
www.ateneu.cat 

FINS AL 22 DE DESEMBRE

CURSOS I
TALLERS

# 0 0 6
TA R D O R

2 0 2 2

M O N O G R À F I C S

LA CIUTAT QUE VIUS, EL SANT CUGAT QUE ES MOUelcugatenc .cat

PATRIMONI 
LOCAL
De la Mina dels Monjos al 
Castell de Canals, tresors 
a l’ombra del Monestir

Subscriu-te a 
elCugatenc.cat

Només 5€/mes

Periodisme
km0 ètic qualitat

 



2 3
e

lc
u

g
a

te
n

c
.c

a
t #

0
0

6
 TA

R
D

O
R

 2
0

2
2

Àngels Solé
“Els catàlegs dels ajuntaments 
s’han fet tard i, pel camí, s’ha 
perdut molt patrimoni”
AUTOR. Jordi Pascual Mollá

A la Guerra Civil i a la del francès es va perdre molt 
patrimoni.
Hi ha un estudi de Joan Bosch en què s’indica que a la desfeta 
del 36 es va perdre un 90% del patrimoni existent a les es-
glésies. Gràcies a la implicació de la gent es van poder salvar 
algunes obres.

Quins són els riscos actuals?
Els ambientals. Es pot posar un barret al monument que està 
en risc per la pluja, per exemple. També hi ha productes que 
permeten un millor manteniment de les obres a l’aire lliure. 
Hi ha riscos que no es poden evitar i per això cal pensar com 
evacuar una obra d’art davant d’una situació d’emergència.

Hi ha molts actes de vandalisme sobre el patrimoni?
N’hi ha força i darrerament encara més. Els grafitis ens pre-
ocupen molt. Tot sovint les institucions ens venen a buscar 
perquè intentem conscienciar la població.

O fas això o tanques el recinte.
I llavors ho tanquem tot? El patrimoni té un valor artístic i 
històric però també té un valor social, per viure’l i gaudir-lo. 
Si comences a generar illes tancades, on queda la cohesió 
social que es genera al voltant d’aquests monuments?

Qui ho ha de fer? Museus, escoles..?
Sobretot, l’escola. Tot sovint les escoles van als museus però 
estudien la part estilística i no la de conservació. Entendre la 
complexitat de restaurar allò que s’ha fet malbé fa que la per-
sona prengui consciència de la importància de conservar-ho.

Us heu recuperat de les retallades de la crisi 2008?
Més que retallada, el problema és que les institucions cultu-
rals tenim els recursos molt limitats. A més, el patrimoni és 
el fruit d’una creativitat antiga i, per tant, els seus artistes no 
pressionen per tenir més recursos.

Les administracions locals estan més limitades.
Els ajuntaments fan el que volen dins del que poden. Hi ha 
una relació directa entre el neguit de la gent i la priorització 
política. Com que a la gent li preocupen més els contenidors, 
la neteja, l’escola bressol..., els governs ho prioritzen. En les 
darreres dues dècades hi ha hagut un canvi clar de mirada per 
part dels ajuntaments. A Catalunya, els catàlegs de patrimoni 
dels ajuntaments s’han fet tard i, pel camí, s’ha perdut molt 
patrimoni.

La creu de terme i la cura del Monestir
AUTORA. Alba Rodríguez, servei de Patrimoni Històric i Museus de Sant Cugat

Helena Minuesa 
“La cultura és per a tothom 
però només una elit ho sap”
AUTOR. Jordi Pascual Mollá

Els museus són espais tancats.
Es van concebre així, espais tancats on l’alta burgesia i la 
noblesa exposaven les seves obres com a símbol de poder. 
Al segle XXI aquesta idea no té cap sentit.

Com es deselititzen?
La cultura és per a tothom però només una elit ho sap, vaig 
veure un dia escrit a un mur. La clau és aconseguir que els 
museus siguin útils per a la societat, que la gent se senti 
interpel·lada. Hi ha una part de cultura terapèutica.

Què és la cultura terapèutica?
La cultura pot arribar a alleugerir el pes a l’ànima. És a dir, 
el museu ens pot aportar benestar social.

A les visites escolars no es concep com una institució 
formal? Això no fa enrere els joves?
Els museus del segle XXI s’esforcen per trencar aquesta 
visió. És un procés que durarà dècades perquè l’origen dels 
museus és el que és: el lloc d’inspiració de les muses.

Hi ha museus que fan propostes sense basar-se en les 
necessitats reals?
Hi ha molta gent que fa concepcions a priori. Vull pensar 
que cada vegada és menys freqüent. Potser l’àmbit on és 
menys així és la cultura popular i tradicional.

El patrimoni també són objectes que tenim a casa?
Sí, hi ha un patrimoni quotidià amb el qual la gent se sent 
interpel·lada: el bar Catalunya, el Mesón, el Bohèmia... És 
a dir, el patrimoni és allò que crea identitat i sentiment de 
pertinença. També objectes que tenim a casa.

Conservar o no el patrimoni familiar depèn de la 
sensibilitat de la família.
Moltes coses han anat als antiquaris. En qualsevol cas, 
potser no tens un objecte familiar que sigui molt impor-
tant però potser sí que en tens algun que ha conviscut 
amb tu tota la vida. Hem de trobar l’equilibri entre el gran 
patrimoni i la petita cultura, sense la qual estaríem més 
buits.

Un element en pugna amb el neoliberalisme?
Totalment. El Sant Cugat que m’imagino en una o dues 
dècades és molt més individualista, més fred... Em sap 
greu ser tan negativa però en general estem avançant en 
una línia en què els llaços d’identitat i de comunitat es 
dilueixen en nom del gran capital.

Ha estat 
directora del 
Centre de 
Restauració de 
Béns Mobles 
de Catalunya, 
càrrec del qual 
es troba en 
excedència 
voluntària.

Llicenciada 
en història 
contemporània, 
també ha treballat 
al Museu de la 
Ciència i de la 
Tècnica, al Museu 
Nacional d’Art 
i va ser tinenta 
d’alcaldia de 
Cultura i Educació 
entre el 2003 i el 
2007.

És tècnica 
de cultura, 
especialista 
en didàctica i 
mediació del 
patrimoni al 
Centre d’Estudis 
i Recursos de la 
Diputació. 

Durant 15 anys va 
treballar al servei 
educatiu dels 
Museus de Sant 
Cugat impulsant 
projectes 
d’integració de 
persones amb 
diversitat funcional 
i víctimes de 
violència de 
gènere.
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El 19 de juny del 2021, just a punt de començar l’estiu, la creu 
de terme al Monestir es va estavellar contra el terra. La nit 
desfasada d’un grup de persones va acabar en acte vandàlic, 
amb una d’elles fent caure la creu i trencant-la en desenes de 
fragments.

Un acte absurd, aparentment sense intencionalitat, però amb 
greus conseqüències. La creu ha quedat malmesa, i si bé es po-
drà restaurar, no sabem encara l’abast del resultat. La persona 
que s’hi va pujar va quedar ferida, i a més haurà d’afrontar una 
acusació per delicte sobre el patrimoni històric, concreta-
ment contra un element que disposa de la màxima protecció 
en tant que Bé Cultural d’Interès Nacional.

La creu de terme del Monestir és un magnífic exemplar 
d’aquest tipus de fites que cobrien el territori des d’època 
medieval, en una societat on la religió tenia molt poder i era 
present arreu. Al costat dels camins assenyalaven els termes 
i les poblacions. Aquesta concretament s’alçava en origen al 
peu de l’antic camí a Terrassa, popularitzat al segle XX com 
a “camí dels monjos”: sortint del carrer Sant Domènec se-
guia en direcció nord passant per l’actual capella de Sant 
Domènec, seguia a tocar de les masies de Can Bellet, Can 

Delaire, can Graells... un territori antic que avui quasi no 
reconeixem. La creu actual data del segle XVI, si bé hauria 
substituït una de més antiga, la “creu de pedra” que consta 
en alguns documents medievals, i que després rep també el 
nom de Bufart i de Sant Domènec, en relació als nous refe-
rents. És també la creu de terme més ben preservada de Sant 
Cugat, de fet l’única creu que conservem íntegrament. Una 
creu que comparteix amb molts altres exemplars una estèti-
ca gòtica, molt evident en les traceries i elements decoratius, 
i les imatges de la crucifixió i de la Mare de Déu amb un nen 
Jesús als braços.

El 1936 va patir el primer enderroc a l’inici de la Guerra Ci-
vil, quan el cop d’estat feixista va produir una reacció anti-
clerical i d’enderroc de símbols religiosos. El 1940, passada 
la guerra, el nou rector mossèn Griera la va fer alçar dins el 
recinte del Monestir, en una doble operació de restauració 
del patrimoni i dels símbols religiosos en el context del na-
cionalcatolicisme. Des d’aleshores ha format part del pai-
satge del monument i del paisatge vital dels santcugatencs. 
Som molts els qui ens hi hem assegut a la seva base, els petits 
que han fet la primera escalada als graons, i moltes les fotos 
grupals i sessions del ball del paga-li Joan que ha presidit...

És sobretot aquest vincle emocional amb la ciutat, trencat 
amb la visió de la creu fracturada, el que ha generat una re-
acció. La notícia es va escampar ràpidament als mitjans i a 
les xarxes socials. Feligresos moguts per un sentiment re-
ligiós van omplir de flors i ciris el peu de la creu, i moltes 
persones van regirar les fotos antigues per compartir els 
records familiars a l’entorn de la creu.

Ara, passada aquesta onada de rebuig al vandalisme i de 
reivindicació de la creu de terme, és el moment de cap-
bussar-se als corrents més profunds d’aquest mar que mo-
dela el que passa al Monestir. Aquest malaurat incident 
ens recorda que el patrimoni històric és un bé vulnerable 
i irreemplaçable. El Monestir és un element inqüestiona-
ble, el bé patrimonial més rellevant i valorat de Sant Cugat, 
però no per això està exempt de riscos en una ciutat que 
creix i intensifica l’activitat al seu voltant. Ha de seguir sent 
proper i ben present al dia a dia de la ciutat. Però cal prote-
gir-lo i conscienciar sobre els seus valors i la necessitat de 
cuidar-lo entre tots més enllà de les campanyes de restau-
ració, essencials, del monument. Si no, anirem perdent poc 
a poc una peça important del nostre bagatge cultural, i això 
no ens pot passar.

Fotografia Mesqfotos - Ajuntament de Sant Cugat.

JOSEP MARIA Vallès
ALCALDABLE 2023
juntspersantcugat.cat Enllaç QR

i coneix més
en Josep Maria
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bilitat. El maig de l’any passat uns despreniments van obli-
gar a tancar el pont, que hores d’ara roman tancat. El govern 
ja ha anunciat que per evitar malmetre el monument, no es 
tornarà a permetre el pas de vianants i es treballarà un pro-
jecte per fer una passera paral·lela.

L’aqüeducte s’havia datat històricament del segle XVI, una 
data que balla en base a les darreres investigacions de Mu-
seus de Sant Cugat. No hi ha cap dubte que formava part de 
la mina. L’any 2003, en les excavacions per una construcció 
al carrer de la Mina es va trobar la galeria per on es conduïa 
l’aigua cap al centre i es va comprovar que hi havia un des-
nivell del 2% que permetia que el líquid fluís fins a la vila. A 
unes excavacions de l’any 2001 es va trobar el darrer tram de 
la conducció al seu pas per la plaça d’Octavià.

Abans d’arribar a la plaça d’Octavià, segons consta a la fitxa 
de la mina al catàleg municipal, hi havia una torre d’aigua a 
la cruïlla entre els carrers Castillejos i Sant Martí. La con-
ducció seguia per l’actual plaça Pep Ventura i pel carrer Sant 
Bertomeu fins anar a parar al carrer de l’Hospital tot i que a 
la fitxa del catàleg també s’especifica que de la torre d’aigua 
sortia un aqüeducte sobre paredats que passava pel carrer 
Sallés i aprofitava els desnivells del carrer Escaletes i Hospi-
tal per anar fins al Monestir.

El Pont de Can Vernet és un dels tres monuments més im-
portants de la ciutat. Només aquest, el Monestir i el Castell 
de Canals (trobaràs un article sobre aquesta fortificació a la 
pàgina 6) tenen la qualificació de Bé Cultural d’Interès Na-
cional (BCIN), la màxima figura de protecció patrimonial 
que suposa més limitacions i control en la seva conservació 
i rehabilitació però també la possibilitat d’accedir a subven-
cions nacionals i estatals. Tot sovint la Torre Negra apareix 
referenciada com a BCIN però mai es va esgotar el tràmit 
perquè ho fos. Amb la compra per part de l’Ajuntament, el 

AUTOR. Jordi Pascual Mollá

Tot i que la canalització 
havia estat datada 
tradicionalment de l’època 
medieval, el Museu ha 
trobat dades que indiquen 
que podria ser posterior al 
segle XVI
Al nord del bosc de Volpelleres –sota el pont de l’avingu-
da Via Augusta– hi ha l’únic accés conservat a la Mina dels 
Monjos, una conducció d’aigua amb una volta de maons que 
arrenca al costat de la riera de Volpelleres i que ressegueix 
bona part del seu recorregut fins arribar a l’actual parc de 
Can Vernet, on hi ha l’aqüeducte homònim que forma part 
d’aquesta infraestructura i que travessa la riera. Des d’aquell 
punt la mina torna a estar totalment soterrada per avançar 
pel carrer de la Mina, on la construcció està malmesa per 
les edificacions, i acaba al Monestir després de passar per la 
plaça Pep Ventura i pel carrer Hospital.

La Mina dels Monjos, els 
vestigis d’una conducció 
d’aigua centenària

Tradicionalment la mina s’havia datat de l’època medieval 
però els darrers estudis del museu municipal indiquen que 
la construcció podria ser posterior al segle XVI. A més, l’as-
pecte actual és propi de les mines del segle XIX i XX ja que la 
conducció es va refer diverses vegades. Aquesta infraestruc-
tura bàsica per abastir d’aigua la vila va ser problemàtica pels 
col·lapses i refaccions, especialment als segles XVII i XVIII, 
motiu pel qual es van reforçar i refer a alguns trams.

Bona mostra d’aquests problemes és el nom popular –“la 
font seca”– que va rebre la font de la plaça d’Octavià cons-
truïda el 1873, tres dècades després que, arran de la desa-
mortització de Mendizábal promoguda el 1836 pel Consell 
de Ministres, la mina passés a ser de domini públic. Així ho 
recull Isabel Vega a un article sobre el drenatge sostenible a 
Sant Cugat recollit a la revista Gausac 44-45 (2014), on s’ex-
plica que la font de la plaça d’Octavià habitualment es que-
dava sense aigua a causa de la calç.

Segons aquest estudi, la Mina dels Monjos va ser la més im-
portant de la vila. “Posteriors modificacions i ampliacions 
de la galeria original no deixen clar actualment l’accés a un 
possible ‘cap de mina’ excavat en roca natural”, s’explica a 
l’article, on s’evidencia que hores d’ara només hi ha un accés 

practicable i que bona part del recorregut ha estat malmès 
per les edificacions del carrer de la Mina. De fet, actualment 
només és practicable l’accés des del nord del bosc però no és 
segur avançar per les galeries. Tot i això, no hi ha cap control 
per evitar que la gent hi accedeixi i hi pugui haver un accident.

Amb una llargada de tres quilòmetres, una profunditat 
màxima de 9,18 metres i pous d’accés a l’exterior de fins a 
12 metres, la dels Monjos és la mina més gran de la ciutat, 
seguida de la mina de la rambla del Celler, les dues princi-
pals infraestructures amb què el Sant Cugat pagès s’abastia 
d’aigua. Segons l’estudi de Vega, l’aprofitament de l’aigua al 
Monestir es feia mitjançant una cisterna d’acumulació ele-
vada que estava adossada al palau abacial i que al peu tenia 
una font controlada per una aixeta.

La desamortització i la mina 
com a element de pressió
Tal com recull l’historiador Domènec Miquel a un estudi 
publicat a la revista Gausac 21 (2002), la segona llei desa-
mortitzadora del ministre Mendizábal es va aprovar un any 
després de la seva promoció pel Consell de Ministres. Aque-
lla normativa va posar les bases de dues escriptures que per-
metien que el 1844 se cedís el domini públic de la mina i la 
font mentre l’església i el palau abacial es van cedir gratuïta-
ment a l’Ajuntament però a la pràctica es van deixar aquests 
dos edificis en mans del bisbat, encarregat del culte actiu. És 
una operació que tenia el suport de la Diputació des del 1841.

L’Església Catòlica va veure amb recel les desamortitzacions 
–cal tenir en compte que posteriorment es va fer una impul-
sada per Baldomero Espartero el 1841 i una altra impulsada 
per Pascual Madoz el 1855– i, en clau local, el Mossèn Ma-
rià Baltà i posteriorment altres rectors van reclamar alguns 
dels terrenys cedits, aprofitant també que el nou Concordat 
obria les portes a algunes recuperacions. El Monestir mai 
va reclamar de forma vehement la recuperació de la mina 
ja que, d’una banda, suposava enfrontar-se a la població 
perquè era un dels pocs accessos a l’aigua que tenia la vila i, 
d’altra, era una infraestructura que li suposaria despeses de 
manteniment i reparació constants. L’historiador apunta, 
però, que en alguns moments puntuals alguns rectors sí que 
van reclamar la recuperació de la mina però com una mesura 
de pressió i no com una voluntat real.

El Pont de Can Vernet
Per travessar la riera de Volpelleres, la mina surt del subsol 
amb el Pont de Can Vernet. Segons recull la fitxa del catàleg 
municipal de patrimoni, és un pont gòtic amb dos ulls de mig 
punt construït amb pedra del Monestir ben airejada. Tot i 
que actualment té una passera de ferro a sobre, en els seus 
orígens era una conducció d’aigua tapada amb lloses. El forat 
al mur de suport més proper al carrer de la Mina es va fer als 
anys 60 per facilitar la comunicació entre dos horts.

“Formava part del sistema d’abastament d’aigües del Reial 
Monestir i de la part baixa de l’antiga vila de Sant Cugat”, 
recull el catàleg, on s’especifica que va ser l’any 1998 quan, 
aprofitant la urbanització del sector, va ser restaurat i reha-

La Torre Negra: una 
joia arquitectònica 
més per polir
AUTOR. Jordi Casas, membre del Grup 
d’Estudis Locals

El Ple municipal del 17 d’octubre de 2021 va formalitzar 
la compra de Torre Negra, per la qual finalment s’han 
pagat 2,8 milions d’euros als seus propietaris. Es va fer 
sense un debat previ, si més no en els òrgans de parti-
cipació que tenen a veure amb la cultura i el patrimoni. 
Des de l’equip de govern s’han avançat algunes idees so-
bre el seu possible ús.  
Torre Negra no és una masia
L’edifici, més ben dit el seu precedent, que, com a mí-
nim, des de finals de segle XVIII es coneix com a Torre 
Negra, va tenir els seus orígens en una fortificació de 
caràcter defensiu (1145). L’edifici, ja com a domus o casa 
forta, passa a mans dels Vilanova a finals de segle XII. 
A principis de segle XV els Palou s’han fet amb aquesta 
propietat i les que l’envolten. Propietats amb les quals 
constitueixen la quadra de Vilanova, el nom de la qual 
apareix per primer cop el 1411. A finals de segle XVI o 
inicis de segle XVI la fortalesa es converteix en residèn-
cia senyorial.
El 1592 la quadra de Vilanova passa a mans dels Erill, a 
causa del casament de Constança de Merlès, néta d’Hug 
Fiveller de Palou, amb Francesc d’Erill. A finals de segle 
XVII passa a mans de Francesc de Bournonville i de Pe-
rapertusa, qui el 1681 rep el títol de primer marquès de 
Rupit, per casament amb Manuela d’Erill-Orcau i de 
Ponts, besnéta de Constança de Merlès. El Monestir, en 
la persona del seu paborde major, mai no acceptarà la 
jurisdicció dels propietaris de la quadra de Vilanova, de 
fet, no acceptarà que es tracti d’una quadra, i, per tant, 
no acceptarà que els seus propietaris, els Palou, els Erill 
o els marquesos de Rupit, puguin nomenar batlle. Fi-
nalment, el 1728 el Monestir decideix comprar la qua-
dra de Vilanova, amb això s’acaben els contenciosos. 
Amb la desamortització dels béns eclesiàstics a partir 
de 1835 l’edifici i les terres del seu entorn passen a mans 
particulars, la família Rabadà. 
Planificació versus ‘finestra d’oportunitat’
L’Ajuntament de Sant Cugat durant els darrers anys 
ha aprovat molts plans d’actuació. Els d’equipaments 
no ha estat una excepció. Fa una dotzena d’anys se’n 
va aprovar un, el qual va quedar pràcticament en una 
declaració d’intencions. El 2018 s’efectuà un procés 
participatiu per elaborar-ne un altre per als deu anys 
següents, encara estem esperant el retorn per part de 
l’Ajuntament, per tal de tancar-lo definitivament. En 
conclusió, no tenim un Pla d’equipaments que posi or-
dre a la situació existent.
La situació ve marcada per un seguit d’edificis de 
propietat municipal que esperen una destinació. Re-
cordem-los (no ho fem per ordre cronològic): can 
Monmany, can Rabella, can Canyameres, els sotes de 
la plaça 1 d’octubre, villa Montserrat (creuament de 
l’avinguda de Cerdanyola amb Torre Blanca), l’antic 
edifici de l’Ajuntament, el qual tot indica que està in-
frautilitzat. I, ara, la Torre Negra. Cap d’ells no té encara 
una funció concreta, encara que alguns d’ells estan en 
procés de definir-la.  En definitiva, en qüestió d’edificis 
municipals convertibles en equipaments, hem seguit 
l’ordre invers del que diu el sentit comú: primer els ad-
quirim i després decidim què hi fem. Hem aprofitat les 
“finestres d’oportunitat” que s’han anat obrint sense 
tenir un pla o una idea general. 
Què fem de Torre Negra?   
Ningú no dubta de l’interès arquitectònic i patrimonial 
de Torre Negra, però, avui per avui, no sabem què hi 
farem exactament. Ha estat a partir de la seva compra 
que han començat a sorgir veus i iniciatives per inten-
tar trobar-li una finalitat, més enllà de les  propostes 
inicials de l’equip de govern municipal. Cal esperar que 
el projecte arribi a bon port.

La Mina dels Monjos 
va ser la més 
important de la vila

Formava part del 
sistema d’abasta-
ment d’aigües del 
Reial Monestir i 
de la part baixa de 
l’antiga vila

govern ha dit que estudiarà aquesta qualificació, que en 
qualsevol cas dependrà de la Generalitat.

Altres pous al bosc de 
Volpelleres
Els tràmits per construir l’escola la Mirada al bosc de Vol-
pelleres han situat la Mina dels Monjos com un dels ele-
ments emprats pels col·lectius ecologistes per demanar un 
emplaçament alternatiu. SOS Bosc Volpelleres i l’Associació 
per la Defensa i l’Estudi de la Natura (ADENC) han posat so-
bre la taula l’argument patrimonial. Tot i ser conscients que 
el recorregut de la mina és per l’altra llera de la riera, tenen 
dubtes que l’edificació de l’escola pugui malmetre altres ele-
ments vinculats a la mina.

D’una banda, apunten que des de l’accés del nord del bosc 
surten dues galeries més en direcció oposada i que una 
d’elles connecta amb el monestir de les dominiques. D’altra, 
recorden que el 2013, a instància d’un veí, l’Ajuntament va 
tapar tres pous al nord del bosc, un dels quals a la parcel·la 
on es preveu construir l’escola. És per aquest motiu que els 
col·lectius ecologistes van demanar una revisió de la mina 
abans d’iniciar les obres per fer l’escola.

A falta de l’estudi definitiu, que és el que apunta a un can-
vi de datació, el museu municipal va remetre una carta als 
col·lectius descartant que els tres pous esmentats a l’infor-
me presentat per SOS Bosc i ADENC puguin ser part de la 
mina, ja que aquesta discorre per l’est de la riera: “Tot i així 
el material constructiu observat i la seva ubicació plante-
gen la possibilitat que es tracti dels pous oberts el 1907 en 
el marc d’una sequera que va impulsar l’Ajuntament a bus-
car punts complementaris d’aigua”. Els pous eren plens de 
runa i “no va ser possible verificar la seva relació amb una 
hipotètica mina d’aigua”.

El museu municipal reconeix la importància històrica de la 
mina i defensa la protecció de les parts més rellevants: “Tot 
i així, els tres pous del bosc de Volpelleres queden, segons 
la informació disponible, al marge d’aquesta mina, i tot i ser 
testimonis dels esforços del passat per disposar d’aigua a la 
ciutat, no revesteixen del valor suficient per ser conside-
rats Béns Culturals d’Interès Local (BCIL)”. Davant de la 
preocupació dels col·lectius, el museu considera que no hi 
ha indicis per dir que l’obra de la Mirada malmetria aquest 
patrimoni però que, en tot cas, se’n pot fer seguiment quan 
es comenci a executar.
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El comerç històric com a patrimoni

El Castell de Canals, l’origen  
de Valldoreix

AUTOR Jordi Pascual Mollá

El tancament del bar Catalunya, la transformació del Me-
són, el tancament del Caballu Petit... Sant Cugat perd el 
seu comerç històric a marxes forçades. En alguns casos 
marcats per qüestions econòmiques, en d’altres per jubi-
lacions i per la impossibilitat de fer traspassos. Sigui com 
sigui, els establiments que durant les darreres dècades 
han format part de la ciutat, en molts casos generant iden-
tificació col·lectiva, identitat i, per tant, patrimoni a ulls 
de moltes persones, són substituïts per nous comerços, 
molts d’ells cadenes i franquícies.

“L’Ajuntament no té eines per evitar els tancaments”, ex-
plica el tinent d’alcaldia d’Hisenda, Pere Soler, “en el cas 
de ser una finca catalogada podem actuar perquè no es 
malmeti i intercedir amb la propietat per conservar els 
elements perquè perduri la memòria”. És a dir, l’admi-
nistració pot protegir el patrimoni arquitectònic però no 
l’activitat que hi acull. L’interrogant és fins on arriba la ca-
tegoria de “patrimoni” i fins a quin punt es pot actuar en 
nom seu.

És el cas de Josep Maria Cardona, que va tancar Cicles 
Cardona el setembre del 2020. “Em va saber greu perquè 
portàvem 70 anys però no tenia continuïtat familiar i els 
propietaris no volien que ho traspassés”, apunta, tot dient 
que tenia un lloguer de renda antiga de 300 euros al mes 
i ara els locals de la zona es lloguen a més de 1.700 euros 
mensuals. L’únic vestigi de Cicles Cardona al que ara és 
una botiga de crestes és la rajola on s’indica que allà es va 
fundar la Unió Ciclista.

Protegir l’arquitectura és 
protegir el patrimoni?
Un cas diferent és el del Mesón, traspassat per qui va ser 
el seu gerent durant 12 anys, Xavi Vendrell: “Ho he fet per 
motius de salut. És una llàstima però els temps canvien”. 
Al voltant de la transformació del Mesón en el bar Mono 
s’ha generat una àmplia polèmica, tant per la transforma-
ció del seu interior com per les activitats culturals que s’hi 
acollien i que el nou gerent, Francesc Fernández, es com-
promet a mantenir. Finalment, el bar Mono conserva el 
cartell històric del Mesón a la façana.

La tinenta d’alcaldia de Cultura, Esther Madrona, diu que 
es pot arribar a acords amb les propietats per mantenir 
l’esperit del comerç, com assegura que han intentat fer 
amb el Mesón, però no hi ha més marge que la mediació: 
“Jo no soc ningú per demanar a la gent que no es jubili”. 
Mentrestant només poden intentar aconseguir la protec-
ció patrimonial arquitectònica, com l’Ajuntament ha im-
pulsat en el cas del bar Catalunya.

Què és patrimoni a un 
comerç?
“Fins on arriba el concepte patrimoni? Els bars ho són?”, 
es pregunta Jordi Casas, historiador i membre del Grup 
d’Estudis Locals (GEL). En definitiva, a què respon el pa-
trimoni? A la identificació col·lectiva, a qüestions estèti-
ques, al valor arquitectònic..? Domènec Miquel, historia-
dor i també membre del GEL, es planteja fins a quin punt 
en nom del patrimoni es pot intentar aturar la renovació 
urbana. L’historiador recorda que hi ha hagut un tanca-
ment gradual des de fa anys posant d’exemple el de la pas-
tisseria Alegret del carrer Santiago Rusiñol, ara esdevin-
guda una botiga de Tous: “Què han de fer els comerciants 

si venent-se el local tenen la vida més solucionada que tre-
ballant de sol a sol?”

La mirada de les entitats de 
comerciants
Sant Cugat Comerç, l’Associació de Comerciants Cen-
tre-Vila i l’Associació de Comerciants del Barri del Mo-
nestir coincideixen a dir que, més enllà de la tristesa o no 
que generen els tancaments, és difícil evitar-ho. Durant 
els darrers anys l’increment de les vendes en línia i l’ober-
tura de grans establiments han dificultat la viabilitat de 
molts comerços petits, que en alguns casos no han estat 
capaços de modernitzar-se.

Els comerciants són conscients que la renovació del co-
merç és pròpia de qualsevol ciutat i que, en el context 
actual, cada vegada hi haurà més serveis tradicionals que 
no tindran botiga física. Això no significa que no puguin 
aparèixer altres negocis que responguin a les necessitats 
socials emergents. I qui sap si aquests nous establiments 
esdevindran un nou patrimoni sentimental per als sant-
cugatencs i santcugatenques.

AUTOR Jordi Pascual Mollá

Les obres de restauració del Castell de Canals recupera-
ran un arc i també s’instal·larà una coberta a una de les 
estances. L’objectiu és adaptar l’espai perquè pugui ser vi-
sitable i, alhora, albergui activitats culturals. És una for-
ma d’apropar el patrimoni a la ciutadania i de trencar la 
mirada pejorativa que dècades enrere es tenia del castell, 
ja que només era visible el gran mur que avui dia encara 
sobresurt al turó del costat del torrent de Can Badal.

Aquestes obres arriben després de la darrera excavació 
arqueològica, feta el 2021, en què es van trobar sitges per 
emmagatzemar cereals amb una fondària de 2,6 metres i 
una amplada d’1,2 metres. Des que van començar les ac-
tuacions, s’han trobat nou sitges al Castell de la família 
Canals, evidenciant-se així que era un centre de recollida 
de cereals i cultius com a impostos del territori que era 
sota el seu domini. A més de les estructures arquitectò-
niques, s’hi han trobat restes de vaixelles, llànties, mone-
deres del segle XIII i un picarol. Exceptuant les monedes, 
el material medieval més antic que s’ha trobat fins el mo-
ment és del segle XIV. Es demostra, per tant, que era el 
centre de poder de l’antiga municipalitat de Canals.

La primera constància documental de la quadra Canals és 
del segle X. És el precedent històric de Valldoreix. Ja fun-
cionava com a vila independent com a mínim fins que el 
castell va ser absorbit pel Monestir el 1306 per la compra 
de la fortificació per 27.000 sous per part de l’abat Ponç 
Burguet. És una absorció que va arribar després que la 
família Canals, de la petita noblesa, s’emparentés amb la 
família Cervelló, més poderosa.

Es calcula que la fortificació és dels segles XI-XII, amb 
una primera aparició documental el 1106, quan Bertran 
de Canals va fer un jurament de fidelitat al comte de Bar-
celona, Ramon Berenguer IV. En les referències docu-
mentals trobades, el castell apareix referit com a torre, 
com a domus i com a domus fortificada.

Eduard Píriz, arqueòleg encarregat de l’excavació del Cas-
tell de Canals explica que, tenint en compte la datació de 
les troballes, es constata que el castell es va abandonar al 
segle XV i que se’n va derruir una part per reutilitzar el 
material constructiu per al Monestir o per a altres edifi-
cis de la seva propietat, o bé per revendre’l. Es desconeix, 
però, quin és el motiu de l’abandonament. El redactor del 

projecte de restauració posterior a la darrera excavació, 
Roger Ricart, explica que aquesta és una de les primeres 
actuacions al castell de Canals des de l’aprovació del Pla 
Director el 2017 i per això el propòsit és restaurar i conso-
lidar un dels àmbits delimitats al document: “L’afectació 
és mínima i es garanteix la distinció de la part restaurada 
per no fer falsos històrics”.

L’historiador valldoreixenc Juanjo Cortés celebra que 
l’EMD s’impliqui en la rehabilitació del patrimoni local: 
“El castell és propietat de l’EMD, el que simbòlicament 
és important perquè suposa tenir la titularitat del nucli 
del municipi de Canals, precedent històric de Valldo-
reix”. Recorda que s’han fet diverses actuacions, sobretot 
d’ençà de l’any 2000, quan es va actuar després que s’en-
sorrés un mur, porta d’entrada per fer les primeres exca-
vacions i el Pla Director que marca les línies a seguir en 
aquestes actuacions. “Ara tenim una planta del que va ser 
el castell, que va tenir una època d’esplendor i va acabar 
espoliat”, explica Cortés, “ja es treballa en la consolidació 
d’una part de l’espai i es preparen els projectes de consoli-
dació de l’entorn i de tancament del recinte”.

L’administració pot 
protegir el patrimoni 
arquitectònic

Fotografia de EMD de Valldoreix

Aportem

La teva Associació:  vpv@vdx.cat

Participem

Treballem
... per un bon govern
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discurs i llavors es consideren tradicionals, encara que 
s’hagin inventat fa tres anys, i d’altres, que potser fa més 
temps que se celebren, però que resten fora d’aquesta 
denominació perquè no es considera propis de cert relat.

Però res és objectiu!
Evidentment, tot historiador té una ideologia, i això es 
traspua al seu treball. Però no amagar informació, buscar 
múltiples fonts, no inventar, no manipular… això és, crec 
jo, intentar fer història de manera honesta.

Quins moments destacaries del segle XX  
a Sant Cugat?
Els grans canvis han estat motivats per les infraestructu-
res: la construcció de la carretera de la Rabassada, l’arri-
bada del tren i els túnels de Vallvidrera. És quan deixa 
de ser un poble rural aïllat i quan arriben les fornades de 
gent i idees, sobretot de Barcelona.

I a nivell polític?
La Segona República va acabar amb un caciquisme local 
i va iniciar una política de reformes i millores socials. És 
en aquests pocs anys que s’inaugura l’escola pública, es 
construeix una seu de la Casa de la Vila i la primera bi-
blioteca pública. Els tres anys de guerra van ser també un 
període de revolució. Després, el franquisme va arrasar 
amb tot això, amb l’històric moviment rabassaire, amb el 
republicanisme federal, el sindicalisme, amb el catala-
nisme polític, amb les entitats...

Els rabassaires?
Els contractes de rabassa morta implicaven que fins que 
es morissin els ceps plantats, els propietaris cedien la 
terra als pagesos a canvi d’una part de la collita.  

AUTORA Aina Serra Julià

Què ens aporta mirar la història?
Un relat ric i plural del que va ser la vila abans d’esdevenir 
ciutat, una mirada crítica perquè no ens inculquin mites 
i tradicions com a úniques. Penso que en una societat 
democràtica, en un país com el nostre, on hem patit una 
dictadura que ha arrasat amb tota una tradició de lluita 
pels drets col·lectius, és imprescindible que es conegui 
aquest passat amb tota la seva riquesa i pluralitat.

No es coneix a Sant Cugat?
Aquí el Monestir s’havia menjat la gran majoria d’estudis 
d’història i la vila havia estat la gran oblidada. Arrel de la 
fundació del Grup d’Estudis Locals i la revista Gausac la 
situació ha canviat, però el forat de desconeixement és 
important. Pensa que hi ha famílies de Sant Cugat que 
van descobrir que el seu oncle havia mort al camp de 
concentració nazi de Mauthausen 75 anys després del 
seu assassinat.

Uau. És xocant.
És simbòlic però ens trobem que persones que van ser 
alcaldes durant el franquisme tenen un carrer i altres 
que van lluitar per la democràcia i el canvi social estan 
invisibilitzades.

Per què?
La història és un camp de batalla polític, sempre ho ha 
estat. I en situacions de xoc frontal de nacionalismes, 
com estem ara, encara més. Es tendeix a mitificar, a crear 
un relat únic del passat i al presentisme, a mirar amb ulls 
actuals episodis que van succeir en un context absoluta-
ment diferent. Això deixa poc lloc per la història honesta.

Per exemple?
Es diu “tota Catalunya va perdre la Guerra Civil”, doncs 
no, hi ha catalans que es van enriquir amb el franquisme, 
o que van participar a les estructures de poder de la dicta-
dura en ajuntaments, diputacions i ministeris...

O se’ns parla molt sovint de cultura popular tradicional, 
però no se’ns diu quanta gent ha de participar perquè 
sigui popular, ni quan temps ha de passar perquè es con-
sideri tradicional. Hi ha activitats que encaixen en n cert 

José Fernando Mota. Historiador especialitzat 
en la Segona República, la Guerra Civil i el 
franquisme a Sant Cugat. És bibliotecari i s’ha 
implicat a espais com la CGT, Esquerra Unida 
i Alternativa, el Col·lectiu Antimilitarista de Sant 
Cugat i el Grup d’Estudis Locals.

“Forcen el relat històric 
perquè encaixi amb els 
seus objectius polítics”

“La Segona 
República va acabar 
amb el caciquisme 
local i va impulsar 
reformes”

Plaça d’Ausies March 9
1a Planta, local 3
Centre Comercial Mira-Sol

930 378 600
publicivaris@gmail.com

Amb l’arribada de la fil·loxera van morir les plantes i els 
pagesos, a més de no tenir collites, perdien els terren-
ys. Fruit d’aquesta crisi es van organitzar en la Unió de 
Rabassaries. Segurament és la lluita organitzada més 
important de la ciutat fins a dia d’avui.

Hi ha altres lluites oblidades com la dels obrers adherits 
a la CNT i el Bloc Obrer Camperol, que després va ser el 
POUM. Anarcosindicalistes i comunistes a Sant Cugat... 
això sí que ha quedat amagat!

En els últims anys des de l’Ajuntament s’ha fet un esforç 
en política de memòria, com la instal·lació d’Stolperstei-
ne o l’homenatge a l’alcalde Roc Codó, però anem a salts, 
manca un pla integral de memòria històrica.

CREACIÓ
COMUNITAT
EMPODERAMENT

CULTURA
LLEURE Av. de Josep Anselm Clavé 13 - 17

93 675 20 57 · info@teatrelaunio.cat
www.teatrelaunio.cat


