanova1 i Carles Serret i Bernús2 
 1

Museu de Sant Boi de Llobregat 
 
2
Arxiu Històric Municipal de Sant Boi de Llobregat 

 
 

Resum 

De forma progressiva, les Ciències Socials han anat tractant la configuració del territori i les 

seves transformacions a partir de l’ocupació humana: explotació agrària, infraestructures, 

urbanisme... Potser per la manca de fonts informatives primàries (excavacions arqueològiques 

i arxius antics) i el poc interès pel patrimoni arquitectònic popular (abans de l’actual període 

democràtic), no s’ha prestat prou atenció a l’àmbit privat i al seu paper canviant al llarg del 

temps. I si s’ha fet, no ha estat des d’una lectura àmplia. Sí que hi ha nombrosos casos 

puntuals, anecdòtics, d’un o altre edifici més o menys significatiu (esglésies, castells, palaus, 

masies o cases pairals, ...). 

 

Amb la convocatòria d’enguany, disposem d’una magnífica oportunitat per posar en comú 

realitats territorials diverses, tot permetent conèixer, comparar i debatre sobre les seves 

característiques, a partir de municipis de diversa mida, interiors o costaners, més o menys 

importants i més o menys historiats. 

 

És per aquest motiu que, des de Sant Boi, volem presentar-vos una lectura específica d’aquests 

aspectes a partir d’una explotació d’informacions ja publicades, sobretot, pels recordats Carles 

Martí (1898-1987) i Jaume Codina (1923-2007) que van dedicar una part molt important del 

seu treball a les formes de viure, a la vida quotidiana santboiana, a partir de l’explotació 

d’arxius (parroquials i notarials) ben farcits de testaments, inventaris, encants... que permeten 

un acostament a la realitat de tota l’època moderna. 

 

Que ens diu dels espais de la llar el mobiliari, la roba, els objectes artístics (religiosos) i 

culturals, les joies, els atuells de cuina, les eines de treball, les armes, els guarniments dels 

animals, el menjar que s’hi guardava, etcètera? 

 

Podem atrevir-nos a definir models estàndards i jerarquitzar espais? 

 

Podem establir la seva especialització funcional i/o de gènere? 

 

Quins elements i objectes permeten la seva identificació? 

 

Aquest és el nostre objectiu: establir un diàleg constant amb les fonts i incorporar noves 

lectures des de la llibertat i l’amplitud de mires. 
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MASOS I TORRES A VILADECANS DURANT L'EDAT MITJANA 

Mireia Comas Via1 i 2 

1
Grup Tres Torres 

 
2
Universitat de Barcelona 

 

Resum 

L’objectiu del treball que presentem és aportar una visió sobre els llocs i les formes de viure de 

Viladecans a l’Edat Mitjana. En general, hauríem de parlar d’un poblament dispers, format per 

alguns masos escampats pel nostre terme municipal, tant a la muntanya com al pla. La vida 

pagesa girava al voltant del mas, que hem d’entendre com unitat d’explotació pagesa, formada 

per una casa més les seves dependències annexes, però al mateix temps com una unitat 

familiar, una unitat jurídica, una unitat fiscal i també com una unitat d’extracció de rendes 

senyorials. 

Els capbreus ens indiquen que el nombre de masos va augmentar a partir del segle XIII i que 

aquest increment de la població va anar acompanyat d’un progressiu creixement de l’activitat 

agrària de la vila. El fogatjament realitzat l’any 1358 mostra que Viladecans comptava amb 44 

focs, 33 dels quals estaven vinculats a Francesc Burgès, senyor de Viladecans. En definitiva, el 

que pretenem es veure com eren aquests focs, identificar els masos i els seus habitants, sense 

deixar de banda que, al terme, s’hi havien erigit dues torres. 
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VIOLÈNCIA I INSEGURETAT ALS MASOS DEL CINC-CENTS. EL CAS DE JAUME 

TOTOSAUS, UN BANDOLER O LLADRE DE PAS 

Jaume Gaya Catasús1 i 2 

1
Doctor per les universitats de Barcelona i Pompeu Fabra. 

2
Grup de Recerques Històriques de Castelldefels (GREHIC) 

 

Resum 

Durant un cert temps, una constant de la manera en què vivien alguns habitants d’Eramprunyà venia 

donada per la por a pirates o a bandolers. L’estudi arrenca d’un cas puntual d’un dels responsables que 

atemorien la població de la zona en els seus desplaçaments pel Garraf. 

La ponència tracta sobre un procés judicial civil contra la persona de Jaume Totosaus, una mena de 

bandoler o lladregot de camí ral d’anar per casa, natural d’Olesa de Bonesvalls, habitant a Sitges, que es 

passeja pels masos de Begues i actua a les costes del Garraf. El seu objectiu és atracar els mercaders i 

persones de bé que transiten pel camí ral, bé sortint o bé entrant a les contrades d’Eramprunyà, més o 

menys al sector de cala Morisca. 

Els arxius comarcals ofereixen sorpreses com aquest procés judicial. És un document incomplet; només 

es conserva l’enquesta judicial. No sabem quin és el resultat, ja que la sentència, a dia d’avui, està 

perduda o extraviada. L’anàlisi de l’enquesta ens permet seguir els fets, les declaracions dels testimonis, 

les complicitats dels veïns, la descripció del bandoler o lladre de pas, indicar els aspectes rellevants de 

l’episodi, així com d’altres sobre la geografia per on aquell home es belluga, i sobre la vida quotidiana de 

la gent d’aquella època: els habitants i la seva procedència, formes de vida, formes de vestir, 

organització del treball, tradicions arrelades com la festa del Carnestoltes, etc.  

La rendibilitat de la història local es pot incrementar si es fan i responen preguntes no només dins el 

marc reduït de l’àmbit local, sinó fent referència, en la mesura del possible, a marcs més amplis, 

aspectes aquests lligats amb la necessitat de generalitzar.  

L’anàlisi d’un procés judicial civil sobre un bandoler o lladre de pas ens permet oferir una visió global i de 

conjunt sobre la violència i la inseguretat de la societat catalana de finals del cinc-cents des del nostre 

àmbit proper, fent referència a la veïna comarca del Garraf i a la del Penedès, d’on procedeix el 

document.  

L’Arxiu Històric Comarcal de Vilafranca del Penedès (AHCVP), entre altres, té un paper destacat en les 

fonts documentals dels meus treballs d’investigació. Els anys vuitanta, dècada de l’organització dels 

arxius històrics comarcals de cara a la seva catalogació i posterior consulta, vaig començar a treballar el 

que seria la meva segona tesi doctoral uns trenta anys més tard: Societat i economia agrària al Penedès, 

segles XVI i XVII. El terme de Subirats (Universitat Pompeu Fabra, 2016). Des d’una visió holística i 

integradora, analitzava tots els aspectes de la realitat d’aquells dos segles moderns des del marc de la 

història agrària i l’àmbit de la història local. En el nostre cas, em refereixo especialment a l’important 

fons de processos judicials civils i criminals que conté. El buidat sistemàtic d’aquest fons m’ha permès 

fer un treball ben fonamentat sobre la violència als segles XVI i XVII i, més concretament, del 

bandolerisme, bandositats, i els lladres de pas o de camí ral, avui en via de publicació. N’ofereixo, però, 

un tast en la contribució que m’ha demanat el Grup de Recerques Històriques de Castelldefels com a 

primícia. 
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LES CASES DE GAVÀ AL SEGLE XIX  

Josep Campmany Guillot 
 Centre d’Estudis de Gavà (CEG) 

 

Resum 

Des de finals del XVIII i al llarg del segle XIX Gavà experimentà un creixement notable, basat 

sobretot en la construcció de petites cases destinades a allotjar la cada cop més nombrosa 

població. La majoria d’aquestes cases s’edificaren en terrenys d’antics masos del nucli urbà 

que foren parcel·lats. A Gavà se n’aixecaren trenta entre el 1743 i el 1815, donant lloc al 

primer eixample urbà de l’antic nucli, tot general el denominat Gavà dels ravals. 

Es van parcel·lar les terres de l’antic castell o torre de 
Gavà on s’hi edificaren com a mínim 3 cases (a l’actual 
carrer raval de Molins).  

També feren operacions semblants amb els terrenys de 
la Casa Gran, on s’hi edificaren quatre casetes generant 
el denominat raval de la palla alta, avui carrer de Rius i 
Taulet.  

Igualment, s’edificaren, en terres de l’antic mas Comas, 
sis cases generant el raval de la plaça de la bogeria. 
Tots tenien un forn, pou i safareig. Aquest 

desenvolupament configurà el Gavà dels ravals, el 1850. 

La casa típica tenia un gran portal d’entrada per on passava el carro i el cavall. A mà esquerra 

hi havia el menjador, amb una llar de foc. Des del menjador, una escala pujava al primer pis. El 

carro es guardava al celler, i en una habitació del costat es deixava el cavall amb la menjadora. 

Més enllà hi havia la comuna i una cort per a porcs i gallines. I finalment s’obria una eixida, on 

hi havia el pou i el safareig i, al fons de tot, un cobert que feia de femer.  

El primer pis era on dormien els propietaris. La sala gran donava al carrer, amb un llit de 

matrimoni. A l’altra banda de l’escala, hi havia dues habitacions petites per als fills o empleats. 

Al fons, s’accedia a un terrat, situat sobre la cort de ports i gallines, i amb una escala per baixar 

a l’eixida. 
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LES CASES DE VILADECANS EN EL DARRER TERÇ DEL SEGLE XIX 

Antonia Altamirano Cardoso i Xavier Calderé Bel 
Arxiu Municipal de Viladecans – Ajuntament de Viladecans (AMVA) 

 

Resum 

L’Arxiu Municipal de Viladecans custodia, entre els documents del seu fons municipal més 

destacats, dos plànols datats l’any 1852. En ells es poden observar els carrers d’un poble, els 

qual avui determinen la trama urbana del Barri Antic de la ciutat de Viladecans. Ambdós 

documents de mitjan del segle XIX són els primers plànols coneguts de la xarxa de carrers de 

Viladecans i simbolitzen la presa de consciència, si més no gràfica, de l’entramat urbà d’un 

petit poble nascut –ja feia uns 700 anys, pel cap baix–, en proximitat a la riera del Mas Font en 

la seva confluència amb el camí Ral de Barcelona i a redós de la Torre del Baró, coneguda 

llavors amb el nom de la Torre d’en Viala.  

L’any 1780, el capbreu del marquès de la Manresana, senyor de Viladecans, esmentava els 

primers noms de les vies que conformava aquella primigènia trama urbana de Viladecans. 

Totes elles eren encara, de fet, els camins més cèntrics d’un petit llogarret format llavors per 

unes 600 ànimes. El document menciona només nou camins, tots ells situats al voltant de la 

Torre del Baró, així com també de ca n’Arbolí –conegut posteriorment com a can Modolell– i 

de l’església Parroquial de Sant Joan Baptista, acabada de construir no feia més de quaranta 

anys i situada, llavors, en el raval del poble. A mitjan del segle XIX, els noms dels camins 

anteriorment citats ja havien rebut el denominatiu ple de carrers.  

Aquells carrers són els mateixos que determinen els plànols que hem citat de l’any 1852, els 

quals situaven els límits clars de la xarxa urbana d’un poble que ja havia arribat als 1.250 veïns: 

per llevant, la riera del Mas Font; per ponent, el carrer del Sol i algunes cases disseminades 

que seguien als marges del camí de les Canals; per migdia, en el raval on se situava l’església i 

el cementiri parroquials i per la part del sud, en les cases situades al llarg del camí Ral i el 

carrer Major. Fora d’aquests límits alguns carrers del poble s’enfilaven raval enllà i entreveien 

alguns dels futurs vectors d’eixamplament urbà de Viladecans en les dècades posteriors. 

L’objecte d’aquesta comunicació és esmentar el número i tipologia de les diverses cases 

construïdes llavors  entre aquests carrers del poble, des de les més modestes destinades a 

famílies jornaleres fins arribar a algunes de les masies o cases d’estiueig. Podrem il·lustrar les 

dades proporcionades a partir de documentació custodiada en l’Arxiu Municipal, sobre tot, en 

base als plànols que figuren en els expedients de llicències d’obres; documentació que 

ressegueix el seguit d’habitatges construïts durant el període. 
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CASTELLDEFELS AL SEGLE XVI I XVII: MOLTES TORRES I UN CASTELL CONTRA ELS 
ATACS CORSARIS 

Xavier Solé i Palacin i Alfonso López Borgoñoz 
Grup de Recerques Històriques de Castelldefels (GREHIC) 

Resum 

Les població costanera del Baix Llobregat, i molt especialment la de Castelldefels, es va veure greument 

afectada per l'increment de la pirateria en els segles XVI i XVII. El veïnatge amb el Garraf, on les naus 

corsàries es podien amagar amb facilitat, i el pas no molt llunyà de les seves platges de les rutes dels 

vaixells que anaven al port de Barcelona o que des del mateix es dirigien a ports situats més al sud, com 

els propis de la costa catalana, valenciana, mallorquina o andalusa, amb una navegació de cabotatge, 

sense dubte feia que el amagar-se per la zona del Garraf per fer petits assalts als vaixells que 

s’apropessin a la seva zona d’acció, sobretot en el primer quart del segle XVII, fos una temptació a la 

qual pocs corsaris dignes de tal nom es van poder resistir. Quedar-se amb les mercaderies i capturar 

esclaus o esclaves era un bon negoci. També es van apropar a les costes de Castelldefels i el Garraf amb 

altres propòsits, com el segrest de determinades persones. 

La qüestió ja ha estat tractada freqüentment en el passat per diverses publicacions. En el present cas el 

que es tractaria en el presentat seria, per una banda, publicar totes les fonts que he pogut trobar 

d'aquests atacs, així com estudiar no tant les torres de defensa en els seus detalls individuals (la qual 

cosa ja ha estat realitzat també en el passat), sinó tractar d'apropar-me a les mateixes intentant 

descobrir, si és possible, qui va estar darrere de la construcció de les mateixes (tant de bo es pogués 

saber el nom de cada mestre d’obres).  

L'encàrrec d'erigir les torres va partir de les persones propietàries de cada masia, però segurament 

l'execució material de cada projecte va ser encarregada a diferents mestres d'obres possiblement amb 

alguns coneixements d'arquitectura militar, donat l'ús de matacans, merlets, espitlleres, etc. que es pot 

observar en les diferents construccions. 

No només això, en les torres de base rodona de la segona meitat de segle XVI (Can Gomar a 

Castelldefels, i Mas Rosés a Gavà), la seva similitud en tots els aspectes mostra que la mà que les va 

aixecar va haver de ser la mateixa. 

La tercera de base rodona, la torre Barona, era diferent a les anteriors, i va sorgir per una necessitat de 

vigilància i defensiva molt diferent, no comptant amb una masia en la seva proximitat. Va ser un 

encàrrec del baró (pagada pel veïnat, però encàrrec del baró a la fi). La mateixa es veia directament i 

fàcilment des del castell de Castelldefels, per la qual cosa com a element de vigilància i avís a distància 

era molt millor que la torre coneguda com ‘Moruna’ del segle XIV, més petita en grandària i diàmetre, 

encara que situada en un punt més alt, però que no es podia contemplar des del castell. La torre Barona 

se situava en un turó més baix i proper al mar amb un diàmetre molt gran en comparació a la resta de 

torres a la part superior, per poder usar bombardes (o potser ja canons) que arribessin relativament 

lluny (encara que donada les característiques de l'artilleria de l'època, ni molt lluny ni de forma molt 

precisa). La torre 'Moruna' ja no vigilaria el mar, sinó prioritàriament la via d'accés per terra des del 

Garraf a Castelldefels, i podia així mateix avisar amb molta facilitat a la torre Barona de qualsevol risc o 

albirament de naus sospitoses. 

Les semblances tipològics són més difícils de determinar en les vuit torres de base quadrada del mateix 

temps, a l'ésser la varietat relativament gran (relativament, en tot cas), tot i que no hi ha dubte que els 

que les van aixecar van beure de fonts ‘arquitectòniques’ comuns, ja que la seva tipologia les allunya 

d'altres que hem observat per les costes empordaneses, però s'assembla a altres vistes per poblacions 

properes a Tarragona, com la torre de Mas del Bisbe, torre de defensa del segle XVI del municipi de 

Cambrils. 
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CAN ROSÉS. LA MIRADA DE FRANCESC CATALÀ AGUSTÍ 

Benet Solina Garcia 

 Arxiu Municipal de Gavà (AMG) 

 

Resum 

Amb la creació del Centre d'Història de la Ciutat l’any 2005, l'Ajuntament de Gavà va voler fer 

una aposta decidida per la recuperació, preservació i difusió de la memòria fotogràfica de la 

ciutat, així com per posar en valor l'obra dels seus autors més rellevants. 

Un d’aquests fotògrafs gavanencs que ha merescut especial atenció és Francesc Català Agustí 

(1927). L’any 2004 ja vàrem tenir ocasió de veure una retrospectiva del seu treball al Museu de 

Gavà. No és, però, fins l’any 2014, quan Català va fer donació de la totalitat del seu fons 

fotogràfic -format per còpies originals d'època i negatius- a l'Arxiu Municipal de Gavà que, un 

cop digitalitzat, hem pogut ser plenament conscients del veritable abast del seu treball. 

Aquest procés va culminar l’any 2020 amb la publicació del llibre, Francesc Català, una mirada 

fotogràfica que, editat conjuntament per l’Ajuntament de Gavà i l’editorial Efadós, va 

comportar un estudi més complet del seu fons i permetre aprofundir en l’autor i en la seva 

trajectòria. 

De l’obra de Francesc Català, que s’inscriu en la Nova Avantguarda sorgida als anys seixanta, 

cal destacar les col·leccions fotogràfiques dedicades a la societat gavanenca dels anys 60 i 70, a 

l’agricultura i la vida pagesa local, l’ampli treball de documentació que va fer de l’ofici dels 

rajolers, a les bòbiles de Gavà i el reportatge que va dedicar a la masia Rosés. 

A mitjans dels setanta Català va tenir l’oportunitat de poder fotografiar lliurement i amb un 

plantejament mot personal can Rosés, una de les masies més antigues i ben conservades de 

Gavà. 

La masia com a representació més popular de l’arquitectura rural catalana es va gestar durant 

el noucentisme, fixant una idea del món rural en la qual es pogués construir la identitat del 

poble català, precisament en un moment -els anys vint- de creixement urbà i de les primeres 

migracions. Des d’aleshores aquest clitxé pairalista ha estat sempre present i, acara avui, 

continua tenint molta força.   

Des de aquesta perspectiva volem confrontar el treball fotogràfic de Francesc Català Agustí 

sobre la masia Rosés amb els  que, amb un tema similar, abans havien portar a terme els 

fotògrafs Lluís Bonet Garí (1872-1964) als anys 20 i 30 per al projecte d’investigació l’Estudi de 

la Masia Catalana i Francesc Català Roca (1922-1998) en l’edició del llibre Les Cases Pairals 

Catalanes, l’any 1965.  
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ELEMENTS APOTROPAICS A LES LLARS DE BEGUES. ESPANTABRUIXES I ALTRES 
PROTECCIONS  

Sílvia Ruiz Boqué  
Centre d’Estudis Beguetans (CEB) 

 

Resum 

Durant segles la gent va creure en bruixes i mals esperits. Prova d’això són el gran nombre de 

símbols i rituals que es practicaven per protegir la llar, qui l’habitava i el bestià, d’allò 

sobrenatural i també d’allò natural que la superstició associava als mals esperits. Alguns 

d’aquests rituals estan molt relacionats amb els usos de diverses plantes en dies assenyalats, 

altres són permanents i tenen a veure amb elements arquitectònics a les llars, finalment n’hi 

ha que són comunitaris i des de fa segles administrats per l’església. Elements que avui en dia 

ens semblen purament decoratius i que tenen un origen molt llunyà, sovint precristià, reben el 

nom d’espantabruixes, esfuriabruixes o boquers. 

Es darrers anys s’han publicat treballs on s’analitzen els signes i elements exorcitzadors a les 

llars de Palamòs (G. Martin, 2018), o al barri d’Horta-Guinardó (J. Ardanuy, 2020) o a les cases i 

masos de l’Escala (G. Martin, 2021), entre altres.  

També abunden als carrers de Begues (Cal Traginer, Cal Fusteret, la Rectoria vella, El Roure, cal 

Ferrer, can Térmens, can Sadurní, cal Sacaire, Mas Ferrer, Ca l’Agustí, La Massana, la Casota, 

cal Ros, can Rigol, diverses cases del barri de la Rectoria, al Raval d’en Martí i al barri 

Campamà,...). Per aquest motiu hem trobat interessant i alhora curiós fer una cerca i publicar-

ne el resultat. Analitzarem únicament llars anteriors al segle XX, encara que també hi ha un 

munt d’espantabruixes a les llars de la primera meitat segle XX. Serveix per qüestionar-se si, 

rere alguns elements modernistes i noucentistes, d’inspiració medieval i grecollatina 

respectivament, rau encara la voluntat de protegir les llars i seran objecte d’un altre treball. 

Mes endavant entrevistarem als propietaris per esbrinar què en saben d’aquests elements 

amb els que conviuen.  

Els elements més coneguts són:  

• Les cues de gall o pardaleres.  

• Les dents de llop.  

• Pedres punxents i pedres de llamp.  

• Triangles gravats o pintats als marcs.  

• Rodes solars, trisquells i flors de la vida.  

• Creu patada i altres formes de creu.  

• Ferradures, dracs, galls i estripagecs. 

• Emblanquinar o pintar amb blauet.  

• Comunidors o esconjuradors. 

 


