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RESUM 

L’estudi se centra en un aspecte desconegut del patrimoni arquitectònic santcugatenc: les rengleres de cases 
de finals del segle XVIII i inicis del XIX. Es tracta d’un tipus d’habitatge senzill i barat per a famílies de page-
sos pobres, moltes d’elles sense terres pròpies, que fins ara s’ha menystingut a nivell historiogràfic i de protec-
ció, amb el resultat que gran part d’elles ha desaparegut els darrers anys. El punt de partida del treball és que 
aquestes edificacions amaguen una realitat històrica que no ha estat estudiada ni valorada. Per tant, estableix 
com a objectius: primer identificar, descriure i valorar-les en el seu context i, en segon lloc, proposar mesures 
envers la seva conservació. El treball es planteja dins el camp de la gestió de la conservació del patrimoni, una 
àrea molt més madura a països com Gran Bretanya, que ha estat utilitzat com a referent comparatiu. 

RESUMEN

El estudio se centra en un aspecto desconocido del patrimonio arquitectónico de Sant Cugat del Vallès: las 
hileras de casas de finales del siglo XVIII e inicios del XIX. Se trata de un tipo de vivienda simple y barata des-
tinada a familias campesinas pobres, muchas de ellas sin tierras propias, que hasta el momento han sido subes-
timadas a nivel historiográfico y de protección, con el resultado de que gran parte de ellas han desaparecido en 
los últimos años. El punto de partida de la investigación es que estas edificaciones ocultan una realidad históri-
ca que no ha sido estudiada ni valorada. Por tanto, establece como objetivos en primer lugar identificarlas, des-
cribirlas y valorarlas en su contexto y, en segundo término, proponer medidas para su conservación. El estudio 
se plantea dentro del campo de la gestión de la conservación del patrimonio, un área mucho más madura en 
países como Gran Bretaña, que ha sido utilizado como referente comparativo.

SUMMARY

The study focuses on an unknown aspect of the architectural heritage of Sant Cugat del Vallès: rows of houses 
from the late eighteenth, early nineteenth century. It is a kind of simple and inexpensive housing intended 
for poor farming families, many of them landless, who have so far been neglected at historiographical level 
and protection, with the result that many of them have disappeared in recent years. The starting point of the 
research is that these buildings hide a historical reality that has not been studied or valued. Therefore, it estab-
lishes some objectives: first identify, describe and evaluate them in context and second, to propose measures 
for their conservation. The study is set within the field of heritage conservation management, an area much 
more mature in countries like Britain, which has been used as a comparative reference.
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1. Introducció i Objectius

Aquest treball1 se centra en un aspecte concret 
del patrimoni construït de Sant Cugat: les rengleres 
de cases de finals del segle XVIII i inicis del XIX. Es 
tracta d’un tipus de construcció que fins al moment 
s’ha menystingut a dos nivells: 

-  Historiogràfic: no ha estat identificat ni tractat 
per la recerca local. 

-  A nivell de protecció: gran part d’aquestes edi-
ficacions ha desaparegut durant els darrers 
anys. La revisió del Pla Especial de Protecció 
del Patrimoni Arquitectònic ha considerat una 
part d’aquestes edificacions, atès que estan in-
closes en el perímetre considerat com a “histò-
ric”, però sense tenir en compte la seva especi-
ficitat ni proposar-hi un tractament específic.

Els darrers anys, el Museu de Sant Cugat, cons-
cient del problema, ha impulsat la documentació 
dels edificis que eren objecte de transformació, fet 
que ha permès obtenir les primeres dades descrip-
tives. El punt de partida d’aquest treball és que 
aquestes edificacions, de total senzillesa constructiva 
i estètica i carregades de transformacions al llarg 
del temps, amaguen una realitat històrica que no ha 
estat estudiada ni valorada. Per tant, esdevé un tema 
d’interès per tal de conèixer la significació històrica 
d’aquestes edificacions, demostrar la idoneïtat de la 
seva conservació i proveir de la informació bàsica 
per afrontar la manera de fer-ho. 

Aquest treball, doncs, estableix com a objectius:
-  Identificar, descriure i valorar en el seu con-

text les rengleres de cases urbanes de finals del 
segle XVIII i principis del XIX que resten a Sant 
Cugat.

-  Proposar mesures d’actuació envers la seva 
conservació –que passen per la protecció i la 
difusió– sobre la base de la situació actual. 

El treball es planteja dins el camp de la gestió 
de la conservació del patrimoni, una àrea molt més 
madura a països com Gran Bretanya, que ha estat 
utilitzat com a referent comparatiu. S’ha tingut en 
compte l’aproximació a la conservació de P. J. Lark-
ham (1996) ja que els problemes i tensions assenya-
lats són molt similars. Aquest autor parteix de la 
base teòrica de la morfologia urbana plantejada per 
M.R.G. Conzen, que analitza el paisatge urbà identi-
ficant-ne tres components bàsics –plànol urbà, forma 
edificatòria i usos– i assenyala la importància de la 
seva historicitat i de la seva utilitat per proveir d’ori-
entació espacial, temporal i valor estètic. Però Lark-
ham vol anar més enllà i observa que encara manca 
una base teòrica de la gestió del paisatge urbà i de la 
conservació de l’entorn històric urbà, que es tradueix 

en la pràctica de la conservació en confusions i con-
flictes. Algunes de les idees que desenvolupa i que 
són d’interès aquí són la mateixa noció de patrimoni, 
que implica una selecció basada en uns paràmetres 
que no sempre són col·lectius o representatius de 
tots els grups, i la noció del genius loci o el caràcter 
del lloc. En la seva anàlisi de les “àrees de conser-
vació” angleses destaca factors conflictius com la 
funció dels agents del canvi, la manca de valoracions 
ben acurades per comprendre el que es protegeix, 
la pressió urbanística i comercial, la manca d’una 
veritable gestió planificada, la manca de consens en 
les fórmules d’actuació per obres noves (façadisme, 
pseudo-vernacularisme, contrast, historicisme). 

Tots aquests factors també es poden reconèixer 
en el context català, encara que aquí es detecta una 
major indiferència envers els aspectes patrimoni-
als, un marc legal i una aplicació més laxes i una 
preeminència del punt de vista de l’estètica urbana 
davant d’un enfocament centrat en criteris històrics 
i de valoració de la fàbrica original. L’escassa litera-
tura local sobre la matèria apunta generalment tots 
aquests problemes (p. ex., Lacuesta, 2007).

2. Metodologia

El treball es desenvolupa seguint la pauta d’un 
pla de conservació. Aquest document és una eina de 
treball adreçada a una gestió correcta d’un element 
patrimonial. La pràctica de la gestió patrimonial bri-
tànica l’ha fixat com a document “oficial” a l’hora 
d’abordar la conservació d’un bé i, així, institucions 
com l’Heritage Lottery Fund (a partir d’ara HLF) 
l’han adoptat com a requisit de les sol·licituds de 
subvenció i n’han publicat guies i directrius (Clark, 
2004; HLF 2004a i 2004b; 2002). A grans trets, tots ells 
se centren en tres àmbits: la valoració de la signifi-
cació d’un lloc, la identificació de factors que poden 
afectar aquesta significació i l’establiment de mesu-
res per mantenir-la. Recullen els principis de la con-
servació informada (EH, s/d) i donen molta importàn-
cia a la consulta amb tots els agents implicats. 

En aquest treball se segueix el model que propo-
sa l’HLF. De l’estructuració de continguts que plan-
teja, se n’extreu per adaptar-la a aquest treball l’es-
tructura següent: 

1 - Comprensió de l’element.
2 - Significació.
3 - Vulnerabilitat i aspectes relacionats.
4 -  Proposta de polítiques de conservació i ges-

tió.
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En definitiva, es tracta de dues parts. Una pri-
mera de recerca històrica i arquitectònico-arqueo-
lògica pròpiament dita, d’identificació i descripció 
d’un bé pràcticament desconegut. Aquesta part ha 
estat fonamental també per poder extreure’n la signi-
ficació. La recerca duta a terme s’ha basat en les fonts 
següents: 

-  Treball de camp: inspecció al carrer, i a l’inte-
rior dels edificis quan ha estat possible, foto-
grafia i cartografia, per identificar i registrar els 
edificis que formen part del conjunt estudiat. 

-  Arxius documentals (documentació escrita i 
gràfica). S’ha centrat la recerca en dues vies:

•  Documentació generada per l’administració 
pública local, en relació amb l’urbanisme i 
l’ordenament de la població. De fet, s’ha cen-
trat bàsicament en les llicències d’obra, amb 
documentació gràfica i planimètrica, que han 
estat útils per millorar el coneixement sobre 
les transformacions sofertes (Arxiu Municipal 
de Sant Cugat).

•  Documentació d’origen privat. A través de les 
inscripcions actuals de les finques al Registre 
de la Propietat, s’ha seguit l’historial fins arri-
bar als contractes d’establiment i creació de les 
finques i cases (Arxiu del Registre de la Propi-
etat, Arxiu de la Corona d’Aragó). 

-  Informes de documentació dels edificis ender-
rocats o que han sofert transformació, promo-
guts pel Museu de Sant Cugat. 

-  Bibliografia local i supralocal per contextualit-
zar històricament el bé.

La segona part està relacionada més directament 
amb la gestió i en una situació real s’hauria desen-
volupat amb un equip pluridisciplinari. En aquest 
sentit, s’han realitzat les accions següents: 

-  Un programa d’entrevistes2 per fer efectiva la 
part de consulta amb els agents implicats que el 
pla comporta. S’ha intentat obtenir una repre-
sentació de tots els tipus d’agents: representants 
de l’autoritat local, propietaris, veïns, comerci-
ants de la zona, entitats, arquitectes, així com 
el testimoni d’especialistes i agents paral·lels a 
altres municipis. Hauria estat molt interessant 
ampliar el ventall d’entrevistes a les associacions 
de comerciants i de veïns, així com altres entitats 
i particulars, però ha estat impossible per manca 
de temps en relació amb aquest treball. 

-  Anàlisi dels documents legals i estratègics que 
tenen implicació en el futur del conjunt estudi-
at (legislació, normativa, planejament).

-  S’han considerat altres casos de conservació i 
actuació sobre patrimoni de característiques si-
milars, emprant exemples propers com també 
forans (anglesos). 

3. Comprensió de l’element

L’element analitzat és el conjunt arquitectònic 
i urbanístic format per les rengleres de cases de cós 
de finals del segle XVIII i primeres dècades del XIX 
a Sant Cugat del Vallès. Es tracta d’un conjunt molt 
uniforme en origen, format per habitatges senzills 
que responien arquitectònicament i constructiva-
ment a una mateixa tipologia ben definida. Aquests 
habitatges donaven resposta a la demanda d’habi-
tatge associada al creixement demogràfic de la vila 
en relació amb l’augment del conreu de la vinya. Els 
canvis de diferent natura i abast que aquestes rengle-
res han experimentat és important, però encara són 
reconeixibles els seus trets al llarg dels carrers que 
van ocupar. 

3.1.  Context històric de les rengleres: Sant Cugat a 
finals del segle XVIII i primeres dècades del XIX

L’origen de les rengleres objecte d’estudi s’ha de 
situar en el context general de desenvolupament ur-
banístic de finals del XVIII i inicis del XIX a causa de 
l’augment demogràfic lligat a l’expansió del conreu 
de la vinya. Catalunya viu durant el segle XVIII un 
nou impuls econòmic basat en l’agricultura, i con-
cretament en l’especialització en la viticultura, que 
perdurarà o prendrà encara més embranzida a les 
zones agrícoles al llarg del segle XIX. La producció 
de vins i aiguardents s’exporta a les colònies ame-
ricanes, i els beneficis ajuden a consolidar el mercat 
interior. Sant Cugat, una petita vila agrícola d’origen 
medieval estretament vinculada al monestir benedic-
tí, participa d’aquest fenomen al llarg del segle XVIII 
i sobretot el XIX. Els estudis locals sobre aquesta 
temàtica (Casas, 1991 i 2006; Miquel, 1996) propor-
cionen la visió del moment. 

Un cop superada la crisi de la Guerra del Fran-
cès (1808-1812), que afecta el camp i la població de 
Sant Cugat, la direcció cap a l’especialització és total. 
A mitjan segle XIX s’ha configurat un municipi vi-
tivinícola altament especialitzat, on “la vinya ho 
ocupa tot”.

Entre 1814 i 1850 es duplica l’extensió de la 
vinya. I a mitjan segle XIX, Sant Cugat, amb un 54% 
de la terra destinada a l’agricultura enfront del 33% 
de mitjana a la província de Barcelona, dedica el 73% 
a la vinya, enfront del 52% de mitjana a Barcelona. 
És un dels municipis més especialitzats de la provín-
cia, i es troba en la situació de ser deficitari en tots els 
productes agrícoles, que ha d’importar, a excepció 
del vi, que exporta. 

El conreu de la vinya requereix més mà d’obra 
que el cereal. I la manera com es produeix l’expan-



98  Gausac 38-39 2011 Alba Rodríguez

sió de la vinya comportarà l’augment del nombre 
de pagesos amb accés a petites explotacions i a la 
producció. Es generalitza l’arrendament a través de 
contractes de rabassa morta,3 pels quals els pagesos 
benestants amb grans extensions de terreny que no 
podien abastar cedeixen porcions a pagesos amb po-
ques terres o a jornalers, que no en tenien cap. Així 
sorgeix al camp català un nou grup social, els rabas-
saires, un grup que perdura fins a la primera meitat 
del segle XX.

L’expansió agrícola comporta un creixement po-
blacional (fig. 1), que es dispara sobretot després de 
la Guerra del Francès (1808-1814). Entre 1815 i 1847 
es duplica la població i s’arriba al sostre demogràfic 
capaç de ser sostingut per l’economia vitivinícola 
local. Es va mantenir així fins al descens provocat 
per la crisi de la plaga de la fil·loxera, que arriba al 
poble el 1887, i el posterior augment motivat per l’ar-
ribada del ferrocarril el 1917. El creixement es dóna 
a causa de l’elevada taxa de naixements i a un flux 
migratori important des de les comarques veïnes. 

ANY HABITANTS

1787 1.046

1815 1.200

1847 2.483

1887 2.523

1900 2.120

1920 2.974

Aquests primers anys d’expansió de la vila són 
també un període de convulsions relacionades amb 
els intents de revolució liberal, que culminen al perío-
de 1833-1845. En relació amb Sant Cugat, impliquen la 
supressió del monestir i la desamortització dels seus 
béns. Desapareix la institució que controlava la pobla-
ció, es creen els primers ajuntaments independents i 
els antics emfiteutes tenen per primer cop accés a la 
plena propietat (propietat burgesa) dels seus béns.

Però malgrat tot, Sant Cugat és encara una po-
blació aïllada i lluny del progrés que experimen-
ten altres llocs. El 1831 Bergnes de las Casas descriu 
breument al Diccionario Geográfico Universal una vila 
de reduïdes dimensions, en contrast amb l’espai que 
dóna a la descripció i història del monestir (Casas 

/ Miquel / Mota, 1999). I el 1842, un jove Francesc 
Pi i Margall (president de la República espanyola 
el 1873), en una visita a Sant Cugat arran de la seva 
col·laboració en l’obra España pintoresca descriu Sant 
Cugat com una població “triste y solitaria”, on con-
trasta l’esplendorós passat del monestir amb la vila 
actual, que considera “el pueblo menos civilizado de las 
cercanías de Barcelona” (fig. 2). Parla dels seus habi-
tants com a ignorants, maliciosos i desconfiats, que 
només es dediquen al treball del camp i no tenen 
cura de l’educació dels fills (citat a Montserrat, 
1996). Malgrat la subjectivitat que pugui haver-hi al 
comentari, la imatge és ben clara.

Sant Cugat continuarà sent bàsicament agríco-
la. Mentre en altres poblacions es desenvolupa una 
incipient activitat industrial i es configuren classes 
obreres i burgeses, Sant Cugat es manté al marge per 
l’aïllament i la manca de recursos propis (Miquel, 
1996). No serà fins a finals del segle XIX, amb la mi-
llora de les comunicacions, l’arribada d’estiuejants 
barcelonins i sobretot la construcció del ferrocarril ja 
el 1917, que les coses començaran a canviar.

Desenvolupament urbanístic

L’augment poblacional de finals del XVIII i pri-
meres dècades del XIX es tradueix alhora en un des-
envolupament urbà, pel qual l’antiga vila medieval 
supera els límits tradicionals i creix seguint els an-
tics camins i obrint, per primera vegada en molt de 
temps, nous carrers. S’observa que als carrers antics 
viuen els mitjans i grans propietaris, mentre que als 
nous carrers s’instal·len petits propietaris i/o arren-
dataris (Casas, 1991). 

Fig. 1: Evolució de la població a Sant Cugat [font: CASAS 2006].

Fig. 2:  Visita al claustre de Sant Cugat el 1842. Imatge publicada a La 
España Pintoresca. Foto: Biblioteca de Catalunya. 
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Si bé aquest fenomen ha quedat constatat, de 
moment no s’havia traslladat aquest desenvolupa-
ment a un nivell de concreció urbanístic i arquitectò-
nic. La recerca desenvolupada amb aquest treball ha 
permès obtenir dades de detall sobre aquesta qüestió. 

Pel que fa a les fonts municipals, no existeixen 
fons per a aquest període relatius a les funcions ur-
banístiques, tot i que rudimentàries, que l’Ajunta-
ment devia desenvolupar. En canvi, els contractes 
d’establiment de parcel·les per a la construcció de 
cases que s’han pogut localitzar,4 així com les ins-
cripcions del Registre de la Propietat, aporten molta 
informació.

La forma d’urbanització és l’establiment de 
parcel·les a particulars per a la construcció de cases. 
Els terrenys són alou del monestir, a través dels dife-
rents càrrecs administradors amb què comptava (bà-
sicament la pabordia major, però també la del Llo-
bregat o el benefici de Santa Maria). A la llum de la 
documentació consultada, el seu paper és passiu, es 
limita a cobrar el lluïsme. Així, aparentment la urba-
nització és d’iniciativa privada, per part dels pagesos 
que tenen establerts pel monestir terrenys de conreu 
a zones propícies. El procés s’inicia segurament amb 
la construcció d’edificis dins el nucli, omplint parcel-
les buides o substituint edificacions precedents (c/ 
Hospital), i continua amb la parcel·lació de terrenys 
al llarg de les vies de comunicació (annex 3):

-  El camí ral que travessava la població i era 
l’únic accés per a carruatges, ja que els altres 
camins eren de ferradura. Genera al costat est 
el carrer de la Creu (fig. 3), en direcció a Cerda-
nyola, i al costat oest el carrer de Martorell, en 
direcció a aquesta població. 

-  El camí a Valldoreix, a la partida del Masbou, 
que genera el carrer de Masbou i aviat es dirà 
carrer de Valldoreix, i a continuació el carrer 
de Villà.

-  El camí a Terrassa, que després prendrà el nom 
de carrer de Sant Domènec.

O bé obrint per primer cop vials nous, amb tra-
çat rectilini, sovint perpendicular a la xarxa urbana o 
viària ja establerta: 

-  Carrer de la Riera, respecte al camí de Valldo-
reix.

-  Carrer del Xerric, respecte al carrer de Santa 
Maria o de Baix, encara que no hi comuniqui 
directament.

-  Carrer de Sabadell, respecte al carrer de dalt o 
la plaça.

- Carrer de la Sort.
- Carrer de Sant Antoni. 

La parcel·lació pren com a base la parcel·la de 
cós, establint-se parcel·les de cós simples o parcel·les 
dobles, amb amplada entre 22,5 i 24 pams (4,30 - 4,80 
m) i 42 i 44 pams (8 - 8,60 m) respectivament, i llar-
gades en funció de la disponibilitat del terreny, entre 
75 o 100 i 218 pams (15/19 - 43,6 m), mides que es 
corresponen amb les mides actuals que s’han pogut 
comprovar. Les parcel·les generaran edificacions de 
cós o de doble cós. Aquestes últimes comprendran ha-
bitatges de dos cóssos, que de vegades derivaren a ha-
bitatges d’un sol cós per partició de la parcel·la inicial.

Els contractes d’establiment impliquen la ces-
sió en emfiteusi del terreny a canvi d’una entrada 
i del pagament d’un cens anual, sovint conceptuat 
en moneda, tot i que en algun cas encara en espècie 
(mesures de blat). Comporta l’obligació de construir 
la casa, com a millora de la terra, i explicita un se-
guit de pactes que detallen aspectes contractuals i de 
construcció o “urbanístics”, que es basen en la cons-
trucció en mitgeria:

-  Terminis: se sol determinar un termini de 4-6 
anys per construir la casa, i fins a 10 per a la 
tanca de l’eixida. En alguns casos, per assegu-
rar una actuació relativament ràpida, es pacta 
la inversió d’una determinada quantitat (50 
lliures) a efectuar en els primers 2-3 anys. 

-  Alineacions del carrer i l’entrada principal: o bé 

Fig.3:  El carrer de la Creu al segle XIX. Imatge publicada el 1872 a 
La Ilustración española y americana, XXIII. Foto: Biblioteca de 
Catalunya.
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es marca una línia o bé es donen unes mides de 
referència (p. ex.: 14 pams a tocar el camp veí). 
En el cas del carrer de Sabadell, es condiciona 
l’obertura del portal a la nova via urbana, fet 
que cal remarcar atès que la part posterior dóna 
a un camí preexistent i consolidat, el carrer d’en 
Xandri, que dóna pas al camí cap a Sabadell. 

-  Dimensions de les cases: quan es donen di-
mensions, es tracta de cases de 60 pams (uns 12 
m) de fondària, 26 d’alçada (5,20 m) i 33 (6,6 m) 
a la carena. En alguns casos s’estableix l’obli-
gació de tancar l’eixida amb un mur que ha 
de mesurar 30-40 pams de llarg (6-8 m) i 10-12 
d’alçada (1,60 - 2 m). Sembla per tant que no 
calia murar del tot la parcel·la, tot i que al final 
aquesta pràctica s’imposa. 

-  Mitgeria: es paga entre tots els veïns d’una 
renglera una de les parets exteriors d’aquesta, 
a partir de la qual s’inicia la construcció com 
a punt on carregar. Tots els estabilients tenen 
l’obligació de deixar carregar els veïns a les 
seves parets mitgeres, i si encara no l’han cons-
truït, tenen mig any per fer-ho des del moment 
que el veí ho demana.

-  Sobre la qualitat: a la renglera est del carrer del 
Xerric existeix l’obligació de construir la paret 
mitgera i la tanca “al maho de pla, de bons ma-
hons y bon morte”.

-  Es regula la sortida d’aigües: al carrer de Mar-
torell no es poden abocar aigües al nou carrer, 
i al carrer de Sabadell s’ha de fer al seu extrem 
“la composició necessària per a la seva sortida”.

-  Es regula la plantació d’arbres a l’eixida i a la 
vora del torrent, que es limita a vimeteres o a ar-
bres fruiters i separats 10 pams de la partió veïna.

Els estabilients són també pagesos, i establint les 
terres entren a formar part, quan encara no ho eren, 
del grup de censalistes. Entre aquest grup destaquen 
els Busquets, que urbanitzen els terrenys que posse-
eixen a la part alta de la població, generant un nou 
carrer, “el carrer nou”, “de l’hort d’en Busquets” o 
“d’en Busquets”, que aviat es dirà “de Sabadell”. 
On fins al 1830 hi havia uns terrenys amb hort i una 
sínia, en pocs anys s’aixeca una trentena de cases. Els 
Busquets són hisendats amb base a la masia de Can 
Busquets (en aquell moment parròquia de Valldo-
reix, municipi de Vallvidrera; actualment al districte 
de la Floresta, al municipi de Sant Cugat) i formen 
part de l’elit de pagesos benestants que arrenden les 
terres a petits propietaris i jornalers amb contractes 
de rabassa morta i exploten també grans extensions 
de bosc. Jaume Busquets Molins i Fatjó va ser el pro-
motor d’aquesta urbanització i els seus descendents 
van mantenir-s’hi vinculats fins a finals del segle 
XIX, a causa dels censos, que van emprar com a font 
de capital a través de la venda i retrovenda. 

Pel que fa a les persones que van esdevenir pro-
pietaris de les parcel·les i van construir les cases se-
gons els documents consultats, la majoria eren pa-
gesos per als quals s’especifica en alguns casos que 
són concretament masovers, jornalers o bracers (fig. 
4). Dins el grup dels pagesos, alguns lloguen poste-
riorment l’habitatge, que cal considerar una inversió 
en època de bonança. La resta eren menestrals (del 
ram de la construcció –mestre d’obres, rajolers– o 
d’altres –espardenyers, teixidors de lli) i puntual-
ment d’altres professions (apotecari, procurador de 
cobrances). Representen, doncs, les classes populars 
que viuen al camp català, entre els quals un gruix 
important de rabassaires. Aquest grup, definit pel 
tipus de contracte i el règim de tinença de la terra, 
continuarà existint fins entrat el segle XX. La crisi 
de la fil·loxera de finals del segle XIX i la mort de les 
vinyes, més enllà de la pèrdua dels ingressos econò-
mics, van implicar la renovació dels contractes, amb 
condicions més dures per als rabassaires. Ramon 
Mas i Colomer, un dels líders rabassaires al camp 

Fig.4:  Una parella pagesa davant de la casa de cós al capdamunt del 
carrer de Sant Domènec, vers 1900. Foto: Cabanas [CABANAS 
2003].

Fig.5:  Ramon Mas exiliat a Narbona, el 1942 (publicat a Gausac, 16). 



Les rengleres de cases de finals del segle XVIII i inicis del XIX a Sant Cugat del Vallès Gausac 38-39 2011  101

català i nascut a Sant Cugat el 1903, va viure a la casa 
de cós del carrer de Sabadell, 39 fins que es va exiliar 
a causa de la Guerra Civil (fig. 5). 

Altres qüestions

Un estudi més aprofundit sobre les cases i el seu 
context permetria perfilar molts aspectes relacionats 
amb la història social i econòmica, d’interès a l’hora 
de ressaltar continguts i valors en relació amb els 
edificis i la societat rural en què s’emmarquen. Els 
documents i arxius consultats contenen informació 
relativa als aspectes següents: 

- L’estratificació social al camp.
-  Les classes treballadores i, en concret, els ra-

bassaires. Tot i que aquest nom no és esmentat 
en la documentació de l’època, els noms dels 
beneficiaris de les parcel·les els trobem sovint 
als contractes de rabassa morta. 

-  La vida quotidiana de les persones a través, 
per exemple, dels inventaris dels béns dels di-
funts o de la informació sobre els habitants per 
habitatge al padró. Els inventaris especialment 
mostren un habitatge senzill i auster: s’hi llis-
ten els estris de la cuina i les eines agrícoles al 
celler, així com el mobiliari i la roba personal: 
un llit, unes poques cadires de boga, alguna 
còmoda i una caixa amb roba ben escassa. El 
conjunt de les peces de terra és també essencial 
per conèixer l’estatus de la família pagesa. 

-  L’economia agrícola, especialment si la recerca 
s’amplia als contractes per al conreu del camp.

-  La tecnologia en la producció de vins i aiguar-
dents.

-  La propietat, en aquest cas de la finca urbana: 
formes d’accés i tipus de propietat i domini 
(alodial, emfiteuta, sotsemfiteuta, llogater...), 
drets generats (censos, hipoteques...).

-  Les sagues familiars, reconstruïbles a partir 
de les dades de parentiu que proliferen a la 
documentació, i la vinculació a determinades 
propietats.

-  La institució de l’hereu, com a estratègia de 
sosteniment de la família representada en l’he-
reu, sovint el primogènit, i a costa dels altres 
fills.

-  El paper de la dona, amb accés restringit a la 
propietat i en segon terme darrere el marit.

3.2. Descripció del bé

Els edificis estudiats (annex 1) corresponen a 
una tipologia urbanística i arquitectònica definida 
per la parcel·la, un patró d’edificació i unes caracte-
rístiques constructives –tècniques i materials– con-
crets. En alguns casos també s’ha de tenir en compte 

el carrer que es crea de nou quan s’urbanitza amb 
aquestes edificacions. Es descriuen a continuació 
aquests trets originals, tot i que avui dia molts d’ells 
han estat modificats. Aquesta definició és possible 
gràcies al treball de camp en paral·lel a aquest treball 
i al registre de les edificacions realitzat els darrers 
anys com a requisit previ al seu enderroc impulsat 
des del Museu de Sant Cugat (Laosa, 2007; Miquel, 
2004; Rodríguez, 2004). En general es comprova que 
compleixen les condicions establertes als contractes 
d’edificació, analitzats a l’apartat anterior.

Parcel·la

Es tracta de peces de terreny basades en la 
parcel·la tradicional, de manera simple o doble. La 
parcel·la tradicional, de format rectangular allargas-
sat, es caracteritza principalment per l’amplada a 
l’entorn de 4,4 - 5 m. Aquesta és l’amplada que una 
biga de fusta permet quan s’utilitza per sustentar 
pisos i cobertes, dins l’economia d’estalvi, i que dóna 
pas a la casa de cós. La llargada de la parcel·la varia 
segons la disposició de terreny (entre 20 i 40 m), 
però generalment dóna cabuda a una casa a tocar el 
carrer, i un pati o eixida a la part posterior (fig. 6). 
El conjunt estudiat es compon majoritàriament de 
parcel·les d’un sol cós, tot i que existeix un nombre 
important de parcel·les de dos cóssos. 

Edificació

La casa que s’hi construeix està destinada a ha-
bitatge i a espai de treball dels estadants, general-
ment una sola família pagesa, i segueix els criteris 
purament funcionals i de mínima concessió a l’estè-
tica característics de l’arquitectura popular. Aparent-
ment sembla que podria haver-hi uns primers exem-
plars als carrers ja existents a la vila, en els quals el 
tipus arquitectònic no s’hauria fixat d’una manera 
tan marcada i on encara s’utilitza la tàpia o el pare-
dat (fig. 7). Inicialment sembla també que predomina 
el casal de dos cóssos amb portal d’arc de mig punt5 

Fig.6:  Parcel·la tradicional per a la casa de cós. 
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(fig. 8). Però el més freqüent a mesura que s’entra al 
segle XIX és la casa d’un sol cós feta de maó, tal com 
es descriu a continuació (fig. 9, annex 2). 

La casa consta de planta baixa i pis, i teulada de 
doble vessant. El material principal és el maó i les 
dimensions mitjanes són 4,6 m d’amplada per 11,9 
m de llargada i 5,5 - 6 m d’alçada (uns 7 - 7,5 en ca-
rena). Estan construïdes en renglera, compartint les 
parets laterals amb els veïns en règim de mitgeria. 

Fig. 7:  Carrer de Sant Domènec, 25-31.

Fig. 8:  Carrer de Sant Domènec, 33. La fàbrica és de paredat i el portal, 
d’arc de mig punt. 

Fig. 9:  Casa de cós (C/ Sabadell, 17). 
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Façanes i coberta

La façana a carrer mostra una total senzillesa 
compositiva i decorativa. La composició és asimè-
trica, amb predomini del ple sobre el buit i ober-
tures de tendència vertical: un portal i una finestra 

petita en planta baixa i una finestra sobre la porta a 
la planta pis. 

El portal, de maó generalment amb motllura de 
cavet, és rematat per un arc escarser. Es tancava amb 
una gran porta de fusta de dues fulles (fig. 11, 12 i 13).

Fig. 11:  Portal d’arc escarser, obrat amb maó motllurat. 
Originalment era emblanquinat (C/ de la Sort, 25).

Fig. 12:  Portal d’arc escarser, obrat amb maó motllurat. Ara és molt 
comú mostrar el maó (C/ de la Creu, 23).

Fig. 13a i 13b:  Porta original (C/ de la Sort, 25). Aquesta porta va ser reforçada el 1884 amb una planxa metàl·lica al terç inferior. 
La porta de vidre exterior és una introducció més tardana, que ha esdevingut força comuna. 
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La finestra en planta baixa correspon a la cuina 
i sembla que la reixa documentada en alguns casos 
podria ser original. La finestra de la planta pis mos-

tra sovint un ampit que pren una petita volada, a 
base de rajols prims, sota el qual es desenvolupa una 
motllura de quart bossell (fig. 14 i 15).

Fig. 14:  Finestres amb ampit motllurat a la façana principal (C/ Xerric, 18). Fig. 15:  Finestra i ràfec amb tortugada (C/ Valldoreix, 5-7, ara enderrocada).

Les façanes eren emblanquinades amb calç i la 
principal acostuma a estar reforçada amb un sòcol 
d’un color més fosc. El ràfec per protegir la paret era 
format per dos o tres filades de rajols, en rectangle o 
en punta de diamant (fig. 15).

La coberta es resol mitjançant la tradicional teu-
lada a doble vessant, de carena paral·lela a la façana. 
Condueix les aigües de pluja a la tortugada, que sol 
enllaçar amb les tortugades veïnes al llarg del carrer 
seguint el pendent i disposa alhora de tortugues amb 
broc per abocar l’aigua al carrer (fig. 16 i 17). 

Fig. 16:  Teulada i tortugada (C/ Valldoreix, 5-7, ara enderrocada).
Fig. 17:  Ràfec amb tres nivells de rajols, tortugada i tortuga amb broc 

(C/ Sabadell, 17). 
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A la coberta l’únic element sobresortint és la xe-
meneia, generalment a un extrem de la part davante-
ra, en relació amb la llar de la cuina. 

La façana posterior disposava de dues úniques 
obertures originals: un portal similar al de l’entrada 
amb accés al pati i una finestra al pis superior.

Distribució interior

L’interior de l’edifici està compartimentat amb 
envans construïts amb aparell a trencajunt, però 
aquesta vegada disposat de cantell (“per costa”), a 
base també de maó ordinari. 

La planta baixa compta amb tres estances, a més 
de la caixa d’escala que puja al pis superior, i es cor-
respon amb l’àrea de treball de la casa:

-  L’entrada o vestíbul, des d’on s’accedeix a la 
cuina i a la gran estança de la part posterior 
passant per sota de la volta de l’escala.

-  La cuina, amb una llar a la cantonada oposada 

al portal. És la zona de treball domèstic, de 
menjador i lloc de reunió de la família, en la 
tradició de l’habitatge rural català. 

-  Una gran estança posterior (v. 6,30 x 4,30 m), 
que generalment està destinada a celler i magat-
zem d’estris i productes agrícoles. S’hi accedeix 
tant des del vestíbul com des del pati posterior. 
En molts casos disposava a l’angle interior, a 
tocar la caixa d’escala, d’un cup per a la fermen-
tació del most, una infraestructura bàsica per a 
l’elaboració del vi (fig. 18). Els casos en què no 
es documenta cup, possiblement la casa perta-
nyia a menestrals dedicats a altres oficis.

-  Caixa d’escala. L’escala es construeix sobre volta 
catalana a l’espai central de la casa, paral·lela a la 
façana i perpendicular a les mitjanes, complint 
així també un paper de reforç estructural travant 
l’edifici. S’hi accedeix des de la cuina. En alguns 
casos, l’escala compta amb una petita obertura 
de vigilància. Sota la volta, a la part més baixa, 
s’acostuma a arranjar l’espai com a armari o re-
bost, amb accés des de la cuina o el passadís. 

Fig. 18:  b - Cup i restes del brescat, el nivell de taulons de fusta lleugera-
ment separats sobre el qual es trepitjava el raïm. El suc del raïm 
queia al cup, on se’l deixava fermentar amb les pells i els pinyols 
del raïm.

Fig. 18:  Cup al celler (C/ Valldoreix, 5-7, ara enderrocada).  
a - El cup és un dipòsit quadrangular, generalment de 2,5 m de 
costat i 2 m de fondària, construït al subsòl, a base de maó i mor-
ter. Comptava amb un revestiment interior de rajol vidriat (40 x 
40 cm) de tonalitat marró-ataronjada. 

En algun cas concret, el pou que habitualment 
es localitza al pati es troba dins la casa, a la cuina o a 
la sala posterior. 

A la planta pis trobem tres estances: 
-  Estança davantera. És una estança quadrangu-

lar, relativament gran (4 x 4,25 m). El fet que en 
algunes s’hagi conservat una compartició en 
alcova indica que es tracta del dormitori prin-
cipal, per al matrimoni (fig. 19).

-  Estança central. Es tracta d’una estança rectangu-
lar (2,40 x 4,25 m), sense obertura directa a l’exte-
rior. La caixa de l’escala genera un volum esglao-
nat que és aprofitat com a prestatge i contenidor 
(fig. 20). En algun cas s’ha construït un pis de gol-

Fig. 18:  c - El xupet, un petit dipòsit al costat més enfonsat de la base del 
cup per ajudar a la recollida del most i la neteja, és en aquest cas 
un recipient de terrissa [foto: A. Juárez].
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fes aprofitant la gran alçada d’aquest espai, sota 
la biga carenera. Aquesta estança era de vegades 
emprada com a lloc per emmagatzemar la collita.

-  Estança posterior. Estança molt similar a l’anteri-
or (3,95 x 4,25 m), amb finestra al pati posterior. 

Materials i tècniques constructives

Són materials i tècniques tradicionals, emprats 
de temps enrere i que encara havien de perdurar. 
Potser la novetat és l’ús del maó com a material 
bàsic. Ja era conegut de temps enrere però poc uti-
litzat en comparació a la tàpia i el paredat. Així, el 
material constructiu és bàsicament el següent:

- Material ceràmic:

•  Maó massís de fabricació manual, amb mides 
aproximades de 31 x 15,5 x 6 cm, per a la cons-
trucció de parets i envans.

•  Rajoles i rajoles primes per a paviments (enra-
jolat), soleres de paviments i teulats i, si n’hi 
ha, voltes i revoltons.

•  Teula àrab, canals i tortugues per a les cober-
tes i tortugades.

- Fusta:
•  Bigues i llates per a sostenir forjats i teulades.
- Morter de calç com a aglomerant d’unió.
-  Pedra: en alguns casos aïllats s’ha comprovat 

l’ús de pedra desbastada i irregular per aixecar 
murs de paredat. 

La tècnica constructiva es basa en l’ús de parets mit-
geres de càrrega, aixecades amb maons disposats a tren-
cajunt de pla (“a soga”). En aquest mur mitger recolzen 
el pis i la teulada. Les parets frontals i posteriors tenen 
un gruix de l’amplada del maó, que està disposat també 
a trencajunt de pla, amb predomini de la variant de mitja 
peça, tot i que en algun punt hi ha la d’avançat per terços.

Pel que fa als forjats, estan resolts de tres mane-
res diferents (fig. 21): 

Fig. 21:  Construcció de forjats: a) embigat (de bigues poc treballades i 
tronc sinuós).

Fig. 21:  Construcció de forjats: b) revoltons.

Fig. 19:  Compartimentació del dormitori principal en alcova (C/ Sabadell, 24).

Fig. 20:  Volum esglaonat de la caixa d’escala, a l’estança central de la 
planta pis (C/ Sabadell, 5-7, ara enderrocada).
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-  Embigat. És la tècnica més antiga i usual. Bi-
gues paral·leles a la façana i encastades als 
murs laterals sustenten el pes del pis que se li 
recolza. Sobre les bigues es disposen les llates 
en perpendicular, sobre aquestes una solera de 
maó i sobre aquesta l’enrajolat, del mateix ma-
terial (rajola) però disposat a la mescla. 

-  Revoltons sobre embigat de fusta (exemples 
almenys al carrer de Sabadell, 39 i 22)

-  Volta catalana. Tècnica molt puntual (només 
identificada al carrer de Sabadell, 17 i 39, i al 
carrer de Valldoreix, 24) que implica un alt 
grau de perícia per part del paleta i s’associa a 
colles que treballen a l’Eixample de Barcelona. 

A excepció del celler, els paviments són enrajo-
lats a trencajunt, a base de rajols quadrats (24,5 cm 
de costat) a la planta baixa i rajola ordinària en espi-
ga de peix a la planta pis (fig. 22). 

L’escala d’accés al pis superior se sustenta sobre 
volta.

Pel que fa a la coberta de l’edifici, la tècnica és 
similar a la de l’embigat dels forjats. En aquest cas 
existeix un embigat paral·lel a la façana, aquesta ve-
gada disposat a doble vessant, amb una biga care-
nera a la zona central, un seguit de llates descan-
sant sobre les bigues i una solera de rajoles reposant 

Fig. 22:  Tipus d’enrajolat (C/ Valldoreix, 5-7, ara enderrocat): a) rajola ordinària en espiga de peix; b) rajol quadrat a trencajunt.

Fig. 21:  Construcció de forjats: c) volta catalana. 
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sobre les llates. Sobre aquesta solera descansen di-
rectament les teules, a manera de teulat a la catalana, 
combinant les teules de rec o canal amb les coberto-
res (fig. 16, 23 i 24). El vessant que dóna a la façana 
principal disposa d’una tortugada per recollir les 
aigües, tal com s’ha explicat abans. 

A la part posterior de la parcel·la resta un espai 
tancat però a l’aire lliure, el pati o eixida, on s’acos-
tumava a guardar-hi bestiar (gallines, porcs, altres), 
tenir hort i pou amb safareig (fig. 25). Aquest espai 
ha desaparegut en la gran part de les parcel·les, que-
dant reduït a un petit pati. 

Els carrers

La construcció d’aquest tipus de renglera es va 
produir a zones no urbanitzades o parcel·les buides 
a l’interior dels límits de la vila del segle XVIII, a les 
noves urbanitzacions al llarg dels camins que partien 
d’aquesta i a carrers nous creats ex professo. Els in-
drets on s’ha pogut constatar aquesta tipologia, per 
documentació antiga, fotografia o treball de camp, 
són els següents: 

C/ de la Creu
C/ de la Sort
C/ de l’Hospital
C/ de Martorell 
C/ de la Riera
C/ de Sabadell
C/ de Sant Domènec
C/ de Valldoreix
C/ de Villà
C/ del Xerric
Passatge de Sant Antoni

La repetició d’aquest tipus d’edifici al llarg del 
carrer, pel que fa al mòdul constructiu i a la compo-
sició de façana quan es conserva, configura un pai-
satge determinat. En el cas dels carrers creats de nou 
ex professo, amb un evident disseny rectilini (carrers 
de Sabadell, Sort, Riera i, encara que no sigui nou del 
tot, de la Creu) aquests passen a formar part del con-
junt abordat encara de manera més directa.

3.3. Components de caràcter

S’identifiquen una sèrie d’elements i trets que són 
els que defineixen el caràcter d’aquestes edificacions.

Quant a paisatge urbà i tipologia constructiva 
exterior: 

-  El mòdul constructiu, definit per l’amplada de 
la parcel·la (de cós o de dos cóssos) i l’alçada 
(planta baixa i pis, vers 5,5 - 6 m).

Fig. 25:  Pou i safareig a l’extrem posterior d’una eixida abandonada (C/ 
Valldoreix, 5-7, enderrocada el 2004). 

Fig. 24:  Coberta. Detall de les teules descansant sobre la solera de rajoles 
(C/ Valldoreix, 5-7, ara enderrocada).

Fig. 23:  Forjat de la coberta (C/ de la Sort, 25). 
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-  La composició de la façana, és a dir, la dis-
posició, format i dimensions de les obertures: 
portal i finestra en planta baixa, finestra única 
sobre el portal en planta pis i la tendència ver-
tical de les obertures (vegeu annex 2.1).

-  Els elements específics fruit de solucions es-
tètiques i tècniques tradicionals: portal d’arc 
escarser motllurat, ampit motllurat, teulada, 
ràfec de doble filada i tortugada, acabat em-
blanquinat o pintat.

-  La repetició del mòdul al llarg del carrer, 
d’efecte més acusat als carrers amb pendent.

Quant a concepció de l’edificació, sense reper-
cussió directa en l’aspecte extern i la contribució al 
caràcter del centre històric: 

-  L’estructura interior bàsica: la divisió de l’espai 
a partir de la presència de l’escala sobre volta 
al centre de l’habitatge.

-  Materials i tècniques tradicionals.
-  El cup del celler, que identifica aquest espai, 

l’activitat que s’hi desenvolupava i el tipus 
d’habitant que hi vivia.

-  L’eixida, amb els elements complementaris: 
pou, safareig, i cóssos complementaris.

3.4. Dimensió supralocal

La tipologia analitzada a Sant Cugat no és exclusiva 
d’aquesta localitat. La casa de cós és un tipus generalit-
zat a moltes comarques de Catalunya, que s’adapta a les 
especificitats de cada lloc quant a funció (cases relaciona-
des amb la protoindustrialització a ciutats com Mataró, 
cases per a pescadors al Maresme) i pressió demogràfica 
(variants de dues o tres plantes), per exemple. 

En el cas de les cases per a pagesos a les zones 
agrícoles del Vallès (Sabadell, Terrassa, Montcada, 
Sant Cugat) i del Baix Llobregat (el Prat, Sant Vicenç 
dels Horts, Esplugues, Gavà), les similituds de volum 
i composició de façana són molt grans. Es repeteix con-
tínuament la casa de planta baixa i pis, i la composició 
de façana mostra les mateixes pautes: gran simplicitat, 
obertures reduïdes de format vertical, predomini del 
ple sobre el buit, solucions tècniques i de disseny co-
munes (teulada de doble vessant, tortugada, ràfec de 
doble teula, arc escarser o de mig punt de maó motllu-
rat, ampit motllurat...). Als municipis on s’ha realitzat 
una aproximació a l’evolució urbana des del punt de 
vista arquitectònic (González et alii, 1997; Lacuesta 
et alii, 2006; Calonge et alii, 2007) aquest tipus ha estat 
identificat com la casa de cós originària. A la segona 
meitat del XIX evoluciona cap a la casa de cós culta, 
que amplia les obertures per adaptar-se a uns estàn-
dards higiènics més moderns i introdueix els balcons, 
el terrat pla i el remat vertical (fig. 26). 

Fig. 26:  Evolució de la tipologia de la casa de cós a Sabadell [AS 2006]. 
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És, per tant, una tipologia d’interès supralocal, 
que pren una major dimensió i significació. Si bé es 
pot considerar que li resta originalitat en no ser espe-
cífica de Sant Cugat, li afegeix valor en fer-la partícip 
d’una realitat més àmplia. 

3.5. Procés de transformacions experimentat

Els 180-220 anys de vida d’aquestes edificacions 
han donat lloc a un seguit de transformacions tant en 
cada un dels components de les rengleres, com en els 
paisatges urbans que configuraven. Així, el que en 
origen conformava un paisatge urbà uniforme basat 
en la repetició d’un mateix mòdul constructiu, ha es-
devingut avui un paisatge desigual. 

Algunes de les transformacions es van produ-
ir molt aviat i, en general, dins el mateix context 
socioeconòmic que origina les construccions. Així, 
es documenta de manera aïllada alguna addició de 
pis i, sobretot, la construcció de volums a l’eixida 
en relació amb les tasques agrícoles, com pallers, 
espais addicionals de celler –nous cups, fogons per 
bullir el vi...–, corrals i estables (fig. 27 i 28). I a les 
façanes s’introdueixen algunes modificacions, dins 
la tradició de la casa de cós. A finals del XIX i inicis 
del XX, en el context d’una relativa modernització de 
la vila amb l’arribada d’estiuejants barcelonins i la 
introducció d’un vessant popular del modernisme, 
es renoven algunes edificacions. 

Però les transformacions s’han accelerat, i han 
pres major abast, a partir dels darrers quaranta anys, 
i en especial els darrers vint anys. Aquest fenomen 
està en relació amb el canvi definitiu de context so-
cioeconòmic, en què Sant Cugat passa “de vila agrí-
cola a ciutat de serveis”. Aquests habitatges perden 
definitivament el seu paper agrícola i passen a ser 
exclusivament residencials, però en l’època del con-
fort associat al que es nou, de la revaloració del sòl 
edificable i de la pressió urbanística i comercial. 

A primer cop d’ull, sembla que els carrers més 
propers a l’estació de tren i/o amb major dinamisme 
comercial (carrers de Valldoreix, de Martorell, de la 
Riera) han estat modificats profundament, restant 
poca evidència del seu passat. Altres carrers com 
els de Sabadell, de la Creu, de la Sort, en racons més 
tranquils de la ciutat, han estat fins fa pocs anys rela-
tivament millor conservats. 

Tot seguit s’analitzen les transformacions ob-
servades en ordre de major a menor impacte patri-
monial. Com a font s’ha emprat l’observació directa, 
els projectes municipals i la consulta de les llicències 
d’obres. En el cas de les llicències, s’ha limitat la recer-
ca al carrer de Sabadell a causa de la ingent feina que 
implica una revisió d’aquest tipus i l’interès a conèi-
xer més a fons aquest sector del conjunt estudiat. S’ha 
considerat que seria suficient com a cala puntual per 
conèixer al detall fenòmens que s’observen arreu en 
general. Els canvis observats són els següents: 

-  Eliminació completa de trams de renglera i 
modificació del viari, amb motiu de l’obertura 
o l’ampliació de carrers. Es tracta d’intervenci-
ons municipals d’iniciativa pròpia (c/ Hospital, 
fig. 30) o en compliment del planejament vi-
gent en un moment concret, com és el cas del 
carrer de la Creu (fig. 29). Aquest estava afectat 
per l’ampliació del vial perpendicular, l’avin-
guda de Francesc Macià, i la creació d’un espai 
verd, fet que ha comportat l’eliminació de tres 
cases expropiades per l’Ajuntament. El mateix 
instrument de planejament preveu l’ampliació 
del carrer de la Creu, que resta a iniciativa pri-
vada. Aquesta ampliació implica la demolició 
i la possibilitat de construir planta baixa i tres 
pisos. Els darrers anys la renglera de cases que 
millor havia conservat els seus trets arquitec-
tònics i urbanístics originals ha estat pràctica-
ment substituïda per noves edificacions recula-
des, de factura totalment moderna (fig. 29). 

-  Enderroc d’edificacions i substitució per obra 
nova. L’abast d’aquesta renovació és variable: 

•  Substitució per obra nova que modifica el 
volum preexistent. Es tracta d’operacions que 
tenen com a objectiu rendibilitzar el sòl a tra-
vés d’una ocupació intensiva i busquen exhau-

Fig. 27:  El carrer de la Creu des del campanar del monestir, v. 1905. 
S’observen piles de palla a les eixides. La majoria d’aquestes con-
tenen noves edificacions als extrems. 

Fig. 28:  Addicions al carrer de la Sort, 25. a. Addició de volums a la part 
posterior de la casa. b. Addició d’un celler a l’extrem de l’eixida. 
c. Teula amb la data de construcció d’un galliner sobre el celler 
afegit a l’extrem de l’eixida.
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rir la màxima edificabilitat permesa segons el 
planejament vigent a cada moment. Impliquen 
la construcció de blocs de pisos, generalment 
agrupant parcel·les, amb reculada respecte a 
la línia de carrer inicial. L’instrument urba-
nístic anterior al PGM de 1976 era en aquest 
aspecte més agressiu que aquest, que va salvar 
d’aquest tipus d’actuació determinats sectors 
dels centres històrics. S’han produït a pràctica-
ment tots els carrers (fig. 31 i 32). 

•  Substitució per obra nova que manté el volum 
(l’amplada i, aproximadament, l’alçada) però 

que altera la composició tradicional i característi-
ca de façana preexistent. Aquestes intervencions 
mostren un diferent encert estètic, però sempre 
signifiquen un fort contrast (fig. 33 i 34). 

Fig. 31:  Exemple de substitució amb obra nova. Bloc de pisos construït 
el 1975 (C/ Sabadell, 23). Aquest tipus d’obra està prohibit avui 
dia al carrer de Sabadell.

Fig. 32:  Exemple de substitució amb obra nova. Nou volum admès 
segons la normativa urbanística actual al carrer de la Creu.

Fig. 30:  Cases adquirides per l’Ajuntament al carrer de l’Hospital i 
enderrocades per obrir-ne un de nou (carrer de Sallés) el 1968 
[AMSCV, llibre 343].

Fig. 29:  Evolució del carrer de la Creu entre els voltants de 1915 (foto: 
Cabanas [CABANAS, 2003]) i el 2008. Ambdues fotografies 
són preses des del mateix punt; l’edifici en primer terme al costat 
dret de la imatge és el mateix en ambdues fotos.
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•  Substitució per obra nova que manté el volum 
i recrea una suposada composició tradicio-
nal (fig. 35 i 36). S’inclou aquí tant el que ha 
estat tramitat com a enderroc i obra nova com 
les obres considerades de rehabilitació, que 
només han conservat la façana amb considera-
bles modificacions de composició. 

-  Alteracions de diferent grau en façana i cobertes 
introduïdes pels propietaris, sovint en relació amb 
una modificació del programa funcional de l’edifi-
ci que implica modificacions internes (fig. 37): 

Fig. 35:  Substitució per nova construcció segons composició “tradicio-
nal” (C/ Sabadell, 35).

Fig. 36:  Rehabilitació segons composició “tradicional”. El projecte eliminà la 
tortugada, obrí noves obertures alienes a la composició original i recu-
perà el portal original forçant-lo per fer-lo més estret (C/ Sabadell, 33).

Fig. 33:  Exemple de substitució: carrer de Sabadell, 11. 

Fig. 34:  Exemple de substitució: carrer de Sabadell, 7.
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•  Addició de pisos, generalment un únic pis 
més per ampliar l’espai habitable en casos 
puntuals.

•  Creació de noves obertures o modificació de 
les existents: 
· Portes d’aparcament.
· Aparadors de locals comercials.
·  Segona porta d’accés amb motiu de la divi-

sió de l’habitatge en dues unitats indepen-
dents (planta baixa i pis).

·  Modificació del format de les obertures. Inicial-
ment la finestra en planta baixa és de dimensi-
ons molt reduïdes, i molt probablement s’am-
plia aviat però respectant proporcionalment 
el format vertical. Però a les dècades de 1950 
i 1960 s’imposa la finestra de tendència horit-
zontal, que modifica les anteriors tant en planta 
baixa com en planta pis. Un altre tipus de canvi 
és la transformació de finestres en balcons. 

•  Altres modificacions menors: 
·  Substitució del sòcol arrebossat tradicional 
per sòcol de pedra.

·  Substitució de fusteria original per altra 
d’estètica diferent, i en especial les finestres, 
amb la introducció de l’alumini o PVC i de 
caixons de persianes.

·  Cablejat. Circula per les façanes, amb un fort 
efecte antiestètic. 

·  Registres de serveis (electricitat, gas, aigua). 
La pràctica d’encastar les caixes de serveis 
a les façanes genera un efecte antiestètic. A 
vegades, la dificultat d’encaixar-los dins una 
façana estreta ha provocat que s’hagin hagut 
de crear cancells per generar façana lateral 
on ubicar els registres. 

·  Ràfecs i tortugades. Pèrdua d’aquests elements 
i substitució en algun cas per remat vertical ca-
racterístic del darrer terç del XIX, o les variants 
populars més tardanes (dècada dels 1950).

·  Baixants. La normativa municipal respecte a 
la conducció de les aigües pluvials al subsòl 
fa que es comenci a desviar l’aigua de les 
tortugades cap a aquest mitjançant baixants 
parcialment encastats a les parets (fig. 38). 

· Pèrdua i substitució de remats de xemeneies.

Pel que fa als interiors, si bé moltes cases man-
tenen la distribució original, d’altres l’han modificat 
del tot. Els canvis observats més freqüentment són: 

-  La creació de dos habitatges o dues unitats 
independents per planta genera la necessitat 
d’accés el més directe possible a la planta pis. 
La solució més antiga consisteix simplement 
a obrir una nova porta exterior molt estreta al 
costat contrari a l’existent i la creació d’un pas-
sadís per arribar a l’escala. Darrerament, per 
tal d’evitar pèrdua d’espai, s’opta per substitu-
ir l’escala existent per una de nova amb accés 
des de la porta. Això comporta una redistribu-
ció total de l’interior.

- Redistribució general d’interiors.
-  Cobriment del cup, associat a l’abandonament 

gradual de l’ús del celler. El 1921 es va comen-
çar a construir el Celler Cooperatiu, un celler 
on els pagesos associats portaven les seves co-
llites, i es va començar a deixar d’utilitzar molts 
dels cellers i cups particulars. Amb el declivi del 
conreu del raïm, a mitjan s. XX, això es va ac-
centuar. Amb la transformació de l’antic celler 
en sala d’estar i menjador, una pràctica habitual 

Fig. 37:  Canvis v. 1950-1960: canvi de format del portal original, nova 
obertura per accedir al primer pis, canvi en el format de la fines-
tra i addició d’una de nova, introducció de coronament orna-
mental (C/ Sabadell, 43). 

Fig. 38:  Baixant empalmat a la tortuga amb broc (C/ Sabadell, 39). 
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ha estat el trasllat dels primers esglaons d’accés 
a l’escala des de la cambra del davant (cuina) a 
aquest menjador, segellant el cup. 

S’ha produït també un aprofitament intensiu 
de l’eixida. Sovint s’han afegit volums a la part pos-
terior de l’habitatge per ampliar l’espai habitable 
o s’han reaprofitat els corrals annexos. A vegades 
aquesta densificació dels patis s’ha produït de mane-
ra desordenada (fig. 39). 

Per altra banda, s’ha anat creant una nova faça-
na de carrer a l’extrem oposat de la parcel·la, amb la 
construcció d’edificacions que aprofiten al màxim 
l’edificabilitat permesa i tenen sortida als carrers 
posteriors. Aquest tipus de canvi genera la majoria 
de les vegades la segregació de la finca inicial i el 
trencament de la parcel·la original. 

En definitiva, les transformacions sofertes condi-
cionen del tot el valor del conjunt com un tot i la seva 
contribució al paisatge històric de la ciutat. Algunes 
de les transformacions han esborrat tota evidència 
d’aquestes cases, a través de l’eliminació i substitució 
per edificacions totalment diferenciades en natura i 
escala. Altres transformacions, si bé desfiguren l’as-

pecte inicial d’aquest conjunt i el que aquest transmet, 
són mostra també de l’evolució de l’habitatge a par-
tir d’un tipus inicial, i es pot considerar que aporten 
d’alguna manera alguna cosa a l’entorn històric de la 
ciutat. Molt poques cases es conserven d’acord amb el 
seu aspecte original. La grafia del nivell de conserva-
ció sobre plànol (annex 4) dóna una imatge molt hete-
rogènia, amb els millors exemples dispersos arreu. 

3.6. Dades sobre la gestió

S’exposa a continuació el conjunt de factors que 
envolten i incideixen en la gestió del conjunt tractat. 

Context urbà

Es pot definir per tres característiques principals: 
-  Ubicació al centre de la ciutat, dins el nucli his-

tòric. Tot i així, només una part dels carrers és 
percebuda com a tal (carrers de Sant Domènec, 
Hospital, Sabadell, Sort) a causa d’una major 
proximitat a l’originària vila medieval. La resta 
(de la Creu, Martorell, Valldoreix, Riera i Xer-
ric), més allunyats i transformats, no transme-
ten tant l’antiguitat.

-  Vianantització. S’ha vianantitzat el gruix dels 
carrers durant els darrers deu anys. Només els 
carrers de la Creu i Martorell estan oberts al 
trànsit. 

- Caràcter del carrer, en funció dels usos: 
•  Carrer comercial. El carrer de Valldoreix 

forma part de l’eix comercial principal a la 
ciutat, motivat per ser la ruta principal cap a 
l’estació de trens amb elevadíssima afluència 
de gent. El carrer del Xerric, perpendicular a 
aquest, està esdevenint cada cop més comer-
cial també. 

•  Carrer residencial i de pas. Al gruix de carrers 
tractats les cases mantenen principalment l’ús 
d’habitatge, amb més o menys implantació co-
mercial o de serveis als baixos.

•  Carrer residencial/veïnal. El carrer de la Sort, 
tot i estar en ple centre, és un carrer molt aïllat 
i tranquil a causa de l’escassa presència comer-
cial (una botiga i un bar). Es manté molt encara 
l’ambient de veïnatge entre els residents.

Usos i usuaris

Als edificis que en més o menys mesura es con-
serva el caràcter i aspecte originals, els usos són els 
següents: 

-  Habitatge. És l’ús majoritari, i es dóna tant a 
través d’un ús unifamiliar com de la divisió en 
dos habitatges (un per planta). A primer cop 
d’ull, sembla que en general hi ha dos tipus de 

Fig. 39:  Densificació irregular amb noves edificacions a l’eixida.
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propietari o resident: l’instal·lat de temps en-
rere, que generalment té la casa per herència o 
llogada des d’antic, i aparentment és de renda 
baixa-mitjana, i els nouvinguts, per compra 
relativament recent, de rendes més elevades ja 
que han accedit en època de gran revaloritza-
ció de l’habitatge a Sant Cugat. 

-  Comercials i serveis. En alguns casos els baixos 
han estat transformats en locals on es desenvo-
lupen activitats econòmiques dintre del sector 
comercial i de serveis: restauració, estètica i, als 
carrers menys comercials, despatxos de profes-
sionals (enginyeria, arquitectura...). 

-  En alguns casos les cases estan buides, una 
d’elles en venda almenys des de 2005.

Gestió i agents

La gestió és bàsicament privada, amb implicació 
de l’administració i de les empreses de serveis. Els 
agents de la gestió i el seu paper és el següent: 

-  Propietaris. El conjunt de cases és de propietat 
privada, basada en propietaris individuals que 
hi resideixen o han llogat l’immoble. Els propie-
taris tenen dret a donar un ús o fer les obres que 
preveu la normativa vigent i alhora el deure de 
conservació i rehabilitació de les condicions ob-
jectives d’habitabilitat (art. 197 del text refós de 
la Llei d’urbanisme i art. 29.2 del Reglament de 
la Llei d’urbanisme [GC 2010 i 2006]). 

-  L’administració local, que té competències (se-
gons l’art. 66 i 67 del text refós de la Llei munici-
pal i de règim local de Catalunya [GC 2003]) en: 

•  el control de les obres que promou el sector 
privat a través de les llicències d’obres (com-
plementat a l’art. 187-188 del text refós de la 
Llei d’urbanisme [GC 2010]);

•  el patrimoni historicoartístic (completat per la 
Llei del patrimoni cultural català, el text refós 
de la Llei d’urbanisme i el Reglament d’urba-
nisme [GC 1993, 2010 i 2006]);

•  el control dels usos a través de les llicències 
d’ús comercial i les llicències ambientals;

•  l’enllumenat públic, el servei de neteja i la 
conservació de les vies públiques. 

-  Empreses de serveis (telefonia, electricitat, 
aigua, gas), que funcionen a partir d’una nor-
mativa específica en relació amb les instal-
lacions de cablejat i de registres.

 
Normativa urbanística aplicable

La normativa urbanística dissenya i regula la 
manera com es construeix la ciutat. És una matèria 
complexa i es tractarà aquí de manera simplificada i 
ressaltant allò més rellevant per a la conservació del 
conjunt estudiat. A Sant Cugat regeix el Pla gene-

ral metropolità d’ordenació urbana aprovat el 1976 
(PGM), amb diverses modificacions puntuals apro-
vades posteriorment entre les quals destaca la “Mo-
dificació puntual del PGM que requereix la revisió 
del Pla especial de protecció del patrimoni arquitec-
tònic i catàleg” (MpPGM), del 2008.

El PGM divideix el territori en zones per a les 
quals reconeix uns usos i una edificabilitat especí-
fica, i hi estableix unes normes urbanístiques (NU) 
i unes ordenances d’edificació (OME) [AMB, 2004]. 
Tots aquests factors incideixen en la conservació, però 
segurament el més rellevant sigui el de l’edificabilitat, 
l’expectativa edificatòria en una parcel·la definida en 
termes d’alçada, nombre de plantes i fondària. Allà 
on l’edificabilitat és major que l’obra existent, la ten-
dència és exhaurir-la, modificant o refent el que ja 
existeix. Dins el conjunt estudiat es reconeixen dos 
grups en funció de l’encaix entre les previsions urba-
nístiques del PGM i la conservació de l’obra històrica: 

-  El grup dels edificis on les previsions edificatò-
ries i urbanístiques s’ajusten força a l’obra his-
tòrica existent: els dels carrers de Sabadell, de 
la Sort, Hospital, Sant Domènec, Xerric i una 
part puntual del de la Riera (zona 12a/SCV). En 
aquest cas l’edificabilitat, almenys pel que fa 
al nombre de plantes, coincideix amb les cons-
truccions d’origen. Aquesta “coincidència”, que 
afecta una part important del nucli històric de 
la ciutat, afavoreix la conservació i fou recollida 
per la MpPGM de 2008 per introduir mesures 
destinades a reforçar-la. Així, part de la zona 12 
fou transformada en zona “12na/SCV, del nucli 
antic de Sant Cugat, amb rehabilitació preferent 
de l’edificació tradicional”. Atès que les modifi-
cacions més rellevants són recollides de nou per 
la Revisió del Pla Especial de Protecció del Patri-
moni Arquitectònic (RPEPPA), seran tractades a 
l’apartat següent. En tot cas, s’avança que la re-
habilitació és considerada una actuació preferent 
–que la RPEPPA matisa fent-la obligatòria en 
els casos que determina– i que les modificacions 
principals se centren a reduir l’alçada màxima 
dels edificis (no el nombre de plantes, que ja és 
adient), introduir la possibilitat de planta golfes i 
reduir l’edificació al pati interior d’illa. 

-  El grup dels edificis amb mal encaix entre l’obra 
existent i les previsions edificatòries i urbanísti-
ques: als carrers Martorell, Valldoreix, de la Creu, 
Villà i Passatge Sant Antoni (zones 13 b, 5 i 6b), i  
C/ Riera i Hospital (zona 12a/SCV, amb nova ali-
neació). Les previsionsurbanístiques condemnen 
els edificis històrics encara existents a desaparèi-
xer a curt-mig termini. Són les següents, algunes 
d’elles matisades per la RPEPPA : 

•  En part dels carrers l’edificabilitat establerta 
és major que l’existent. Els edificis estudiats 
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tenen d’origen planta baixa i un pis, però la 
normativa en permet més: dos pisos més al 
carrer de la Creu i un més als carrers de Mar-
torell i Valldoreix. Al carrer de Villà coincideix 
el nombre de plantes, però seria possible una 
major alçada. 

•  Els edificis dels carrers Hospital, Riera, Valldo-
reix i de la Creu estan afectats per l’ampliació 
de vial: aquí no s’admet la rehabilitació de les 
façanes afectades, sí les obres de manteniment, 
i el que s’imposa és l’obra nova reculada uns 
metres enrere. Cal comentar en especial el cas 
dels carrers Riera i Hospital, que tot i estar en 
zona 12naSCV (“amb rehabilitació preferent 
de l’edificació tradicional”) per afavorir-ne la 
protecció, el gruix de les cases tradicionals està 
afectat per ampliació de vial: la rehabilitació de 
la part afectada esdevé impossible i en aquest 
cas el planejament incoherent..

•  És possible la substitució de les edificacions, 
és a dir, l’enderroc de l’edificació existent i la 
reedificació amb obra nova.

En ambdós grups les OME i el Codi Tècnic de 
l’Edificació (GE 2006) marquen uns requisits mínims 
per a l’habitabilitat i la seguretat dels edificis, que 
afecten paràmetres com la resistència dels materi-
als a la càrrega i el foc, les necessitats de ventilació 
i d’il·luminació natural o, per exemple, les ampla-
des dels accessos i les estances segons la seva fun-
ció. En alguns casos aquesta normativa té present la 
conservació dels valors patrimonials (CTE, art. 2.3, 
i document bàsic HE relatiu a l’estalvi energètic) i 
en la seva aplicació s’accepta en general un marge 
de flexibilitat quan s’actua sobre obra existent. No 
obstant això, sembla que la tendència és seguir el 
més estrictament possible les disposicions, amb la 
consegüent modificació i eliminació d’elements d’in-
terès patrimonial. En tot cas, el nivell d’anàlisi de 
detall que requereix aquesta legislació queda fora de 
l’abast d’aquest treball pel que suposa de coneixe-
ments d’arquitectura tècnica. 

Protecció legal existent

El marc legal català ofereix dues vies per pro-
tegir el patrimoni arquitectònic que han estat utilit-
zades de diferent manera per al conjunt estudiat: la 
legislació en matèria de cultura i la legislació urba-
nística. 

La Llei 9/1993, del patrimoni cultural català (GC 
1993), crea les categories de Bé Cultural d’Interès Na-
cional (BCIN) i de Bé Cultural d’Interès Local (BCIL). 
Parla també dels “restants béns integrants del pa-
trimoni cultural català”, que són els que reuneixen 
un valor històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, 

paleontològic, etnològic, documental, bibliogràfic, 
científic o tècnic, sense arribar al nivell de les cate-
gories anteriors, però que han de ser conservats pels 
seus propietaris. Cap de les edificacions tractades en 
aquest treball gaudeix de declaració BCIN o BCIL. El 
fet que estiguin incloses en un pla especial, segons 
es tracta a continuació, permet entendre que es reco-
neix almenys que formen part del patrimoni cultural 
català, però amb el nivell de protecció que aquest pla 
els atorgui.

La legislació urbanística preveu la redacció de 
plans especials urbanístics amb una normativa adre-
çada a protegir els edificis recollits en un catàleg.6 A 
Sant Cugat és vigent des del 2008 la Revisió del Pla 
Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic 
de Sant Cugat del Vallès (ASCV, 2008). Aquest pla 
identifica una sèrie d’edificis i elements d’interès 
arquitectònic que inclou en un catàleg amb diferents 
nivells de protecció i estableix uns àmbits tipològics 
per als quals redacta una normativa específica que 
també afecta els edificis catalogats que hi són ubi-
cats. El conjunt d’edificis objecte d’aquest treball està 
inclòs d’una manera o una altra en aquest pla: 

-  Dins aquestes àrees, i tot i una voluntat ex-
pressa envers la rehabilitació, només dos edi-
ficis estan catalogats al nivell A i no poden ser 
enderrocats (els dos edificis amb volta cata-
lana del carrer de Sabadell: A60 i A61). Cinc 
ho estan a nivell B prohibint-se l’enderroc de 
la façana, tot i que cal dir que són exemplars 
renovats a finals del XIX i primeres dècades 
del XX: tot i el seu interès no són representa-
tius del conjunt que es tracta aquí. Vuit més 
estan protegits a nivell C, que en aquest cas 
implica la protecció explícita d’un seguit de 
trets: la composició històrica de les façanes i 
alguns elements concrets (portals, tortugades, 
ampits...). Tot i que l’esperit és la rehabilitació, 
aquesta protecció no comporta necessàriament 
l’obligatorietat de preservació física, i es podria 
acceptar un enderroc seguit d’una reconstruc-
ció de la façana que reaprofités els elements 
concrets protegits. La resta d’edificis del con-
junt estudiat està inclòs al nivell D, on la fàbri-
ca original no gaudeix de protecció expressa, 
tot i les mesures de foment a la rehabilitació, 
tal com s’analitza tot seguit. 

-  Consideració del conjunt estudiat dins el ni-
vell D, de protecció tipològica. Amb el terme 
tipològic no es refereix a la tipologia de casa de 
cós amb els elements que s’han descrit. Els di-
ferents àmbits de protecció tipològica responen 
a àmbits on es vol preservar una estructura ur-
bana i una estètica tradicional, classificats per 
àrees que intenten combinar àrees d’evolució 
urbana i les condicions del planejament. Així, 
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el conjunt estudiat, tot i respondre a la mateixa 
tipologia arquitectònica abans descrita, queda 
dividit en tres àmbits tipològics diferents, als 
quals s’aplica una mateixa filosofia de base, la 
protecció d’uns “elements estètics immateri-
als”. A la pràctica, normativament hi ha dos 
grups: els edificis dels àmbits D-I i D-V, que 
corresponen a la zona 12na/SCV, i els edificis 
de l’àmbit D-VI, la resta. Per al primer grup, 
on l’edificabilitat i les alçades permeses coin-
cideixen força amb el que es vol protegir, s’ha 
disposat un seguit de mesures que afavoreixen 
la conservació. Per al segon grup, on aquesta 
coincidència desapareix en perjudici de la con-
servació, s’ha prioritzat el manteniment d’una 
estètica. 

-  Per al grup que s’acaba d’esmentar, que com-
prèn els carrers de Sabadell, Sort, Xerric i Sant 
Domènec, que es correspon amb la zona 12a 
SCV, i àmbits tipològics D-I i D-V, hi preval el 
següent: 

•  Obligatorietat de mantenir la parcel·la tradici-
onal d’un o dos cóssos, si més no en l’aspecte 
exterior.

•  Regulació de les alçades. L’alçada serà la que 
correspongui dins el conjunt de façanes (i en 
tot cas es redueix la permesa abans de 7,55 a 
un màxim de 6,25), excepte quan estan prote-
gits amb fitxa individual; aleshores preval la 
pròpia alçada. Va acompanyat de la limitació 
de l’alçada en PB i la prohibició d’entresolat, 
ajustant així la divisió per plantes a la situació 
tradicional. 

•  Possibilitat de transformar les golfes sota co-
berta en habitables. Per fer-ho, cal modificar 
l’estructura de la teulada i el volum, i així gua-
nyar l’alçada suficient requerida per la norma-
tiva, segons disseny que ja proposa el mateix 
pla (fig. 40). Es justifica com a mesura com-
pensatòria a la nova regulació de l’alçada, ja 
que suposa un incentiu d’uns 19,40 m² més de 
superfície. 

•  En canvi, la rehabilitació comporta haver d’en-
derrocar les edificacions del pati que superin 
la fondària edificable, amb un marge de tole-
rància de 4 m en planta baixa i 2,5 en planta 
pis. Afecta, per tant, les ampliacions de l’ha-
bitatge pel darrere i construccions annexes o 
aïllades en aquest espai. La normativa anterior 
permetia el seu manteniment i, tot i que de 
vegades es tracta de veritables construccions 
precàries i desordenades, sovint són construc-
cions auxiliars de la casa pagesa original, amb 
el seu propi valor històric. 

•  S’elimina l’obligació de proveir places d’apar-
cament, però no es prohibeix la seva cabuda 
en una casa d’aquest tipus.

-  Quant a la composició de façanes, s’explicita 
que la pauta d’actuació preferent serà la re-
cuperació de la composició històrica i que les 
obres de rehabilitació i restauració hauran de 
respectar les característiques tipològiques del 
conjunt (tal com s’ha dit, un conjunt genèric) 
prenent com a model els edificis protegits en 
nivell B. De tota manera, el criteri estableix 
també explícitament un gran ventall de possi-
bilitats, des de la imitació al contrast. A la pràc-
tica implica una fixació centrada en la qualitat 
estètica i arquitectònica, la relació de la qual 
amb la composició històrica real serà purament 
interpretativa per part de qui avaluï els projec-
tes futurs, atès que no es proveeixen descripci-
ons tipològiques ni de caràcter. 

Aquesta nova formulació comporta un avan-
tatge important en la preservació de l’entorn cons-
truït, com és la fixació de l’estructura parcel·lària i 
de l’skyline d’una part important del nucli històric. 

Fig. 40:  Proposta de golfes habitables a la nova RPEPPA [a ASCV, 
2008].
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Però planteja alhora solucions polèmiques, com la 
planta golfes, i dóna un marge molt ampli encara per 
a l’alteració de conjunts definits a través dels criteris 
de composició de façanes. Aquests aspectes seran 
tractats més endavant. 

4. Significació

El conjunt analitzat ofereix una sèrie de valors 
que contribueixen a la seva significació i rellevància.

Valors històrics

En tant que document amb càrrega de memòria 
històrica, centrada en els punts següents: 

-  Edificacions amb una antiguitat a l’entorn de 
180-220 anys.

-  Evidència física, testimoniatge d’una fase ben 
definida d’expansió econòmica, demogràfica i 
urbana de Sant Cugat, dins el procés evolutiu 
que porta la petita vila medieval del segle XII a 
la ciutat en expansió que és avui. Aquesta fase 
s’insereix en el mateix procés que es produeix 
a la Catalunya agrícola, que és la que susten-
tarà l’arrencada industrial a Barcelona i altres 
ciutats. Ens parla de la història social i econò-
mica, tant a escala local com de país. 

-  Representació dels habitatges de les classes 
populars al camp, i en especial dels rabassai-
res, protagonistes d’una forma d’explotació de 
la terra que es dóna entre el segles XVIII i XX. 
Entre la massa anònima d’ocupants d’aquestes 
cases destaca la figura de Ramon Mas, amb 
nom propi dins el moviment rabassaire de la 
dècada de 1930. 

-  Aquest conjunt de valors és desconegut en ge-
neral a pràcticament tots els nivells: una part 
dels professionals en la gestió del patrimoni de 
la ciutat, els propietaris i residents, persones 
vinculades al món de la cultura. 

Valor urbanístic i arquitectònic

Centrat en aspectes històrics: 
-  El conjunt representa una fase ben definida de 

l’evolució urbana de la ciutat, amb una tipolo-
gia pròpia (resumida gràficament a l’annex 2). 
Es distingeix clarament de l’anterior, represen-
tada actualment per escassos exemplars aïllats 
de l’arquitectura dels segles XV-XVI i XVII, i 
de la que es desenvolupa a partir de 1840, on 
es manté la tradició de les cases de cós però 
amb altres elements (obertures més àmplies, 
balcons, remats al coronament) i s’aixequen 
cases pageses més grans, de pagesos benes-
tants. Com a conjunt representatiu d’una fase 

evolutiva, és el més uniforme en origen, una de 
les característiques que el diferencia dels con-
junts arquitectònics dels altres moments.

-  A escala local, es tracta dels exemples més pri-
merencs conservats de cases en renglera a la 
vila i d’obertura de carrers ex professo (carrers 
de Sabadell, Xerric i Riera).

-  Representen l’arquitectura popular tradicional. 
No es tracta d’una arquitectura d’autor, sinó 
d’una arquitectura de mestre d’obra, anònima. 
Es basa en la repetició d’un mòdul arquitectònic 
(la casa de cós) i del disseny de façana al fil de 
les solucions tècniques i estètiques del moment. 

-  La fàbrica original evidencia l’ús d’uns ma-
terials i unes tècniques tradicionals, ara pràc-
ticament en desús. Entre aquest material cal 
destacar el maó massís, que implica un canvi 
respecte a la tradició anterior, basada en la 
tàpia, la tàpia amb rajol i el paredat. Aquestes 
cases són els primers exemples de construcció 
amb maó, en contrast també amb altres edificis 
similars als pobles de l’entorn, on sembla que 
encara es construeix amb tàpia o paredat. 

Valor escènic i estètic

-  La repetició continuada del mòdul de la casa 
de cós als trams de carrer amb exemplars ben 
conservats en amplada i alçada produeix un 
efecte escènic, ordenat i harmònic. Aquest efec-
te és més potent als carrers amb un cert pen-
dent, on l’esglaonat dels ràfecs genera un skyli-
ne característic. Per a l’arquitecte redactor de la 
RPEPPA aquest és el principal valor d’aquest 
conjunt. 

-  Les cases ben conservades són estèticament 
agradables i, en aquest sentit, apreciades. 
Aquest és un dels valors percebuts per la ma-
joria de la gent en relació amb cases com la del 
carrer de Sabadell, 39 (fig. 41). 

-  Dotació de caràcter al paisatge urbà del nucli 
històric i d’ambientació especial als interiors 
dels edificis

•  L’efecte urbanístic, arquitectònic i estètic, jun-
tament amb la presència d’elements que són 
reconeguts com a antics, són el fonament del 
genius loci d’aquest entorn. En general els usu-
aris no saben com definir o identificar què els 
agrada de l’ambient del carrer, que en realitat 
és una suma de tot. 

•  Un interiorisme de qualitat imprimeix també 
un caràcter i una ambientació molt especials. 
Aquest és un aspecte especialment ressaltat 
per algun dels comerciants amb local en un 
d’aquests habitatges, on l’ambient aconseguit 
per la rusticitat ben treballada li proporciona 
el toc especial que busca per al seu negoci. 
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Valor educatiu

Tant en l’aspecte més acadèmic de transmissió 
de coneixements, com en l’aspecte de formació, de 
foment de l’esperit crític i de la transmissió de valors:

-  Pel seu paper testimonial dels fets i fenòmens 
històrics esmentats abans, poden resultar un 
recurs fonamental per il·lustrar, visualitzar i 
palpar com era el Sant Cugat de finals del segle 
XVIII i primera meitat del XIX. Aquest valor 
resideix per una banda en l’aspecte exterior del 
conjunt, però en un grau més alt en la visualit-
zació, i interpretació, dels espais interiors. 

-  En formar part de l’evolució de la ciutat, con-
tribueix a proporcionar a les persones els re-
cursos d’orientació històrica, en el temps, per 
llegir i entendre la ciutat i el que comporta.

-  Alhora, la relació d’aquest conjunt amb els al-
tres exemples existents a la geografia de l’en-
torn proporciona també recursos per relacionar 
realitats similars i crear xarxes d’identitat (regi-
onal, nacional, social, etc.).

Valor de conjunt 

En associació a un conjunt de béns patrimonials 
que junts complementen una visió de la realitat del 
Sant Cugat rural: 

-  Les masies del terme que encara es conserven, 
que són l’habitatge de famílies pageses amb 
més recursos i centres d’explotació agrícola. 
Estructuren l’hàbitat dispers del camp català 
des de l’edat mitjana.

-  El Celler Cooperatiu, projectat el 1921 per l’ar-
quitecte modernista Cèsar Martinell, fruit de 
l’esforç d’una associació de pagesos de Sant 
Cugat. Va néixer per disposar d’una infraes-
tructura comuna per a l’elaboració del vi, amb 
l’objectiu de rendibilitzar els esforços indivi-
duals en el context d’una economia capitalista. 
La posada en marxa del Celler va implicar el 
desús de part dels cellers particulars als habi-
tatges de la vila, tant en cases del conjunt com 
en d’altres. Està previst que l’edifici esdevingui 
part del Museu de Sant Cugat. 

-  Col·lecció d’eines del camp, de viticultura, i 
estris de la llar provinents de les cases pageses 
de la població, dipositada al Museu de Sant 
Cugat. Molts particulars conserven encara ma-
terial i infraestructura (premses de vi) del ma-
teix tipus.

-  Altres elements fruit del context d’especialit-
zació en la viticultura, bàsicament els cups que 
algunes cases encara conserven al subsòl, i que 
alguns comerços i restaurants han integrat en 
la seva ambientació. Alguns són cups de dates 
posteriors, en el moment de màxim apogeu de 
la vinya (dècada de 1880) i signats pel terrisser 
local Arpí.

Valor per a la comunitat

-  No existeix actualment cap grup que s’iden-
tifiqui socialment, econòmicament o cultural-
ment amb aquest conjunt de cases i que li ator-
gui un valor de representació en aquest sentit. 
La composició sociològica actual ja no té res a 
veure amb la que va crear aquests habitatges 
i hi va desenvolupar una activitat econòmica 
vinculada al camp.

-  Alguns dels residents actuals són descendents 
de famílies que hi han viscut durant dos, tres 
o més generacions. Li atorguen un valor senti-
mental dins l’àmbit privat, però en general cap 
com a patrimoni històric. 

-  No existeix un coneixement del significat 
d’aquests habitatges, només un grup reduït 
amb més formació intueix i percep la histo-
ricitat. En conseqüència, no hi ha cap clamor 
popular a favor de la conservació d’aquests 

Fig. 41:  Interior del centre d’estètica del carrer de Sabadell, 39. 
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habitatges, com tampoc no existeix en relació 
amb la conservació de l’entorn històric en ge-
neral dins de Sant Cugat, fora d’un grup molt 
reduït de persones vinculades a associacions 
culturals. En el desenvolupament del treball, 
la reacció de les persones consultades canviava 
quan se’ls explicava aquesta significació i ten-
dien a traslladar-se a una posició més favora-
ble a la conservació. 

-  Els veïns dels carrers de Sabadell i de la Sort 
aprecien molt la tranquil·litat dels respectius 
carrers, consideren que s’hi viu molt bé, sense 
sorolls ni trànsit, i especialment al carrer de la 
Sort consideren que es manté i els agrada la 
vida de barri, de carrer, els veïns es coneixen 
pràcticament tots. 

Valor econòmic

-  Existeix un valor estrictament material basat 
en el seu ús com a habitatge o comerç. No són 
cases caigudes en desús i en ruïna, a excepció 
d’algun cas puntual, i malgrat que en alguns 
casos el manteniment i la modernització han 
estat escassos no s’ha arribat a l’abandonament 
i l’obsolescència generalitzada. Els propietaris 
i residents consultats, tant els que han dut re-
formes com els que no, estan majoritàriament 
satisfets amb el seu habitatge o local.

-  Existeix també un valor potencial en el seu 
preu de mercat, directament proporcional a les 
possibilitats edificatòries. 

Aquests valors, llistats genèricament per a tot el 
conjunt, assoleixen diferent grau en funció sobretot 
del nivell d’alteracions produïdes en cada edifici en 
particular i en l’entorn immediat. Aquestes alteraci-
ons són un veritable llast i dificulten la percepció ge-
neral de la seva significació, especialment a través de 
la primera mirada. Juntament amb el nivell d’ame-
naça de futures alteracions, delimiten clarament 
quins són els exemplars o agrupacions d’exemplars 
amb més possibilitat de potenciar el seu valor. Cal 
tenir en compte també les modificacions reversibles, 
com els portals tapiats, que es poden recuperar. 

5.  Vulnerabilitat i altres qüestions que 
cal considerar

S’ha anat identificant al llarg del treball una 
sèrie de factors que afecten el conjunt estudiat, en 
general de manera negativa. Aquests riscos són: 

El grau d’alteració i la manca de consciència 
sobre el conjunt 

El nivell d’alteració i la dispersió dels millors 
exemples conservats dificulta la percepció general 
del conjunt i motiva la manca de consciència sobre 
la realitat arquitectònica concreta que aquestes cases 
encarnen i sobre el seu significat històric. Comporta 
dues conseqüències: 

-  Escassa predisposició a la conservació, en el 
sentit que el punt de partida és que no hi ha res 
a conservar. 

-  Enfocament erroni en les actuacions de restau-
ració i rehabilitació.

Aquest desconeixement és en general compartit 
pels promotors i també per una part de les persones 
que intervenen en la gestió municipal. Per contrares-
tar aquesta situació, s’ha començat ja a tenir aquest 
conjunt en compte en les accions de difusió del patri-
moni a la ciutat (placa explicativa al carrer de Saba-
dell, inclusió en el llibre sobre patrimoni local Tresors 
de Sant Cugat, inclusió en les activitats a peu de car-
rer) i a introduir-lo en la gestió municipal. 

El planejament vigent: el principal problema

La implementació de les possibilitats edificatòries 
previstes pel PGM-76 és incompatible amb la conser-
vació, com succeeix a totes les poblacions on aquest 
pla és d’aplicació. En la mesura que l’edificabilitat és 
superior a la superfície construïda existent, major és 
l’atractiu de cara a ampliar, especialment a través de 
la reedificació, i el risc per tant per al patrimoni. La re-
ducció d’aquesta edificabilitat per part d’una adminis-
tració local implicaria la indemnització: pagar als pro-
pietaris el valor de la superfície perduda, a preu de 
mercat. L’import econòmic d’una operació d’aquest 
tipus, en un context en què caldria marcar prioritats 
en relació amb el conjunt del patrimoni arquitectònic, 
fa inviable aquesta opció de manera general. 

Als carrers de Valldoreix, Martorell, Riera i de 
la Creu s’ha anotat ja que el planejament no acom-
panya la conservació. A més, el procés d’implemen-
tació de l’edificabilitat està molt avançat, els pocs 
exemplars que resten corren risc imminent de subs-
titució. 

La revisió del Pla especial de protecció del pa-
trimoni arquitectònic de Sant Cugat: avantatges i 
mancances

La RPEPPA redreça fins on pot el problema de 
la conservació allà on el planejament acompanya i 
no admet l’addició de més pisos: carrers de Sabadell, 
de la Sort, del Xerric, Hospital i Sant Domènec. Però 
planteja unes qüestions que són motiu de polèmica: 

1.  Una qüestió de concepte entorn del que cal pro-
tegir: valors immaterials i fàbrica original. La 



Les rengleres de cases de finals del segle XVIII i inicis del XIX a Sant Cugat del Vallès Gausac 38-39 2011  121

RPEPPA parteix d’uns plantejaments estètics, 
genèrics entre els arquitectes que s’encarreguen 
de la redacció d’aquest tipus de document. El 
mateix redactor del de Sant Cugat considera 
la seva tasca principal mantenir l’estètica de la 
ciutat. Aquests valors estètics són identificats 
generalment en l’arquitectura de les elits locals: 
esglésies, masies i, sobretot, amb molta dife-
rència l’habitatge urbà dels pagesos benestants 
de la segona meitat del s. XIX i l’habitatge de 
segona residència dels estiuejants barcelonins 
des de finals del segle XIX, que s’expressen en 
el llenguatge del modernisme i del noucentis-
me. Aquestes edificacions gaudeixen en aquest 
document d’un alt nivell de protecció i sovint 
se les postula com a BCIL. Pel que fa a l’arqui-
tectura popular més senzilla, la RPEPPA con-
sidera el valor estètic immaterial, que resideix 
en elements com la composició arquitectònica, 
proporcions, eixos de simetria, etc., i no en la 
fàbrica original. És precisament a la fàbrica, en 
canvi, on se sustenta el valor de l’arquitectura 
popular com a document històric que ens parla 
d’una manera de viure i de construir en el pas-
sat, i la garantia de la seva autenticitat, essencial 
per a aquest valor. Aquesta darrera visió és la 
compartida en general pels historiadors. 

2.  Els valors estètics tradicionals són tractats ge-
nèricament, no s’ha dut a terme cap classifica-
ció sistemàtica de tipologies constructives re-
presentatives de l’evolució urbana a la ciutat. 
El referent compositiu, per tant, és un referent 
ideal que és la suma de totes les experiències 
arquitectòniques al centre i, atesa la llibertat 
interpretativa que es dóna a l’arquitecte, pot 
derivar en solucions molt variades. La possi-
bilitat d’introduir tanta varietat en conjunts 
arquitectònics originalment uniformes és un 
risc claríssim de pèrdua del seu valor històric.

3.  L’admissió d’una planta golfes que altera la 
coberta és una mesura que s’ha implantat com 
un mal menor. És una mesura nova, sense 
precedents coneguts. Es defensa un costat po-
sitiu en el fet que pretén compensar la pèrdua 
d’alçada i és, per tant, una manera d’evitar 
possibles reclamacions i perquè es considera 
que el seu impacte des del carrer és mínim. La 
part negativa és que inevitablement crea una 
nova tipologia d’edificació i la seva construc-
ció implica el desmuntatge de teulades origi-
nals i la necessitat d’obra que altera interiors 
que potser s’haurien mantingut. 

4.  L’obligació d’enderrocar les construccions 
dels patis està afectant elements que poden 

tenir el seu interès històric com a part de l’ha-
bitatge pagès i alhora resta superfície constru-
ïda útil a la parcel·la. Es tracta de superfície 
útil que ja existeix i que si compleix unes con-
dicions mínimes d’ordre podria fer el paper 
que s’atorga a la planta golfes inventada. 

Per tant, la RPEPPA dóna la possibilitat de re-
tenir els valors escènics i urbanístics centrats en les 
dimensions de les edificacions, en especial l’skyline, i 
amb això és un gran avanç respecte a la situació ante-
rior i es reté una part important del valor de les edifi-
cacions. Però alhora ha quedat coix en el moment de 
retenir els valors històrics i arquitectònics que resi-
deixen en la preservació de la fàbrica original i d’una 
composició arquitectònica representativa d’un perío-
de històric concret. Per als exemplars que mantenen 
aquest valor, aquesta mancança és un risc total. 

Cicle d’obsolescència

Malgrat un relatiu bon estat de conservació en 
general, aquestes edificacions carreguen alguns pro-
blemes de manteniment, amb mostres d’obsolescèn-
cia física o funcional, causats per les característiques 
constructives originals i la manca de modernització 
o d’actuacions de rehabilitació. Els problemes que 
han estat assenyalats són: 

-  Abandonament i ruïna. En dos casos l’edi-
fici ha estat abandonat per un llarg període 
de temps amb un estat consegüent de ruïna. 
L’edifici del carrer de Sabadell, 45, un dels que 
presentava una façana quasi original, va co-
mençar a esfondrar-se i va haver de ser ender-
rocat per seguretat. 

-  Problemes estructurals en alguns casos aïllats 
(estructura de la volta, resistència de les pa-
rets).

-  La manca d’aïllants sota els paviments de la 
planta baixa genera humitats a la part baixa de 
les parets i fa malbé l’enguixat i la pintura. Mol-
tes cases han optat per col·locar un sòcol de fusta 
com a solució barata per ocultar el problema.

-  Algunes cases conserven la teulada original, 
sense cap capa impermeable ni aïllant de re-
forç, fet que provoca filtracions d’aigua i 
manca d’estanquitat tèrmica.

-  Degradació de forjats i cobertes a causa del po-
driment de bigues i llates.

-  Les obertures originals de la planta pis no com-
pleixen la normativa vigent pel que fa a venti-
lació i il·luminació, tot i que poden arribar a ser 
acceptades en les obres de rehabilitació.

-  La neteja i el manteniment de la tortugada. 
És un lloc de difícil accés i les peces s’han de 
recol·locar i buidar periòdicament de la brutí-
cia i terra acumulades. 
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Aquests problemes són proporcionals a la manca 
de manteniment i l’actualització que s’hagin dut a 
terme al llarg del temps i la majoria poden ser soluci-
onats sense pèrdua de valors de caràcter. Però això té 
un cost i, tal com ha explicat un dels residents, alguns 
veïns han venut la casa i han marxat: en no disposar 
de diners per emprendre obres de rehabilitació, els 
sortia més a compte vendre i anar a un pis nou. Ac-
tualment la situació econòmica pot suposar un risc 
a l’hora d’afrontar el manteniment, però el mercat 
immobiliari al centre de la ciutat encara té vitalitat 
i seria estrany que aquestes cases restessin abando-
nades a causa d’aquest cicle d’obsolescència, tenen 
encara un valor econòmic important. Cal evitar, però, 
el decaïment físic per tal que futures inversions pu-
guin respectar al màxim la fàbrica original. Quan 
alguns dels propietaris, d’antic o nous, han optat per 
la rehabilitació respectuosa (p. ex., c/ Sabadell, 39) no 
han tingut altra opció que refer interiors perquè, per 
exemple, els embigats estaven podrits. 

Tendències en els canvis dels habitatges amb 
ús residencial 

Un cop situat el marge de vulnerabilitat dels 
valors d’aquestes edificacions establert pel planeja-
ment urbanístic i de protecció i vistos els problemes 
d’obsolescència, s’anoten aquelles accions observa-
des com a tendència en la rehabilitació dels edificis 
i que impliquen alteració dels valors arquitectònics i 
compositius:

1.  Modificació en les finestres: ampliació, con-
versió en balcó o noves obertures. És una 
tendència que s’ha imposat ja a moltes de 
les cases, fruit del desig d’obtenir més llum 
natural, en unes estances que no arriben als 
estàndards mínims d’obertures de ventila-
ció i il·luminació. Si, a més, hi ha canvi en 
el programa funcional, amb creació de dues 
estances on abans n’hi havia una, genera au-
tomàticament la necessitat d’obrir una finestra 
nova. Els propietaris que mantenen almenys 
a la planta pis la finestra original manifesten, 
però, estar-hi satisfets, si bé en algun cas s’ha 
practicat una petita claraboia a la teulada per 
millorar la claredat. La qüestió de si la modi-
ficació de finestres altera la fesomia és polè-
mica. La divisió d’opinions afecta tant els usu-
aris residents com el sector professional que 
intervé en la gestió. Una part considera que 
almenys en els exemplars que han conservat 
la distribució original cal mantenir-la i buscar 
alternatives d’il·luminació si cal mitjançant 
claraboies, patis de llum o replantejant el pro-
grama funcional per adaptar cada espai a les 
condicions de llum originals. Una altra part 

admet la modificació, bé com a mal menor 
davant la possibilitat de devaluació de l’ha-
bitatge i la seva degradació, o bé perquè no 
considera aquest fet un problema, mentre les 
noves obertures o les ampliacions respectin 
les proporcions tradicionals. 

2.  Obertura d’aparcament. El risc en aquest cas 
és relatiu, ja que en una casa de cós una plaça 
d’aparcament ocupa una part important de la 
superfície habitable que els propietaris solen 
voler mantenir. No obstant això, és una pos-
sibilitat que es pot arribar a admetre i cal tenir 
en compte la repercussió negativa d’aquest 
impacte. 

3.  Modificació dels accessos. S’ha començat a 
treballar en la recuperació del portal origi-
nal, que està essent acceptada per promo-
tors i els residents consultats valoren po-
sitivament. Amb tot, s’ha expressat també 
una tendència a minimitzar la porta com a 
manera de separar la casa d’un carrer “poc 
amable”. La creació d’un segon accés per ar-
ribar a una segona unitat dins la casa és una 
possibilitat que ara es reduirà en marcar com 
a preferent l’ús unifamiliar, però tampoc no 
desapareix. 

4.  Composició totalment contrastant. És una 
opció possible. En general no és acceptada, 
per trencar amb l’estètica tradicional, però al-
gunes persones donen suport a aquesta opció, 
especialment per substituir aquelles façanes 
alterades i guanyar així en qualitat arquitectò-
nica si el projecte és bo (al marge de conside-
racions de patrimoni històric). 

Pressió comercial: entre el risc i l’oportunitat

En aquests moments la pressió comercial als car-
rers més protegits per la RPEPPA és escassa, però la 
implantació de comerços i d’altres locals de serveis 
als baixos ha produït ja alteracions amb l’obertura 
d’aparadors. Això ha ocorregut als edificis del car-
rer de Sabadell, però no encara als dels carrers del 
Xerric, Sort, Hospital i Sant Domènec. Pel que fa al 
carrer de Sabadell, una part dels aparadors o grans 
finestrals en planta baixa estaven concebuts inici-
alment al projecte d’obra nova o rehabilitació, però 
sense que encara hi hagués una proposta de negoci 
concret pensat per al seu interior. Amb l’obra ja feta, 
aquests locals han allotjat un tipus de servei que no 
requereix necessàriament aquests finestrals, o fins i 
tot estan tancats. En aquest punt hi ha també posi-
cions divergents. Ningú s’oposa a la implantació de 
comerços o serveis als baixos. Una part important 
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considera que no ha d’implicar modificacions en 
façana i que, en tot cas, cal fomentar des de l’admi-
nistració l’establiment de negocis específics que s’hi 
puguin adaptar millor (restaurants, antiquaris, deco-
ració i parament de la llar). Una altra part considera 
que cal activar el comerç i donar el màxim de facili-
tats: on no permetrien modificar un portal per a l’ús 
d’habitatge, sí que ho farien per a un comerç. 

Del Programa d’orientació per als equipaments 
comercials (POEC) [ASCV, 2005] a Sant Cugat s’ex-
treu la previsió d’expansió comercial al nucli sobre 
la base del dèficit d’oferta existent i del creixement 
demogràfic. El mateix programa proposa un model 
comercial al nucli –el centre comercial a cel obert– 
basat en la promoció d’espais urbans comercials 
continus que, partint de l’eix ja consolidat, creixi en 
forma de teranyina cap als altres carrers cèntrics de 
la ciutat. Proposa una sèrie de mesures per orde-
nar aquest creixement i fomentar un dels principals 
actius, el comerç tradicional independent, enfront 
de la major competitivitat de les franquícies i les 
“zones fredes” (zones de concentració de bancs i 
immobiliàries). 

Cal tenir en compte aquesta previsió d’expansió 
comercial, atès que afecta directament els carrers que 
s’estan tractant, i crear complicitats amb el progra-
ma, en el sentit d’afavorir la implantació d’un tipus 
de comerç o de local que no impliqui la modificació 
de les façanes, entre les quals els aparadors i acces-
sos independents a la planta pis. Es pot vincular un 
comerç de qualitat i d’èxit a aquest tipus d’edificació, 
com ja succeeix en altres casos (fig. 42 i 43). 

El suport econòmic: una mancança que cal superar

Els propietaris dels edificis estudiats no dispo-
sen ara mateix de cap tipus d’incentiu econòmic. De 
fet, la llei i la normativa preveuen mesures en aquest 
respecte, com les següents: 

-  Beneficis fiscals: exempció de l’Impost de Béns 
Immobles (IBI) per a BCIN, reducció d’IBI 
mitjançant la correcció del valor cadastral de 
l’immoble per a edificis que no es poden en-
derrocar (BCIL i altres) i reducció en taxes i 
impostos municipals. Com altres administra-
cions locals, l’Ajuntament de Sant Cugat ator-
ga bonificacions de fins al 90% en l’impost de 
construccions, instal·lacions i obres i en la taxa 
de llicències per a les obres interiors en edifi-
cis de la RPEPPA, excepte el cas d’ampliació 
(ASCV 2011).

-  Subvencions i ajuts. Les promogudes per la 
Generalitat de Catalunya per a la restauració 
de patrimoni arquitectònic afecten només els 
BCIN i els BCIL més rellevants. Les adminis-

Fig. 42:  Botiga situada a casa de cós de la segona meitat del segle XIX i modi-
ficada al primer terç del XX. L’alteració per adaptar-la a local comer-
cial és mínima: l’aparador és el resultat d’una lleugera ampliació de la 
finestra en planta baixa respecte al seu format original (C/ Villà, 20). 

Fig. 43:  Botiga situada a casa de cós de la segona meitat del segle XIX i 
modificada al primer terç del XX. L’adaptació a local comercial 
s’ha realitzat aparentment sense alteracions (C/ Villà, 26). 
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tracions locals acostumen a promoure’n per 
als béns catalogats de la seva circumscripció. 
A Sant Cugat, les subvencions existents estan 
adreçades només a l’arranjament de façanes 
a la zona centre, independentment de la seva 
qualificació patrimonial. 

Els propietaris que són en certa manera consci-
ents del valor històric de les cases i s’han esmerçat en 
la rehabilitació respectuosa reclamen més ajuts eco-
nòmics que els compensin, especialment quan saben 
de les limitacions derivades de la RPEPPA. Apareix 
la qüestió del greuge comparatiu: “els propietaris de 
béns patrimonials han de tenir especial cura per al 
gaudi de tercers” i “els que han conservat són ara pe-
nalitzats, i això hauria de tenir una compensació”. La 
qüestió és que el plus d’esforç que requereix el man-
teniment d’aquestes cases, pel que fa al retall de la lli-
bertat d’acció i potser en algun cas de major despesa 
econòmica, hauria de ser considerada, sense perdre 
de vista, però, el deure de conservació i manteniment 
de tot propietari, de béns patrimonials o no. 

Cal reflexionar també sobre altres mesures més 
imaginatives i en serveis. Per exemple, un veí del 
carrer de Sabadell suggeria que la grua que instal-
la la il·luminació nadalenca al seu carrer es podria 
aprofitar per netejar la seva tortugada, ja que ell no 
es pot permetre el lloguer d’una grua. Al marge de 
qui hauria d’assumir aquest esforç extra, l’adminis-
tració local podria centralitzar les necessitats dels 
veïns de manera relativament fàcil i proposar soluci-
ons comunes més senzilles i barates. 

Una vulnerabilitat compartida: comparativa 
amb altres casos similars

La conservació d’aquest tipus d’edifici no té ara 
com ara a Catalunya cap paral·lel per prendre com a 
model per seguir. 

De moment, cap casa de cós del tipus similar al 
descrit ha estat declarada BCIN. No existeix des de 
la Generalitat de Catalunya, com a màxim responsa-
ble de la protecció del patrimoni cultural català, una 
estratègia d’identificació del ventall de tipologies 
constructives de la història de l’habitatge i de selec-
ció dels millors exemplars per a la seva declaració 
dins la categoria de màxima protecció. 

En canvi, el Servei de Patrimoni Arquitectònic 
Local (Diputació de Barcelona) treballa l’evolució ur-
bana i n’extreu els tipus constructius a cada municipi 
en els inventaris que elabora perquè els ajuntaments 
disposin del material sobre el qual construir el catà-
leg. Així, ha proposat que alguns exemplars de cases 

de cós de la mateixa tipologia, almenys en l’aspecte 
exterior, que la que estem treballant a Sant Cugat si-
guin catalogats, o si més no tractats amb cura especial, 
al Prat, Sant Vicenç dels Horts i Esplugues (González 
et alii, 1997; Lacuesta et alii, 2006; Calonge et alii, 
2007). Aquesta proposta es basa en l’interès d’aquests 
edificis “no tant pel seu caràcter original, sinó pels 
valors de repetició dels seus elements, que els donen 
caràcter de tipus arquitectònic (valor tipològic)”. 

Als municipis amb exemplars d’aquesta tipolo-
gia, per als quals s’ha pogut consultar sobre la seva 
gestió,7 el resultat és el següent: 

-  El Prat de Llobregat, amb dues rengleres i un 
tercer petit grup de cases inserides en una ren-
glera més àmplia que evolucionà posterior-
ment. Una de les rengleres (Cases d’en Puig) 
va ser enderrocada a causa del seu deterio-
rament i parcialment reconstruïda en el seu 
aspecte exterior per acollir un centre d’inter-
pretació ambiental (fig. 44). La segona renglera 
(Cases d’en Janet) ha estat exclosa de tota pro-
tecció per l’afectació urbanística existent: l’edi-
ficabilitat prevista triplica el volum actual i es 
planeja un reordenament de l’illa. Per al reduït 
grup del carrer de Madoz, només es preserva 
la volumetria (amplada de parcel·la i alçada). 

-  Sabadell. Amb uns pocs exemplars de tipolo-
gia molt similar (fig. 45) inclosos al catàleg de 
protecció, els dóna simplement cobertura do-
cumental. És a dir, es poden enderrocar amb el 
registre gràfic previ de l’edifici com a memòria 
per al futur. 

-  Sant Vicenç i Esplugues encara no han redactat 
el pla especial de protecció, ni decidit quina 
protecció legal donaran als seus exemplars. 

Fig. 44:  Cases d’en Puig (el Prat del Llobregat). Conjunt de cases de cós 
reconstruït. 



Les rengleres de cases de finals del segle XVIII i inicis del XIX a Sant Cugat del Vallès Gausac 38-39 2011  125

Tots els professionals vinculats als ajuntaments 
respectius que van ser contactats consideren que val 
la pena conservar aquests edificis. Però el fet és que 
els problemes que sorgeixen dificulten tot intent. La 
conclusió és que malgrat l’opinió estesa entre una 
part dels gestors de patrimoni a diferents nivells a 
favor de la conservació de les cases de cós, almenys 
aquest tipus més antic i simple està desapareixent 
per manca de protecció. 

El cas de les cases back-to-backs angleses pro-
porciona una experiència diferent sobre conservació 
d’un tipus d’arquitectura similar a la que s’està trac-
tant, l’habitatge de les classes treballadores. 

Les back-to-backs, construïdes a finals del XVIII i 
primeres dècades del XIX, van ser la forma més habi-
tual d’habitatge de les classes treballadores a les ciu-
tats industrials dels Midlands i el nord d’Anglaterra. 
Eren habitatges petits, disposats en renglera entorn 
d’una illa i confrontant per la part posterior amb una 
altra renglera, amb la qual compartien el pati interi-
or d’illa on s’ubicaven els serveis comuns (safareigs, 
estenedors, lavabos). La densificació dins l’habitatge 
i l’allunyament respecte a nous estàndards d’habita-
bilitat (llum, ventilació i espai, serveis) van comportar 
que fossin prohibides i que aviat, des del darrer terç 
del XIX, s’iniciés el seu enderroc. Ara en queden pocs 

exemplars (fig. 46, 47 i 48) i, des de fa uns anys, l’inte-
rès que existeix a Gran Bretanya per la història social i 
la manera de viure de la gent ha generat actuacions de 
preservació i revaloració d’aquest patrimoni. 

Fig. 45:  Cases de cós del carrer de Riera Villaret, 44-46 (Sabadell) [AS 
2007].

Fig. 48:  Duke’s Terrace, exemple de back-to-backs a Liverpool 
(Anglaterra). 

Fig. 46:  Back-to-backs a Birmingham (Anglaterra) [www.birmingha-
mheritage.org.uk].

Fig. 47:  Back-to-backs a Leeds (Anglaterra) [LCT 2001]. 
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-  A Birmingham, una de les poques illes de back-
to-backs que restaven de les 20.000 que hi havia 
hagut va ser protegida legalment8 el 1988. Uns 
anys més tard, gràcies a les entitats sense ànim 
de lucre Birmingham Conservation Trust i Nati-
onal Heritage, se’n va adquirir la propietat, ja 
molt degradada, es restaurà i s’hi desenvolupà 
un projecte d’interpretació in situ que explica la 
manera de viure a les cases durant quatre mo-
ments de la seva història a través de la recreació 
dels interiors. El 2004 es va inaugurar el centre 
Back to Backs amb gran èxit (Upton, 2004).

-  A Leeds es va desenvolupar a finals del XIX 
una variant de la back-to-back amb una ocupació 
menys intensiva del sòl. Malgrat ser declara-
des il·legals el 1909 per la seva inhabitabilitat 
segons uns nous estàndards i els programes de 
reurbanització duts a terme durant les dècades 
següents, Leeds va conservar i ocupar encara 
moltes d’aquestes cases. A finals de la dècada 
de 1970 diverses associacions i residents es van 
començar a mobilitzar a favor d’una renova-
ció gradual. Encara que havien estat declarades 
inhabitables, molts residents les preferien als 
pisos en blocs als afores. Les back-to-backs eren 
més barates, fàcils d’escalfar i adients per a uni-
tats familiars petites. Avui dia, les back-to-backs 
de Leeds formen part del parc d’habitatge de la 
ciutat i del seu patrimoni històric (LCT, 2001).

-  A Liverpool, Duke’s Terrace (1837) sembla que 
és la darrera mostra de back-to-backs, una ren-
glera de divuit unitats reconvertides en nou 
cases adossades. En aquest cas es va reconstruir 
la renglera original seguint tècniques tradicio-
nals a causa del mal estat dels edificis originals.

En el cas anglès, el govern va impulsar la des-
trucció de les back-to-backs a causa d’unes condicions 
d’habitabilitat superades i, per cert, pitjors que les 
de les cases de cós catalanes. Però avui dia les back-
to-backs estan sent revalorades com a bé patrimonial 
i també com a recurs d’habitatge. El cas del centre 
Back to Backs de Birmingham és un excel·lent projecte 
de recuperació i de museïtzació. Casos com aquest, 
però, no han d’implicar la renúncia a preservar una 
part del patrimoni històric que forma part de la his-
tòria d’una ciutat. El cas de Leeds és un exemple 
clar de com les condicions i la percepció de les coses 
canvien. Les societats contemporànies, amb unitats 
familiars cada cop més petites, poden recuperar ha-
bitatge considerat obsolet perquè no cobria les neces-
sitats de famílies més extenses i presentava condici-
ons higièniques pobres a través de la rehabilitació i 
la introducció d’uns estàndards mínims en serveis. 

6.  Proposta de polítiques de conserva-
ció i gestió 

El conjunt d’habitatges estudiat reuneix uns va-
lors suficients i conté una significació específica que 
fan adient la seva conservació. Però se’ns planteja 
com un conjunt fràgil i vulnerable al canvi, especial-
ment en relació amb altres elements del patrimoni de 
la ciutat. Es proposen, per tant, les mesures següents, 
algunes de les quals són específiques d’aquest con-
junt o d’alguns dels seus elements i d’altres han de 
ser enteses com a mesures genèriques que haurien 
de formar part d’un programa integral de protecció 
de l’entorn històric a Sant Cugat. 

Reforç de la protecció legal

Cal un reforç de la protecció legal a fi de garan-
tir la preservació física del conjunt en general allà on 
sembla que seria viable i dels aspectes que contri-
bueixen al seu caràcter en particular. Aquest reforç 
passa per: 

-  Introduir en la documentació de la RPEPPA 
la identificació de la tipologia i dels elements 
que configuren el seu caràcter, per tal que els 
agents que intervenen en la gestió del patrimo-
ni la tinguin en compte.

-  Replantejar la protecció legal del conjunt, in-
vertint els esforços en les àrees i exemplars més 
ben preservats on aquesta protecció encara 
és viable. Així, als carrers on el planejament 
acompanya (carrers de Sabadell, Sort, Hospi-
tal, Sant Domènec i Xerric), elevar la protecció 
dels edificis de manera que es garanteixi la 
seva protecció física (preservació de la fàbrica 
original) i no es produeixi pèrdua dels valors 
explicitats que configuren el caràcter d’aquesta 
tipologia. En concret: 

•  Als edificis del nivell 1 (segons classificació 
per nivells a l’inventari de l’annex 2 i plànol 
de l’annex 4: nou casos) s’hauria de fixar la 
composició de façana i no permetre’n modi-
ficacions de cap tipus si no és per desfer les 
alteracions detectades. També s’hauria de pro-
tegir la distribució interior bàsica. Caldria de-
signar-los BCIL. 

•  Als nivells 2 (a i b), permetre només les modi-
ficacions encaminades a recuperar totalment 
o parcialment l’aspecte inicial o millorar la 
coherència amb el conjunt. No existeix una 
fórmula precisa, així que aquestes modifica-
cions dependran de la reversibilitat de les al-
teracions prèvies i del context urbà. Els car-
rers de l’Hospital i Sant Domènec, on hi ha 
exemples isolats, admetrien un ventall més 
ampli de modificacions, mentre que al carrer 
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de Sabadell, on els trets identificadors de la 
tipologia original i els valors de repetició són 
més evidents, s’hauria de prendre una única 
direcció. Caldria també considerar l’interès 
que algunes modificacions comporten com a 
mostra de l’evolució en l’habitatge popular en 
diferents períodes. 

•  L’opció de la planta golfes amb terrassa en 
aquest grup és considerada incompatible amb 
els valors genèrics, especialment pel que fa al 
nivell 1, ja que implicaria la substitució defini-
tiva de la teulada i segurament dels interiors, 
per poder sostenir un pes més. 

•  Cal valorar una modificació del tractament 
dels volums al pati, especialment amb els vo-
lums complementaris a l’habitatge pagès, ja 
que el seu reaprofitament permetria mantenir 
elements que també formen part del conjunt 
patrimonial estudiat. Alhora, això permetria 
una veritable compensació a la conservació 
sense alteració de l’obra històrica, substituint 
la previsió de la planta golfes. 

•  Els edificis que encara es conserven als carrers 
de la Creu, Valldoreix, Riera i Martorell es 
troben desemparats legalment i el nivell d’al-
teració de l’entorn és molt més alt, malgrat el 
bon estat de conservació dels valors originals 
d’alguns pocs exemplars. Aquí la protecció 
física esdevé pràcticament inviable i cal, com 
a mínim, realitzar un molt bon registre de tots 
els edificis. 

Foment de mesures destinades a la protecció

La implementació d’aquestes mesures de pro-
tecció ha d’anar acompanyada pel foment d’usos 
compatibles i adients. En aquest sentit, l’adminis-
tració local podria mantenir una actitud proactiva 
envers la conservació, més enllà de gestionar la ini-
ciativa privada, i treballar a dos nivells: facilitar les 
condicions de l’habitatge als residents actuals i in-
tentar trobar oportunitats per a nous usos més ben 
adaptats a les edificacions. 

-  L’habitatge unifamiliar, que és l’ús original i el 
més freqüent avui dia, és positiu però té una 
doble cara: és compatible amb la preservació, 
ja que moltes famílies hi han viscut i encara hi 
viuen, però les tendències a la modificació són 
un fet. Cal buscar solucions als problemes més 
habituals com, per exemple: 

•  Estudiar solucions d’il·luminació que no pas-
sin per la modificació de la façana original: 
claraboies, pati de llum, distribució interior. 
Evidentment això és una alteració en ella ma-
teixa, però d’un menor impacte en el paisatge 
urbà. Una proposta detallada i adaptable faci-

litaria molt en una fase de convenciment.
•  Facilitar l’accés a places als aparcaments pú-

blics per compensar la manca al mateix edifici.
•  Gestió col·lectiva de problemes de manteni-

ment comuns, en relació amb elements especí-
fics (p. ex.: manteniment de tortugades).

-  Trobar maneres d’aconseguir encaixar les ne-
cessitats de possibles futurs propietaris, re-
sidents o usuaris (negocis), amb els requeri-
ments dels edificis, de cara a captar aquells 
usuaris que poden adaptar-s’hi millor. Cal ex-
plorar i valorar les possibilitats que l’Ajunta-
ment realitzi les accions següents, per exemple:

•  El treball amb agents com les agències im-
mobiliàries, associacions de propietaris, la 
cambra de comerç local i les associacions de 
comerciants. Cal que la informació flueixi per 
comunicar avantatges i desavantatges per tal 
que cadascú ho tingui present en les seves de-
cisions.

•  Fomentar un ús residencial diferent del d’ha-
bitatge en propietat de primera residència, ori-
entat al lloguer temporal. Les limitacions que 
un propietari particular pot arribar a consi-
derar excessives aplicades a l’habitatge propi 
poden ser plenament assumides per un pro-
pietari públic o també privat, en el cas que 
tercers usuaris amb necessitats diferents, i pot-
ser temporals, puguin gaudir dels habitatges. 
Aquests poden ser restaurats i rehabilitats a 
través d’un projecte de qualitat i respectuós 
alhora amb la fàbrica, la composició i l’es-
tructura bàsica dels interiors. L’èxit entre els 
veïns i clients del local del carrer de Sabadell, 
39, restaurat amb respecte i criteri, apunta en 
aquesta direcció. 

Possibles actuacions serien:
•  Adquisició i rehabilitació, a través de Promu-

sa,9 dels exemplars que presentessin oportu-
nitat per al seu ús com a habitatge, locals o 
oficines de lloguer. Promusa, que generalment 
treballa fent obra nova en barris de nova crea-
ció, podria invertir en rehabilitació al centre i 
complementar la seva oferta social. 

•  Contactar amb institucions i empreses per 
proposar la compra d’habitatges i la recon-
versió en allotjament o oficines. Sant Cugat 
està augmentant l’oferta universitària amb 
noves escoles i en paral·lel s’està implemen-
tant un parc tecnològic a cavall del municipi 
veí de Cerdanyola. S’espera una alta mobilitat 
d’estudiants, professors, investigadors i tre-
balladors en trànsit, i algunes de les universi-
tats o empreses poden complementar l’oferta 
d’allotjament amb aquest recurs. 

•  Buscar sinergies amb el comerç. Cal treballar 
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conjuntament amb l’àrea de comerç de l’Ajun-
tament i establir contacte amb les associacions 
de la ciutat per tal que tinguin en considera-
ció aquesta qüestió. Una desitjada prohibició 
d’obertura d’aparadors en planta baixa hauria 
d’anar acompanyada d’algun tipus de con-
traprestació al comerciant i del foment d’un 
tipus de comerç o de servei que es beneficiï es-
pecialment de l’ambient i el caràcter que una 
edificació d’aquest tipus pot oferir, o que sim-
plement no requereixi “grans” aparadors.

Cal tenir en compte en aquest sentit el dret de 
tempteig i retracte sobre les transmissions oneroses 
de la propietat que l’administració té dret d’exercir, i 
que en tot cas caldria emprar d’una manera respon-
sable. 

-  Proporcionar incentius econòmics a la restau-
ració, la rehabilitació i les tasques de mante-
niment que millorin la propietat i respectin el 
seu caràcter i interès històric. L’exempció o bo-
nificació d’impostos ajudaria els propietaris a 
no sentir-se “penalitzats”, mentre que les sub-
vencions poden implicar, a més, una millora 
efectiva als habitatges.

-  Proposar i desenvolupar projectes de millora 
al carrer adreçats a recuperar la fesomia ori-
ginal i revaloritzar el seu aspecte patrimonial. 
Per exemple, la recuperació dels portals apa-
reix com un recurs relativament senzill, que en 
principi sembla d’interès per als veïns consul-
tats, i que pot ajudar a recuperar el caràcter i 
generar consciència sobre la uniformitat origi-
nal de la tipologia. 

La difusió, la interpretació i la via de la museït-
zació

Cal desenvolupar un programa de difusió per 
donar a conèixer aquests habitatges i el que repre-
senten, fomentant la seva valoració, estima i els va-
lors comunitaris: sessions informatives per als pro-
pietaris i usuaris, conferències, articles de difusió 
i de premsa, visites guiades, etc. Una sessió per a 
propietaris i residents podria ser molt útil, així com 
el treball amb les escoles locals entorn del desenvo-
lupament urbà i de l’habitatge. 

Semblantment cal preveure a mitjà-llarg termini 
un projecte d’interpretació i museïtzació d’un dels 
habitatges. Un projecte d’aquest tipus oferiria l’opor-
tunitat de conservar i mostrar un habitatge tal com 
havia estat concebut originalment i explicar el Sant 
Cugat agrícola des del costat de la gent més corrent 
juntament amb els fenòmens històrics rellevants que 

l’originen. La documentació conservada als arxius 
sobre aquests moments a Sant Cugat permet apro-
fundir la història individual de les persones i conèi-
xer detalls de la vida quotidiana, i les col·leccions 
del museu, així com en mans particulars, permetrien 
l’ambientació d’interiors. Aquest tipus de museïtza-
ció de la vida de les classes populars, molt habitual 
als països anglosaxons (Back to Backs a Birmingham), 
és molt poc comú a Catalunya, que compta amb es-
cassos exemples (p. ex., Colònia Vidal a Puig-reig). 
És una opció que alguns professionals del patrimo-
ni i la didàctica (director del museu, president del 
GEL) opinen que val la pena desenvolupar. També 
és l’única opció que altres proposen contra la pèrdua 
total d’un conjunt arquitectònic que consideren pràc-
ticament insalvable. 

Aquesta possibilitat comporta l’adquisició de la 
propietat, que hauria de ser plantejada aviat almenys 
de manera prospectiva, per tal d’aprofitar les opor-
tunitats en els casos més ben conservats i ubicats. 

Annex 1

Inventari de les cases que actualment s’emplacen a 
les rengleres originals

Aquest inventari llista tots els edificis identifi-
cats de la tipologia de casa de cós de finals del XVIII 
- inicis del XIX i algunes de les substitucions moder-
nes per mostrar el nivell de conservació individual i 
de conjunt. Es presenten per carrer en ordre alfabètic 
i de numeració. Inclou la informació següent: 

- Fotografia de l’estat actual (gener de 2008).
- Data de creació de la parcel·la (quan es coneix).
-  Nivell de conservació, segons la classificació 

següent: 
1 - Quasi original.
2 - Força ben conservat: 

2a - amb algunes alteracions;
2b - amb alteracions més importants.

3 -  Substitució o alteracions importants en faça-
na, però es manté l’amplada original i l’al-
çada almenys similar. 

4 -  Substitució i alteració total de la volumetria 
original.

-  Protecció legal a curt termini, segons la norma-
tiva del Pla especial de protecció del patrimoni 
arquitectònic a punt de ser aprovada.
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Annex 2

Planimetria de la casa de cós a Sant Cugat (basat en el model del c/ Valldoreix, 5-7, establert el 1801)
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Annex 3

Evolució urbana. Planta de la vila amb les parcel·les creades a finals del segle XVIII i primeres dècades del 
segle XIX
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Annex 4

Nivells de conservació. Plànol amb el nivell de conservació i d’aspecte original
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Arxius

Arxiu de la Corona d’Aragó (ACA)
-  Protocols notarials de Sant Cugat del Vallès, vol. 

201 (any 1781), 208 (1787), 215 (1794), 217 (any 
1796), 221 (any 1801), 223 (1804), 228 (1827), 229 
(1828), 231 (1832-1833) i 232 (1834-1841). 

Arxiu del Registre de la Propietat
-  Sant Cugat del Vallès, propietats 138, 258, 281, 291, 

309, 448, 484N, 634, 1060, 1159, 1162, 1380, 1426, 
2209, 3177, 39731 i 50697.

Arxiu Històric Comarcal de Terrassa (AHCT)
-  notarials de Sant Cugat, vol. 1178/1 (any 1816, Mi-

quel Vermell).

Arxiu Històric de Protocols Notarials de Barcelona 
(AHPNB)
-  notari Josep Torrente, any 1847.
-  notari Francesc Gallisà, any 1838.

Arxiu Històric de Sabadell (AHS)
-  notaria de Sant Cugat, vol. E447/39, 348 i 349 (anys 

1821-1822, 1824 i 1825, notari Ramon Mimó).

Arxiu Municipal de Sant Cugat del Vallès
-  ANC, caixa 86: registre del cadastre (anys 1807-

1832).
-  ANC, llibres de gestió administrativa, núm. 343: 

Memòria de gestió administrativa, 1968.
-  Llicències d’obres al c/ Sabadell.

Notes

1. Aquest escrit és una versió del treball final del Màster en 
Gestió de Patrimoni cursat a l’Institut d’Ironbridge i la Universitat 
de Birmingham, amb el suport d’una beca del programa “beques 
per a gestors culturals locals per a l’assistència a activitats forma-
tives” de la Diputació de Barcelona.Parteix per tant de l’experièn-
cia pròpia en el treball tècnic que desenvolupa l’autora al Museu 
de Sant Cugat, tot i que el resultat és un treball acadèmic.Va ser 
presentat el febrer de 2008, i a data d’avuialgunes circumstàncies 
que afecten la conservació del conjunt patrimonial analitzat han 
canviat. S’han produït noves alteracions del conjunt conservat, i la 
pèrdua d’un dels millors exemples. A nivell de gestió, s’han apro-
vat definitivament la Revisió del Pla Especial de Protecció del 
Patrimoni Arquitectònic de Sant Cugati la Modificació de PGM 
que aquesta revisió requeria (novembre de 2008), fet que ha estat 
revisat en aquesta versió per la seva implicació. Altres factors, 
com la crisi econòmica i els canvis en la pressió urbanística, hauri-
en d’analitzar-se més detalladament per valorar la seva incidència 
en la conservació del conjunt, però es considera que no alteren en 
essència les línies principals d’aquest treball. Cal afegir que amb 
posterioritat al tancament de l’article s’ha constatat la urbanitza-
ció en el període estudiat del tram del costat est del C/ Valldoreix 
comprès entre el C/ Sant Antoni i el tombant del mateix carrer 
Valldoreix, així com d’una part del costat nord del C/ Martorell. 
Aquesta informació no queda incorporada en aquest article. 

2. Les aportacions dels entrevistats estan integrades al llarg 
del treball, però no es publiquen aquí les entrevistes individuals. 
Aprofito per agrair a tots els entrevistats el temps dedicat, i en 
especial a aquells que em van donar accés a casa seva. El conjunt 
d’entrevistats és el següent. Administració local a Sant Cugat: 
Lluís Campins (director del Museu de Sant Cugat), Vicenç Tort 
(arquitecte municipal responsable del Pla Especial de Protecció 
del Patrimoni Arquitectònic de Sant Cugat). Altres administra-
cions locals: Roser Calpe (arxivera a Sant Vicenç dels Horts), 
Genís Ribé (tècnic del Museu d’Història de Sabadell), Constantí 
Vidal (arquitecte del Prat de Llobregat). Gestors de patrimoni 
de l’administració pública supralocal: Mercè Costa (arquitecta 
de la Direcció General del Patrimoni Cultural, Generalitat de 
Catalunya), Raquel Lacuesta (responsable de la Secció tècnica 
d’investigació, catalogació i difusió del Servei del Patrimoni Ar-
quitectònic Local, Diputació de Barcelona). Propietaris, residents 
i comerciants: Paula Boixader, Ascensión Carreño, Jaume Cebrián 
Tubau, Jordi González, Sra. Moncau i Joan Manel Moncau, Manel 
Moreno, Maria Rosa Santacreu, Núria Trius. Entitats locals: Anto-
ni Bardavio (Grup d’Estudis Locals de Sant Cugat), Domènec Mi-
quel (Grup d’Estudis Locals de Sant Cugat, Fundació Sant Cugat, 
Associació de Propietaris de Sant Cugat), Imma Pueyo (Firart), 
Jordi Casas (Grup d’Estudis Locals de Sant Cugat). Altres: Manuel 
Fuster Freixa (arquitecte local), Susana Reverte (agent immobilià-
ria), Lídia Mas (neboda del líder rabassaire Ramon Mas).

3. El contracte implicava la cessió de terreny perquè el pagès 
hi plantés vinya, a canvi d’una part proporcional de la collita. La 
durada estava limitada a 50 anys o a la mort de 2/3 parts dels ceps.

4. C/ de la Creu: AHS, notaria de Sant Cugat, vol. E447/39, 
348 i 349 (anys 1821-1822, 1824 i 1825, notari Ramon Mimó), i 
AHPNB, notari Josep Torrente, any 1847. 
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C/ Martorell: ACA, notarials de Sant Cugat, vol. 217 i 223 (anys 
1796 i 1804, Miquel de Cabanyeres). 
C/ Riera: ACA, notarials de Sant Cugat, vol. 201, 208 i 215 (anys 
1781, 1787 i 1794, Miquel de Cabanyeres).
C/ Sabadell: ACA, notarials de Sant Cugat, vol. 231 i 232 (anys 
1832-1833 i 1834, Marià Font i Carbonell), i AHPNB, notari Fran-
cesc Gallisà, any 1838. 
C/ de la Sort: ACA, notarials de Sant Cugat, vol. 228 (1827, Antoni 
Anfruns).
C/ Valldoreix: AHS, notaria de Sabadell, E348 MFL181 (any 1824, 
Ramon Mimó).
C/ Villà: ACA, notarials de Sant Cugat, vol. 229 (any 1828, Antoni 
Anfruns).
C/ Xerric: ACA, notarials de Sant Cugat, vol. 223 (any 1804, Mi-
quel de Cabanyeres) i AHCT, notarials de Sant Cugat, vol. 1178/1 
(any 1816, Miquel Vermell). 

5. En alguns casos encara més simples es prescindeix de l’arc 
i s’utilitza una biga de fusta com a llinda (per exemple, al C/ Riera).

6. En la llei vigent a data d’avui, el text refós de la Llei d’ur-
banisme, aquestes disposicions estan recollides als articles 67 i 71 
(GC 2010). 

7. Comunicació personal de Constantí Vidal (el Prat de Llobre-
gat), Genís Ribé (Sabadell) i Roser Calpe (Sant Vicenç dels Horts).

8. Va ser declarada Listed Building grade II, equiparable a BCIN.
9. Promusa és l’empresa pública municipal destinada a fa-

cilitar habitatge als ciutadans en funció de les necessitats socials i 
també edifica oficines i locals comercials.




