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“El gran Kan té un atles en el qual hi ha dibuixats els mapes de totes les ciutats; aquelles
que es van construir sobre uns sòlids fonaments, les que es van enrunar i han estat colgades per la sorra i 

les que mai no han existit, però que un dia s’aixecaran on ara només hi ha caus de conills.”

Italo Calvino (1972) 

anys ha transformat sense pietat les persones i també al-
guns països. Només la geografia física sembla que perduri 
intacta vista de lluny, com un miratge, però ja sabem com 
l’acció de l’home l’ha transformada i malmesa de forma 
irreversible. 

A mesura que em vaig anar fent gran, de la mateixa 
manera que tenia la dèria de recuperar les imatges foto-
gràfiques del passat, m’atreien els mapes de les illes i dels 
continents, els dels viatges dels aventurers i mercaders de 
la llegendària ruta de la seda, els d’Odisseu perdut pels 
indrets recòndits de la Mediterrània intentant retornar a 
Ítaca, els dels pobles i dels països exòtics; dels volcans 
i dels gran rius; de les estrelles, de les galàxies i de les 

Flaixos d’història
en la cartografia sadurninenca (1400 – 2010)

Carles Querol i Rovira

Un tros de paper en blanc sempre és un desafiament. Els 
escriptors i historiadors hi traslladen els seus relats, les se-
ves fabulacions o la crua realitat; els poetes, els seu versos; 
els jutges, les seves sentències i veredictes; els metges, els 
diagnòstics i les receptes pels pacients; els compositors, 
les partitures; els examinadors, les notes dels alumnes; 
els proveïdors, l’import dels pressupostos i les factures; 
els editors, els llibres, diaris, setmanaris i revistes; els in-
vestigadors, els resultats de les seves recerques; els ex-
ploradors, les rutes i circumstàncies dels seus periples; els 
cambrers, els imports de les consumicions; els jugadors de 
travesses, els pronòstics; els polítics, els discursos, mocions 
i rèpliques, els impressors, els encàrrecs que han rebut dels 
clients; els fotògrafs d’abans, les imatges dels rodets de 
negatius...

Avui, sense anar més lluny, tot i que només són 
les vuit del vespre, ja disposo d’un feix de trossos de pa-
per que he anat acumulant al llarg de la jornada: tres re-
ceptes del metge de capçalera, un comprovant del caixer 
automàtic del banc, mitja dotzena de bitllets d’euros, una 
multa de circulació per estacionar malament el vehicle, el 
resguard de la tintoreria, el comprovant de Carrefour i els 
corresponents als pagaments amb targeta de crèdit a la 
benzinera i l’autopista, cinc cartes que he recollit a la bústia 
amb factures i l’estat del compte corrent, els diaris que 
compro cada dia, un bitllet de tren, un altre de metro, el ti-
quet de l’aparcament i una entrada del cinema. I encara he 
de sortir a sopar! Amb tots ells es podria escriure la meva 
particular història d’aquest dia irrepetible que ara s’acaba.

 D’entre les múltiples aplicacions del paper sempre 
m’han fascinat els mapes i els plànols. Als anys quaranta 
i cinquanta del segle passat les parets de totes les escoles 
estaven decorades indefectiblement amb mapes i mapes 
d’Espanya, d’Europa i del món de postguerra, en els quals 
noms mítics com Titicaca, Himàlaia, Groenlàndia, Sibèria, 
Nova York, Leningrad, Honolulú i Vladivostok, entre molts 
altres, ens generaven una enorme curiositat. 

 Per arrodonir-ho, també cada any, ens feien el re-
trat del curs escolar, asseguts davant d’un d’aquells mapes, 
com si el fotògraf convertit en notari volgués immortalit-
zar-nos amb una referència geogràfica i política –aparen-
tment immutable– com a teló de fons. Ara, quan mirem 
aquelles velles fotografies ens adonem que el pas dels 
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de 1982. El més científic, l’esquema geològic de Sant Sa-
durní i Subirats. El més utòpic, el projecte de ferrocarril 
entre Igualada i Sant Sadurní. El més agosarat, el dels pro-
jectes d’infraestructures previstos a curt, mig i llarg termini. 
Ara, amb motiu de les Fires 2010, n’he fet una selecció per 
a aquest programa.

Caldria que l’arxiu municipal disposés d’originals (o 
d’una còpia digital) de tots els plànols, mapes i fotogra-
fies aèries que es puguin localitzar sobre Sant Sadurní, 
començant pels que es troben a l’Institut Cartogràfic de 
Catalunya. I encara que només sigui per deixar-ho dit, i 
aprofitant que el Pisuerga passa per Valladolid (el rodolí 
ha sortit per casualitat), també caldria intentar localitzar i 
conservar adequadament els plànols d’una colla de projec-
tes locals, com el de l’alambí de la fassina de can Guineu, 
construït a principis del segle XIX per Joan Jordana i Elies 
(vegeu el croquis adjunt); els de la premsa que va patentar 
el 1858 el fuster local Joan Poch i Palet; els dels diferents 
models de màquines sulfatadores de Blai Madonna de 
principis del segle XX; els del xassís de cotxe amb motor 
de dos cilindres de la marca Panhard - Levassor dissen-
yat per Pelegrí Forns el 1910; els dels tractors i tancs de 
cal Benach d’abans i durant la Guerra Civil (vegeu plànol 
adjunt d’un model de 1935 dissenyat per Joan Benach i 
Olivella), i els dels artilugis i maquinària que els diferents 
tallers sadurninencs han dissenyat al llarg del segle XX per 
a les empreses del cava, entre d’altres. Cada dia que passi 
es farà més difícil recuperar aquest preuat llegat de la nos-
tra història. En alguns casos vés a saber on són el plànols, 
però en d’altres encara som a temps de salvar-los. FOTOS I 
CROQUIS DEL FONS DE L’AUTOR

constel·lacions. Sentia una gran inquietud quan, visitant un 
país llunyà, m’adonava que en qualsevol venedor de llibres 
vells i de mapes antics hi trobava exemplars autòctons ex-
traordinaris dels uns i dels altres, mentre que del meu Sant 
Sadurní els mapes i llibres coneguts es podien comptar 
amb els dits d’una mà. A la primera geografia local publi-
cada el 1889 pel mestre Josep Paradeda i Tapiola no n’hi 
havia ni un. 

El primer mapa que em va cridar l’atenció devia ser 
el de l’Illa del Tresor, l’indret on Robert Louis Stevenson 
situa la seva extraordinària aventura, escrita el 1883. Pen-
sava aleshores que tal vegada quan jo fos més gran, quan 
el llegendari Jim Hawkins ja no fos un nen i pogués via-
tjar i veure món, trobaria el mapa de la meva particular 
illa del meu somiat tresor. Ara, després d’haver recorregut 
una mica de món i unes tres quartes parts de la meva 
vida (això essent optimista i confiant que la mort faci bé la 
seva feina i que no es presenti abans d’hora), ja m’hauria 
d’haver resignat, però segueixo confiant que un dia o altre 
el trobaré. 

El mapa que el capità Ahab a bord del Pequod utilit-
zava per perseguir Moby Dick, la llegendària balena blan-
ca imaginada el 1851 pel britànic Herman Melville; el de 
Robinson Crusoe publicat el 1719 a la novel·la de Daniel 
Defoe a partir de l’experiència a la vida real d’Alexander 
Selkirk, i el dels viatges de Marco Polo també van excitar la 
meva imaginació i van fer desbordar la fantasia juvenil. 

El primer plànol local que em va interessar, que ara 
recordi, va ser el que es va publicar el 1909 a la pàgina 126 
del llibre de Pelegrí Torelló i Borràs Monografia Històrica – 
Pintoresca de la Vila de Sant Sadurní d’Anoya. M’agradava 
identificar aquell tram del carrer Montserrat on vivia, entre 
la plaça Nova i la bòvila del Valldeperes.

Al llarg dels darrers cinquanta anys, mogut per la 
meva dèria de col·leccionar tot el que tingui interès històric, 
he anat acumulant una sèrie de plànols, mapes i fotografies 
aèries de Sant Sadurní que m’atreveixo a qualificar d’inèdita. 
Si hagués de destacar-ne algun per la seva singularitat, tria-
ria el conjunt de mapes que Jaume Mir i Molins (Sant Sadur-
ní, 1826 – 1874) va dibuixar el 1865 i que conformen el que 
jo denomino L’Atles de can Guineu. En aquest reportatge se 
n’hi inclouen quatre que ens permetran entendre l’evolució 
del nostre municipi des del 1400. 

El més curiós de tots és, sens dubte, el mapa de 
l’imaginari viatge del Quixot pel Penedès, amb la indicació 
que va passar a fregar de Sant Sadurní. El més oportú, un 
mapa militar de la Guerra del Francès, d’ara fa dos cents 
anys. El més polèmic, el Pla General d’Ordenació Urbana 
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La capa inferior és una roca calcària amb closques de 
mol·luscs bivalves o lamel·libranquis (petxines). Per sobre 
hi ha una capa de roca calcària amb fòssils d'algues verme-
lles (rodòfits). La tercera capa està formada per coralls que 
es van dipositar el triàsic inferior, fa uns 240 milions d'anys 
(faviidads). La capa més moderna conté coralls dipositats 
durant l'eocè, fa uns 50 milions d'anys (mil·lepòrids)”. Des-
conec si algú s’ha entretingut a col·leccionar i identificar 
fòssils marins rescatats al terme municipal de Sant Sadurní 
(com ho va fer des de finals del segle XIX Antoni Mir i 
Capella de can Guineu -el veiem a la foto adjunta -, fins 
que van desaparèixer del Museu Boet el 1936). Seria molt 
interessant poder il·lustrar amb les seves imatges la nostra 
història local més remota. ESQUEMA D’ALBERT PERMANYER 
I BASTARDAS I FOTO DEL FONS DE L’AUTOR

“Esquema d’un aflorament de calcàries d’escull que es tro-
ba al capdamunt d’una sèrie margosa marina que aflora 
des del llit de la riera Lavernó. Aquests margues i llims, 
de color blau, contenen molta fauna, integrada principal-
ment per gastròpodes i lamel·libranquis de tipus pectínids, 
turritèl·lids i ostrèids. La potència és d’uns 3’5 metres, 
dels quals els 0’75 basals són sorres molt poc cimenta-
des i la resta calcarenites que adquireixen sovint caràcter 
lumaquèl·lic. L’escull s’estableix sobre aquestes capes. S’hi 
troben mussidads mil·lepòrids, faviidads, aigües rodofí-
cies, rodòlits i calcirudita de lamel·libranquis.” La citació i 
l’esquema estan extrets de l’obra Sedimentologia i diagè-
nesi dels esculls miocènics de la conca del Penedès, de 
l’autor Albert Permanyer i Bastardas, publicada el 1990 per 
l’Institut d’Estudis Catalans de Barcelona. 

Per entendre exactament el que ens vol dir Perman-
yer li he demanat a la catedràtica vilafranquina Maria Rosa 
Mestres i Moliner que ens ho aclareixi. Ella ens comenta 
que ”un escull coral·lí és una formació rocallosa calcària 
generada per l'acumulació d'esquelets de coralls de diver-
sos tipus. S'hi troben, també, restes d'altres organismes 
marins com mol·luscs i algues. Les condicions ambientals 
que permeten la formació d'un escull són mars càlids, poc 
profunds i aigües netes. Un principi bàsic en estratigrafia 
és que les capes superiors són més modernes que les in-
feriors, sempre que no hi hagi hagut una pertorbació im-
portant de la zona.”

L'escull està sobre una base (que no apareix a 
l'esquema), d'una potència (gruix) de 3,5 metres, que es 
pot veure des de la riera Lavernó. La part inferior (0,75 
m) està formada per sorres poc cimentades, sobre les 
quals hi ha calcària amb molts esquelets de mol·luscs, que 
s'anomena lumaquel·la.

Del període del triàsic inferior, fa uns 240 milions d’anys (com qui no 
diu no res): un esquema de camp de l’escull coral·lí de Sant Sadurní
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Més enllà, s’hi dibuixen també dues grans cases 
fortificades, la de Rafael Ferrer (D2) –amb una pallissa i 
un corral adjunt (entre D2 i E2)–, que està situada al solar 
que després seria la casa pairal de can Guineu, al carrer de 
l’Hospital; i la casa Mestres (D2), al mateix lloc de l’actual, 
a la plaça de l’Om, avui plaça de l’Ajuntament.

Una referència singular d’aquest mapa és la bassa 
comuna d’aigua (B2) que està situada exactament a l’actual 
xamfrà del Raval amb el carrer Montserrat, la qual evacua 
per una rasa que segueix exactament el traçat del que 
després seria el carrer Nou, l’actual carrer Montserrat (B2 i 
B1), i que va a parar a un abeurador per als animals de cà-
rrega i transport, civils i militars, i per als ramats de bestiar 
(B1), just al costat del Pou dels Albets (B1). Ambdós estan 
situats al torrent de la Canaleta, al punt on ara conflueix la 
rambla de la Generalitat amb el carrer de Montserrat. 

Una altra curiositat és la referència al Camp Detrás 
lo Quartel (D3). Aquesta indicació, que trobarem també en 
altres mapes de dates més properes, està relacionada amb 
l’existència d’una caserna per als soldats que transitaven 
pel camí ral. D’aquesta caserna se’n té informació des de 
1728; per tant, la seva referència en aquest mapa estaria 
fora d’època.

Abans de la pesta negra de 1348 el nombre de focs 
registrats al terme de Subirats era d’uns 220, dels quals una 
tercera o una quarta part, entre 55 i 73 segons diverses 

1400. La parròquia de Sant Sadurní de Subirats 
entre l’inici del segle XV i el 1567

Els 28 mapes dibuixats el 1865 per Jaume Mir i Molins de 
can Guineu corresponen als actuals termes de Sant Sadurní 
d’Anoia i Subirats. 

Per tal d’identificar immediatament el contingut 
d’alguns, assenyalarem en cada cas les referències més 
singulars que permetran al lector situar-se sobre el territori. 
Per això s’han indicat les quadrícules amb lletres i números 
que facilitaran la localització de tots els indrets.

La més genuïna, al mapa 1 titulat S. Sadurní en 
1400, 1500, 1518 y 1567 és, just al sud, el gran meandre 
de la riera Lavernó (B4, B3, C3 i D4) que al seu pas per la 
zona més propera a la vila actual va originar un traçat de 
semicircumferència, erosionant la part còncava de la riba a 
l’indret anomenat la Timba (C3). 

Com ens dibuixa Jaume Mir, el petit nucli de cases 
que integra la població s’agrupa entorn de l’església romà-
nica del segle XI (F2), situada al mateix lloc que l’actual, 
i del cementiri adjunt, amb tres obertures ben definides 
que permeten comunicar-se amb l’exterior, una al sud (F2), 
que coincidiria amb l’accés a l’actual carrer Mossèn Jaume 
Ullastre; una altra al nord, situada al capdavall del carrer 
de l’Església (F2) i que dona accés al torrent de la Canale-
ta; i la darrera, a l’extrem oposat del mateix carrer (E2), a 
ponent. Aquestes tres obertures repartides tan estratègica-
ment permetien en un moment de perill aïllar completa-
ment la població.
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precisió. El 1497 el nombre de focs registrats corresponents 
a Sant Sadurní s’havia reduït a una xifra d’entre 18 i 24, i el 
1515 se situava entorn dels 13.

Podem establir, per tant, que entre 1348 i 1515, en 
cent seixanta-set anys, es va perdre gairebé un 80% de la 
població a causa de la citada pesta de 1348, de les gue-
rres, pandèmies, malalties i males collites agrícoles que 
van afectar especialment el món rural. MAPA 1 DE L’ATLES 
DE CAN GUINEU, CEDIT PER JOSEP MARIA ROSELL I MIR.

interpretacions, podrien correspondre a la parròquia de 
Sant Sadurní. Deu anys després de la pesta a Subirats 
s’havien perdut un total de 78 focs. Per tant, a la segona 
meitat del segle XIV, a Sant Sadurní de Subirats podria 
haver-hi registrats entre 35 i 47 focs, dada que ens donaria 
una població aproximada d’entre 154 i 206 persones. A 
aquestes xifres caldria afegir-hi totes aquelles famílies 
sense recursos que no pagaven cap impost, que no estaven 
incloses als fogatges i que és impossible determinar amb 

 1567. La població de Sant Sadurní de Subirats situada a
banda i banda del camí ral medieval

Sant Sadurní és un exemple de manual de com la 
població s’hi va establir sota la influència d’una via de co-
municació important. En els seus inicis els primers assenta-
ments es van produir a prop del traçat de la Via Augusta, la 
llegendària via romana que comunicava Roma amb Cadis. 
El seu recorregut pel que avui és el terme municipal de 
Sant Sadurní s’iniciava al Pas de Piles i seguia per la quadra 
de Vilarnau fins a Monistrol. A partir d’aquest indret deixa-
va l’Anoia i, travessant el terme de NE a S0, passant per 
les Solanes, anava a sortir en un punt de l’actual carrete-
ra de Sant Sadurní a Vilafranca del Penedès. Durant l’edat 
mitjana sobre el traçat de la Via Augusta passava l’Strata 
Francisca.

En aquesta etapa (1567-1602) la via de comunicació 
important és ja el camí ral, propietat de la corona, per on 

es desplacen els viatgers, els comerciants i els exèrcits. El 
camí ral travessa per l’interior de la població de Sant Sadur-
ní entrant per l’accés del capdavall del carrer de l’Església 
(F2), com ens dibuixa Jaume Mir i Molins en aquest mapa. 
Puja per aquest carrer i pels que després serien els carrers 
de l’Hospital, del Portal i del Raval (F2,E2,D2 i B2), fins a 
arribar a la bifurcació que va a Vilafranca, Monistrol i Sant 
Pere de Riudebitlles (A2).

Pel que ens dibuixa Jaume Mir al mapa 2 podem 
observar que entre 1567 i 1602 s’ha ocupat la banda de 
tramuntana del carrer de l’Hospital, que en aquesta èpo-
ca és una continuació del de l’Església, sense cap inte-
rrupció (F2, E2, D2 i C2). Hi veiem l’establiment d’Antoni 
Boter (E2), de Joan Sirvent (E2), de Rafael Creus (E2), de 
Jaume Creus (D2), d’un corral (D2), de Pastaller (D2), de 
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intentant identificar sobre el terrenys els indrets on van 
esdevenir-se les diferents aventures de l’insigne viatger. 
Segons aquells dos il·lustres personatges, el Quixot va en-
trar a Catalunya provinent de l’Aragó per la zona de Fraga i 
va seguir per camins rurals cap a Lleida, Cervera i Igualada. 
A partir d’aquí sembla que a través de Santa Margarida de 
Montbui o de la Llacuna va enfilar el camí ral que, seguint 
el curs de la riera de Mediona, anava a sortir a Sant Quintí. 
I des d’aquí, per entremig dels termes de Torrelavit, el Pla 
del Penedès, Sant Sadurní i Subirats, s’enfilà cap a la serra-
lada de l’Ordal, per arribar a Barcelona la nit de sant Joan, 
el 23 de juny de 1614. La meva opinió és que l’enginyer 
militar es va confondre a l’hora d’imaginar l’itinerari pene-
desenc del Quixot, ja que el més sensat hauria estat fer-lo 
transitar pel camí ral, de Sant Sadurní a Martorell, i no fer-
lo pujar fins a l’Ordal.

Si ja és somiar truites dibuixar un mapa com aquest 
a partir d’una fabulació, encara ho és més intentar iden-
tificar els indrets on suposadament es van esdevenir fets 
rellevants de la més famosa de les novel·les de Cervantes. 

Joan Mas (D2), de Lluc Mir (D2) i la casa fortificada de 
Pere Mestres (D2). 

Més enllà s’han instal·lat Dominichs de Savall (C2) 
i Elisabetta Rossa (C2). A la banda de ponent del carrer 
Hospital segueix la casa forta (entre E2 i D2), ara a nom del 
Galceran Ferrer, un establiment de Jaume Pastaller (D2) i 
una pallissa a nom també de Galceran Ferrer (C2). Durant 
el segle XVI es tanca l’accés i la sortida a la població per 
Llevant, amb un portal (C2) –que tenia esculpit l’any en què 
es va construir, i del qual malauradament es van esborrar 
les dues darreres xifres– i una porta. Per això, del carrer 
que es configura entre la plaça de l’Om i aquest indret (D2 
i C2) se’n dirà del Portal.

La demografia de la població s’havia començat a 
refer el 1553 amb un cens de 30 focs, xifra que es situaria 
en 91 focs l’any 1655, uns 350 o 400 habitants. Aquest 
increment de població explica l’ocupació de nous espais 
rústics per convertir-los en urbans.

Per primera vegada apareix una referència a la fa-
mília Mir de can Guineu. Es tracta del membre conegut 
més antic de la nissaga de can Guineu, Lluc Mir, propietari 
d’un solar o d’una casa a la plaça de l’Om (D2), el qual es 
va casar el 1576 amb Jerònima Ferrer i van tenir vuit fills, 
i que s’estableix en un dels nous emplaçaments, al costat 
de la casa fortificada de cal Mestres.

Observem també com apareixen de forma molt 
destacada a diversos indrets els noms de Galceran Ferrer 
i Beneta Ferrer, propietaris de la casa forta i dels terrenys 
que havien estat abans de Miquel Joan Gralla (B3, C3 i D3), 
a més dels que ja tenien al seu patrimoni. Altres propietaris 
destacats en aquesta etapa són Pau Martí, Jaume Pastaller, 
Pere Joan Mestre, Joan Torrents i Antoni Martí.

Fora dels límits d’aquest mapa s’ha establert, el 
1540, la primera masia de can Catassús. MAPA 2 DE L’ATLES 
DE CAN GUINEU, CEDIT PER JOSEP MARIA ROSELL I MIR.

1614. L’imaginari viatge del 
Quixot pel Penedès

Quan el 1614 el Quixot va viatjar a Barcelona, abans va 
passar a prop de Sant Sadurní. Costa de creure, però és el 
que van demostrar-li al rei Carles III dos eminents profes-
sionals de l’època; d’una banda, el geògraf  de S. M. Tomás 
López i d’una altra el capità d’enginyers José de Hermosilla 
Sandoval. L’encàrrec que els van fer consistia a dibuixar so-
bre un mapa de l’època l’imaginari periple que l’ingenioso 
hidalgo Don Quijote de la Mancha va fer els darrers anys 
de la seva vida, el qual s’havia de reproduir a la tercera 
edició d’aquesta obra publicada el 1787 després de ser re-
visada per la Real Academia Española.

José de Hermosilla amb la novel·la de ficció de Mi-
guel de Cervantes Saavedra sota el braç va viatjar per Cas-
tella, Aragó i Catalunya seguint els camins tradicionals i 
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gran simpatia i immortalitza en la seva novel·la. Fabulació 
sobre fabulació, ja que no consta que Rocaguinarda visités 
mai el Penedès. FOTO DEL FONS DE L’AUTOR I IL.LUSTRACIÓ 
DE PILAR COOMONTE, EXTRETA DEL LLIBRE SEGUNDA PARTE 
DEL INGENIOSO CABALLERO DON QUIJOTE DE LA MANCHA. 
EDICIONES CATEDRA, S.A. MADRID, 1991

1731. El gran escenari de
la Foradada

Cal advertir el lector que conegui l’orografia actual de Sant 
Sadurní que l’indret dibuixat per Jaume Mir i Molins en 
aquest mapa, el número 17, ja no existeix tal com era 
abans de 1731. Entre aquest any i el 1740 s’esdevingué 
en aquest lloc el darrer fenomen geològic de Sant Sadurní 
que va modificar substancialment el paisatge. Ens trobem 
a l’indret de la Foradada. A ponent, el riu Anoia, al tram 
que comença a can Catassús i que avança cap al meandre 
del Salvar (A4), deixant can Codorniu a la dreta (A2) i el 
castell de Vilarnau (B2) i can Mir de Dalt (B2) a l’esquerra. 
El riu segueix pel sud fins al meandre (D4), on es desvia 
cap a tramuntana (D4, C3 i C2). En aquest punt (D4) el riu 
havia erosionat la riba còncava originant un gran forat a la 
muntanya i d’aquí ve el nom de la Foradada. Al nord (D1 
i E1) i a l’est (E2, E3 i E4) tornem a trobar el traçat del riu 
Anoia. Per ajudar el lector a situar-se correctament direm 
que al sud, de ponent a llevant, fora dels límits del mapa, 
transcorre actualment en paral·lel la carretera que va de 
Sant Sadurní a Gelida, des del dipòsit d’aigua de Freixenet 
fins a la rotonda de la Foradada.

Ens trobem davant d’un dels escenaris més interes-
sants dels voltants de Sant Sadurní i el que va experimen-
tar un dels canvis més espectaculars durant el període que 
comprèn l’atles de can Guineu.

Al pujol de Santa Maria (B1) trobem el castell de 
Vilarnau, a la riba esquerra de l’Anoia i al peu del camí que 
anava de Sant Sadurní a Sant Llorenç d’Hortons (A2, A1, B1 
i C1). D’aquest castell o casa forta de Vilarnau i de la cape-
lla romànica adjunta se’n té notícia des de 1196. La capella 
en honor a Sant Maria estava enrunada el 1508.

Just al costat del castell, hi trobem la masia de can 
Mir de Dalt (B2), construïda per Bartomeu Mir de can Gui-
neu a principis del segle XVII. Bartomeu Mir tenia també 
en propietat la finca de can Mir de Dalt (B1, C1, D1, E1 i 
F1). Molt a prop veiem el molí de Vilarnau (C2) construït 
el 1600 per Llorens Montserrat i Mir, propietari de la finca 
de les Planes de Vilarnau. Aquest molí fariner –conegut 
com el Molí del Racó– estava en mal estat el 1653 i va ser 
rehabilitat durant la segona meitat del segle XVII. 

La família Mir de can Guineu, a través de Pere Mir i 
Ros (1701-1787) l’adquireix el 1753. Entre 1787 i 1808 es 
va simultaniejar l’activitat de molí fariner amb la de molí 
de paper d’estrassa, però el 1824 el propietari Pere Mir 

I tant López com Hermosilla es van conjurar per indicar que 
va ser precisament a la riera de Mediona on el Quixot i el 
seu seguici van ser sorpresos per un grup de bandolers. 
Llegim al capítol LX de la segona part de l’obra de Cervan-
tes el fragment en què el Quixot li comenta a Sancho el 
qual està astorat per uns peus que pengen els arbres: ”No 
tienes de qué tenir miedo, porque estos pies que tientas y 
no vees sin duda son de algunos foragidos; que por aquí 
los suele ahorcar la justicia cuando los coge, de veinte en 
veinte o de trenta en trenta; por donde me doy a enten-
der que debo estar cerca de Barcelona.”

No la va encertar el Quixot, ja que els bandolers 
eren vius i ben vius i els van sorprendre parlant-li en ca-
talà. Pel que explica Cervantes no hi va haver problemes 
lingüístics i es van entendre perfectament. Alonso Quijano 
el Bueno devia parlar català en la intimitat, com un altre 
que tots coneixem. D’una fabulació a una altra. 

A la il·lustració de Pilar Coomonte corresponent a 
aquest incident podem observar al centre de la imatge 
una recreació del famós bandoler català Perot Rocaguinar-
da (1582– 1635), conegut popularment com Perot lo lla-
dre, de la facció dels nyerros, a qui Cervantes tracta amb 
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Sant Llorenç d’Hortons, aquest mas és propietat el 1551 
de Jaume Codorniu, l’antecedent més remot conegut de 
l’actual nissaga dels Raventós de can Codorniu.

La capella romànica de Sant Miquel de la Foradada 
està situada sobre un turó (D4) que havia estat foradat per 
la base a causa de l’erosió del riu. A les cròniques de les 
visites pastorals del bisbe de Barcelona Ponç de Gualba 
dels anys 1314 i 1325 se’n fa referència, i està documentat 
que el 1509 estava malmesa i que el 1731 s’havia mig 
ensorrat. El 1740, com s’explicarà tot seguit, havien des-
aparegut la capella (D4) i la muntanya (D3 i D4) sobre la 
qual s’havia construït el temple al segle XIII. MAPA 17 DE 
L’ATLES DE CAN GUINEU, CEDIT PER JOSEP MARIA ROSELL I 
MIR.

i Porta traslladà les moles per al blat a un altre molí, ai-
gües avall de l’Anoia. Així, el molí de Vilarnau, que des 
de feia segles es dedicava exclusivament a produir farina, 
s’especialitzà a partir de 1824 en la fabricació de paper, fins 
al seu enderrocament.

 De totes aquestes edificacions –el castell de la 
quadra de Vilarnau, la capella romànica, la masia de 
can Mir de Dalt i el molí de Vilarnau– no en queda res 
actualment. Del gran meandre per la vall tampoc resta a 
l’actualitat més que la llera seca del riu. Tot aquest espai 
central l’ocupa avui el gran magatzem de mercaderies 
de Mercadona.

A la riba dreta del riu Anoia trobem el mas de can 
Codorniu (A2). Situat també a la vora del camí que va a 

1740. La Foradada després del darrer fenomen geològic 
de la història de Sant Sadurní

L’esfondrament, entre 1731 i 1740, de la petita muntanya 
sobre la qual s’havia construït la capella de Sant Miquel de 
la Foradada (D4) a causa de l’erosió de l’Anoia va determi-
nar que a partir d’aquell moment la llera del riu seguís un 
traçat més curt (C4, D4 i E4)com es pot apreciar al mapa 
número 18. En la crònica de la visita del bisbe de Barce-
lona de 1740, Francisco del Castillo Vintimilla, s’indica que 
”sota els límits de Sant Pere de Subirats, es conserven els 
vestigis de la Capella de Sant Miquel de la Foradada, que 
el riu Anoia s’endugué”.

Pelegrí Torelló, a la seva obra editada a Sant Sadurní 
el 1909 Monografia Històrica-Pintoresca de la vila de Sant 
Sadurní d’Anoya va escriure en relació a aquest fenomen 
geològic: ”Hi ha casos, diu Font y Sagué [Norbert Font i 
Sagué (1874 – 1910), eminent geòleg i paleontòleg català], 
en què l’erosió, obrant sens parar y acostant les dues 
corves, origina una espècie de ferradura ab un verdader 
istme al mitg que-s va estrenyent fins que-s romp la part 
més prima, formant-s’hi un portell o un pont natural per 
ahont s’hi aboca l’aygua, la qual aleshores abandona el curs 
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1762. El Mapa del bisbat de 
Barcelona

L’àmbit del bisbat de Barcelona a mitjan segle XVIII com-
prenia un extens territori que limitava amb els dels bisbats 
de Girona, Vic i Tarragona. A l’esquerra del mapa hi veiem 
la comarca del Penedès i òbviament la parròquia de Sant 
Sadurní de Subirats. 

Quan es va dibuixar aquest mapa el bisbe de Bar-
celona era Asensio Sales, el qual havia estat designat el 
1755 mentre era canonge de València, i seria substituït per 
Josep Clemente Avinent després d’exercir el càrrec durant 
onze anys. Clemente, a diferència del seu predecessor, va 
defensar la predicació del catecisme en català. O, dit d’una 
altra manera menys primmirada: Sales devia predicar en 
castellà. El rector de la parròquia era Joan Coroleu i Prats.

Segons informa l’historiador Josep Maria Martí Bo-
net a la web oficial del bisbat de Barcelona, ”l'arbitrarietat 
en el nomenament de responsables diocesans fou cons-
tant durant tot el segle [XVIII]. Foren suspesos els sínodes 
diocesans i hom exercí, des del govern, un control absolut 
sobre les activitats episcopals, tot controlant el nomena-
ment dels vicaris episcopals i reduint al màxim la juris-
dicció episcopal i llur prestigi”. Als segles XIX, XX i XXI tot 
això no va millorar gaire i trobem molt sovint queixes del 
clergat autòcton pels mateixos motius.

La divisió territorial del bisbat de Barcelona es va 
mantenir fins al 2004 quan es van desmembrar dues noves 
demarcacions diocesanes, Terrassa i Sant Feliu de Llobre-
gat.

Una de les rutines dels bisbes eren les visites pas-
torals a les parròquies de la seva responsabilitat, i les 
corresponents cròniques esdevenen una valuosa font de 
documentació històrica, com ja s’ha assenyalat al capítol 
anterior.

primitiu. Tenim un exemple d’aquest fenomen a l’Anoya, 
al lloc anomenat a Foradada, al costat del molí fariner del 
Guineu, no tenint notícia del temps en què ocorregué el 
rompiment.”

A partir de 1740 aproximadament, doncs, les planes 
de Vilarnau i la Foradada van formar un gran espai sense la 
divisió física que provocava el riu.

 En aquest nou indret Pere Mir i Ros (1701-1787) 
va construir un nou molí paperer (D3). Es tracta del molí 
més important dels de can Guineu. Fou edificat entre 
1775 i 1777 amb una inversió de 13.297 lliures, a càrrec 
de l’arquitecte de Barcelona Salvador Trevaria. Del 1789 al 
1796 Pere Mir i Porta (1762-1834) hi edificà una ampliació, 
invertint 16.916 lliures i 5 sous en la nova fàbrica i 20.000 
lliures més per a la canalització de l’aigua. Encara el 1849 
Pere Mir i Viladoms (1793-1853) aixecà un pis nou. Es de-
dicà sempre a la producció de paper .

Els rendiments del molí d’estrassa (C2) i d’aquest 
nou molí paperer (D3) a l’època de Pere Mir i Porta devien 
ser extraordinaris, si ens atenem al que va escriure després 
el seu nét Jaume Mir i Molins.

El molí fariner (D4) s’hi va instal·lar el 1820, quan 
Pere Mir i Porta desmantellà un molí pelleter i hi va 
traslladar les moles del Molí de Vilarnau (C2). El fet que 
estigués també a la finca de les Planes de Vilarnau, que 
també es dediqués a fer farina i que les molen fossin les 
mateixes del vell molí fariner explica que se’l conegués 
popularment per molí de Vilarnau, generant-se així una 
certa confusió.

En aquest mapa, hi veiem dues edificacions més, el 
Maset de la Foradada (E3) i el Maset d’Espiells (F4). Del 
primer, no se’n té cap informació ni n’existeixen runes ni 
vestigis, i podria tractar-se d’un error del dibuixant en si-
tuar incorrectament l’antiga masia de la Foradada. El segon 
segueix al mateix lloc. MAPA 18 DE L’ATLES DE CAN GUINEU 
CEDIT PER JOSEP MARIA ROSELL I MIR, DIBUIX DE JOAN PUIG 
I PUIG  I FOTO DEL FONS DE L’AUTOR
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Poder travessar-los pels indrets més adequats era una exi-
gència estratègica de primer ordre. 

Crida molt l’atenció que no es faci cap referència 
gràfica al Riudebitlles. No s’acaba d’entendre el descuit 
quan del que es tracta és d’un curs d’aigua constant i relle-
vant, molt més important que la riera Lavernó i que en el 
seu tram final discorre per terme de Sant Sadurní. Tampoc 
es van dibuixar els torrents que donen a l’Anoia a les zones 
de Monistrol, can Catassús, Vilarnau, la Foradada, Espiells i 
Pas de Piles; ni la continuació del torrent de Prunamala un 
cop travessada la carretera de Vilafranca; ni els que abo-
quen a la riera Lavernó procedents del terme de Subirats, 
con el del Tro. Segur que els entesos sabran interpretar 
millor que jo aquestes mancances sense massa esforç. 

  El lector podrà observar en primer lloc, a l’esquerra 
del mapa,  el torrent de Bellestar (també conegut com de 
can Ferrer), que desemboca a l’Anoia entre Monistrol i can 
Catassús (l’hem indicat amb el número 1). En l’actualitat 
està parcialment soterrat, convertit en col·lector, i circula 
paral·lel al cinturó de ronda per l’indret del barri dels Ha-
bitatges Vilarnau. Uns centenars de metres més avall es 
troba amb el pantà de can Codorniu, construït a mitjans de 
la primera dècada del segle passat per Manuel Raventós 
i Domènech. Des d’allí fins a la desembocadura es troba a 
cel obert.

Seguint el mapa en el sentit de les agulles del re-
llotge observem en segon lloc el torrent de la Triola,  que, 
travessant l’actual cinturó de ronda i la carretera de Gelida 
a l’alçada de les caves Torre Blanca, anava  directe a la riera 
Lavernó (número 2). No en queda ni rastre.

El curs del tercer torrent, el de la Canaleta, que vo-
rejava la vila pel nord i per llevant, s’ha soterrat i integrat a 
l’actual nucli urbà. Discorria pels actuals carrers de Barcelo-
na, per un tram de la Rambla de la Generalitat i per l’espai 
que ocupa el Col·legi Sant Josep fins a la plaça del Pont 
Romà. Els darrers metres, després de travessar l’indret de 
la plaça i la zona actual d’aparcament, es troba també al 
descobert fins a desembocar a la riera Lavernó (número 
3). En aquest punt se’l denominava, alternativament, de 
les Sulcies i Pasteller.

En diagonal hi veiem en quart lloc (el número 4) el 
torrent de les Solanes, el qual també va a parar a la riera 
Lavernó. Aquest torrent s’anomenava també de Rocabruna 
perquè passava just al costat d’una zona rocosa de color 
negre, ara desapareguda. El seu traçat al descobert va en 
paral·lel al polígon de cal Mir, travessa soterrat la carretera 
de Vilafranca i la urbanització confrontada fins a abocar al 
Lavernó.

Finalment, el torrent de Prunamala (número 5) i el 
de Juí, que travessen soterrats la carretera de Sant Sadurní 
a Vilafranca, per on durant segles hi hagué un pont de 
fusta. El de Prunamala, des del seus orígens a cal Mota 
fins a la riera Lavernó, és d’una frondositat i profunditat 
notables i una lliçó de geologia de com un torrent erosiona 

El mapa del bisbat de Barcelona de 1762 va ser di-
buixat per Francesc Xavier de Garma i Duran, secretari de 
S. M., regidor perpetu de la ciutat de Barcelona i arxiver del 
Reial i General Arxiu de la Corona d’Aragó. MAPA DEL CEN-
TRO CARTOGRÁFICO DEL EJÉRCITO. ARCHIVO CARTOGRÁFICO Y 
DE ESTUDIOS GEOGRÁFICOS I FOTO DEL FONS DE L’AUTOR 

1813. Croquis militar del Sant
Sadurní de la Guerra del Francès

Des de sempre els mapes militars han estat els més preci-
sos i preuats. Aquest que es reprodueix correspon a l’època 
de la Guerra del Francès, fa gairebé dos cents anys, i mos-
tra perfectament el nucli urbà de Sant Sadurní així com 
totes les masies aïllades del terme i la fàbrica de paper 
del Molí Guineu, propietat aleshores de la família Mir de 
can Guineu; els camins radials que comunicaven amb Vi-
lafranca, Martorell, Sant Pere de Riudebitlles i Monistrol; i 
el riu Anoia, la riera Lavernó i els torrents que travessaven 
el municipi. Amb tota aquesta informació sobre l’orografia 
del territori, el moviment i el desplegament de les tropes 
i del material militar es podia dur a terme d’acord amb un 
pla preestablert.

Tres dels accidents orogràfics que aleshores exigien 
molta precisió i definició eren els rius, les rieres i els to-
rrents. I el terme i les rodalies de Sant Sadurní eren molt 
interessants en aquest aspecte, ja que s’hi comptaven 
prop d’una vintena de cursos d’aigua, entre els constants 
(l’Anoia, el Riudebitlles i la riera Lavernó) i els ocasionals. 
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Quan el 1813 es va dibuixar aquest mapa militar, 
les tropes franceses del mariscal Louis Gabriel Suchet que 
havien ocupat Sant Sadurní van ser atacades al serral de la 
Rigola (està indicat amb el número 7) per les del general 
Manso, provocant als gavatxos nombrosos morts i ferits. 
En una de les imatges adjuntes podem veure el mariscal 
Suchet. MAPA DEL CENTRO CARTOGRÁFICO DEL EJÉRCITO. 
MINISTERIO DE DEFENSA. QUADRE DEL MARISCAL LOUIS-
GABRIEL SUCHET, DE LA GALERIA DE MILITARS NAPOLEÒNICS 
DEL PALAU DE VERSAILLES.

un territori al llarg dels mil·lennis. En el de Juí (número 6), 
que s’inicia gairebé en els límits del terme de Sant Sadurní 
amb el de Torrelavit i que senyala la partió d’aquell terme 
amb el de Subirats, s’hi troba la font de Juí. (A la fotografia 
aèria de 1957 que es publica en aquest mateix reportatge 
es poden observar perfectament tots els torrents). 

1863. Plànol geomètric del districte municipal

L’alcalde de l’època, Josep Madurell i Vinyals (1832–1909), 
al qual veiem a la fotografia adjunta, va tenir l’encert 
d’encarregar la realització d’aquest plànol de tot el terme 
municipal. Probablement es tracti del primer parcel·lari 
amb cara i ulls que incloïa totes les propietats rústiques i 
urbanes, imprescindible per a qualsevol administració mu-
nicipal. 

El 1863 el nucli urbà de Sant Sadurní l’integraven 
els carrers de l’Església, de l’Hospital, del Portal (Cavallers), 
del Raval, de Vilafranca, de Sant Antoni, de Sant Josep, 
Nou, de la Riera, de Sant Isidre, de Sant Pere, de Manso i 
de Formosa. La població era de 2.800 habitants, comptant 
també els de les masies disperses. Les grans propietats 
agrícoles corresponien a les famílies del marquès de Mo-
nistrol, cal Guineu, can Codorniu, els Domènech d’Espiells, 

els Romeu de can Romeu dels Borrulls, els Boada de can 
Ferrer, els Poch de can Catassús, i alguns altres.

La transformació dels conreus tradicionals de la tri-
logia mediterrània ja s’havia produït al terme de Sant Sa-
durní. Així, el 1717, el 70’6% del cultiu agrícola era cereals, 
xifra que va baixar al 43% el 1771 i al 6’6% el 1860. En 
contrapartida, el cultiu de la vinya, que el 1717 era només 
del 28’8%, va passar al 52% el 1771 i al 91’8 % el 1860. 
El conreu d’oliveres era del 21% el 1771 i gairebé havia 
desaparegut el 1860. 

L’arribada del ferrocarril (1865) i l’obertura de la ca-
rretera de Sant Sadurní a l’Ordal (1883) van estimular la 
consolidació a partir del 1871 del carrer de la Diputació i 
la superació de la riera Lavernó a través del pont construït 
també el 1883.
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l’atenció el quepis que portava al cap, semblant als dels 
soldats de l’American Civil War, la guerra civil nord-ameri-
cana o Guerra de Secessió. El seu fill gran va ser Marc Mir i 
Capella, l’hereu del patrimoni de can Guineu, la casa pairal 
per excel·lència de Sant Sadurní. El 1853 Jaume Mir va ser 
alcalde de la vila. 

Tretze anys després va dibuixar 28 mapes a les pà-
gines d’un llibre incunable enquadernat amb cuir (vegeu 
imatge adjunta), de 300 x 210 mm, que abasten part dels 
termes municipals de Sant Sadurní i Subirats, en els quals 
figuren identificades moltes finques rústiques i urbanes, 
amb els noms dels successius propietaris des del 1400 fins 
al 1865, quan va arribar el ferrocarril a Sant Sadurní, i que 
ens permeten seguir la transformació del territori al llarg 
de quatre-cents seixanta cinc anys. 

Això que es descriu tan fàcilment en tres o quatre 
línies, és d’un valor excepcional tant per la informació que 
contenen els mapes com per la seva singularitat, donat 
que no es coneix cap altra col·lecció d’aquestes caracterís-
tiques corresponent al període que abasta L’Atles de can 
Guineu. 

La intenció de Jaume Mir i Molins a l’hora de di-
buixar els mapes era ben clara. Es tractava de disposar 
d’una referència gràfica de les propietats rústiques i urba-
nes de can Guineu als termes municipals de Sant Sadurní i 
Subirats, realitzada a partir de les escriptures i testaments 
dels successius hereus de la família Mir.

Per situar amb precisió les seves propietats calia, 
òbviament, relacionar-les amb la dels altres propietaris 
veïns, i amb els carrers i camins i així, per extensió –do-
nada la gran polarització de les propietats de can Guineu–, 
acabava dibuixant gairebé tot el terme de Sant Sadurní i 
part del de Subirats. 

Madurell és un dels alcaldes locals més rellevants 
del segle XIX i té l’honor d’haver estat el primer escollit en 
unes eleccions amb sufragi universal, el 1868. Tornaria a 
ser designat per al càrrec el 1875. Un informe policial de 
1867 afirmava que era d’idees molt avançades, excitador 
de la rebel·lió, conspirador i membre del comitè demo-
cràtic, acusacions que 143 anys després esdevenen tot un 
elogi.

 Tota vegada que aquest plànol s’ha descolorit de 
forma notable, només en reproduïm un fragment de l’angle 
superior dret en el qual algú va escriure en llapis ”1er focus. 
Octubre de 1887. 100 ceps fil·loxerats” sobre la parcel·la 
propietat de Manuel Domènech i Vinyals d’Espiells, on es va 
detectar per primera vegada la presència de la fil·loxera al 
terme de Sant Sadurní. Efectivament, va ser el 19 d’octubre 
de 1887. PLÀNOL DE L’ARXIU MUNICIPAL DE SANT SADURNI 
FOTOGRAFIAT PER JOAN ANTON FEIXAS, I FOTO DEL FONS DE 
L’AUTOR CEDIDA PER MARIA ROSA JUNKERT 

1865. L’Atles de can Guineu, 
dibuixat per l’alcalde Jaume Mir

i Molins

El personatge que veiem al dibuix adjunt és Jaume Mir i 
Molins (1826– 1874) de can Guineu, el qual es va casar 
amb Anna Cristina Capella i Sabadell. Aquesta és l’única 
imatge personal seva que s’ha pogut localitzar i crida 
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de l’Om (avui plaça de l’Ajuntament), l’abeurador de la 
cavalleria al Pou dels Albets a la confluència de l’actual 
rambla de la Generalitat amb el carrer de Montserrat, 
les creus de terme, la gran bassa d’aigua que hi havia al 
Raval, just al xamfrà amb el mateix carrer de Montserrat, 
i el torrent que l’evacuava, que seguia el curs del que 
després va conformar el traçat del carrer Nou (l’actual 
carrer de Montserrat). 

Fora del nucli urbà, als quatre vents, hi trobem les 
finques dels grans propietaris locals i, en particular, les de la 
família Mir de can Guineu. Són molt interessants els mapes 
corresponents a les Planes de Vilarnau amb el castell situat 
al Pujol de Santa Maria de Vilarnau, la masia de can Mir de 
Dalt o de can Petit enderrocada el 1829 i el molí fariner del 
1600 reconvertit en paperer el 1789; els plànols del Prats 
de Vilarnau i de la Foradada, els del castell de Subirats, del 
palau dels Gralla i de tota la serralada que els envolta amb 
el màxim detall de masies, ermites camins i fonts.

Es pot afirmar, doncs, que ens trobem davant d’un 
document singular i exclusiu de gran valor per a Sant Sa-
durní i Subirats, i que gràcies a la sensibilitat i la responsabi-
litat dels descendents de Jaume Mir i Molins, i en particular 
de Josep Maria Rosell i Mir, s’ha pogut preservar i que ara 
està a l’abast dels historiadors, de les escoles i dels inves-
tigadors que es vulguin endinsar en el túnel del temps per 
conèixer l’evolució de Sant Sadurní i Subirats en els darrers 
610 anys. DIBUIX DE JAUME MIR MOLINS, CEDIT PER JOSEP 
MARIA ROSEL I MIR,  I FOTO DE L’ATLES, DE L’AUTOR. 

Però Jaume Mir i Molins va anar més lluny. Mogut 
pel seu coneixement del territori, aprofità aquell tre-
ball per incloure als seus dibuixos referències gràfiques 
d’edificis històrics, esglésies, capelles, fonts, avencs i in-
drets d’interès.

Entre 1400 i 1865 l’Atles de can Guineu ens mostra 
moltes contrades dels municipis de Sant Sadurní i Subi-
rats amb els noms tradicionals que, malauradament, no 
s’han conservat però que sempre hi haurà l’oportunitat 
de recuperar, com la Feixa Llarga, Certa Tinguda, Ferragi-
nal, Camp de la Misèria, lo Clos, lo Cap de Vila, el Camp 
del Lledoner i tants altres. També hi podem veure cu-
riositats com la ubicació de l’antic Hospital del Sant Crist 
dels Pobres, òbviament al carrer de l’Hospital de Sant 
Sadurní, la caserna de soldats en un solar de la plaça 

1871. Entre la Segona i la Tercera Guerra Carlina
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Els dos dibuixos adjunts són de 1862. Un és una 
visió panoràmica general de la vila fortificada, des de torre 
Pubilla, amb el mas de la Riera i la Timba en primer terme; 
i l’altre, els Quatre Cantons vistos des d’un punt elevat del 
Raval, amb el Montcau i la serralada de l’Ordal al fons. 
Fa anys que em pregunto com s’ho va fer Jaume Mir per 
dibuixar amb tanta exactitud aquesta panoràmica, quan 
no existia cap immoble al Raval amb una alçada suficient 
per poder observar perfectament el nucli urbà i les mun-
tanyes de llevant. Si s’ho hagués imaginat, encara tindria 
més mèrit. La fotografia actual captada des del terrat de 
l’edifici de ca la Maria Sàbat (l’actual bar Brasil) del Raval, 
construït el 1904, permet adonar-se de la precisió i de la 
fidelitat del dibuix de Jaume Mir. MAPA DE L’ARXIU MUNI-
CIPAL; DIBUIXOS DE JAUME MIR I MOLINS, CEDITS PER JOSEP 
MARIA ROSELL I MIR, I FOTOGRAFIA DE FRANCESC BEDMAR 
BLANQUÉ.

El que més crida l’atenció en aquest plànol és la consoli-
dació del carrer de Montserrat. És curiós que s’anés allar-
gassant i allargassant, que travessés el torrent de la Cana-
leta  i que s’enfilés fins el capdamunt pel que es vindria a 
anomenar carrer de les Àrpies. Va ser un creixement lineal 
sense concessions, primer a banda i banda del vial, fins al 
torrent, i després en una única filera de cases orientades 
cap a ponent. Molt singular. 

Entre 1717 i 1771 Sant Sadurní havia experimentat 
un important creixement demogràfic, passant de 430 habi-
tants a 936, un 217%. El 1816 el nombre d’habitatges del 
nucli urbà era de 168, distribuïts com segueix: al carrer de 
l’Església, 44; al carrer de l’Hospital, 20; al carrer del Portal, 
25; al Raval, 51; al carrer Nou,18,  i al carrer de Sant An-
toni, 13, amb una població de 1.372 habitants, comptant 
també amb els de les masies i els barris aïllats.

Després de la definició i ocupació del Raval (a par-
tir de 1738), i posteriorment dels carrers Jacint Verdaguer, 
Vilafranca, Sant Antoni i Sant Josep, el gran creixement de 
la vila es produiria a partir de 1857 al carrer Nou, l’actual 
carrer de Montserrat, al carrer Provença i al carrer de 
Sant Isidre. Entre 1816 i 1887 –quan arribà la plaga de 
la fil·loxera– Sant Sadurní incrementà la població en un 
234%, assolint la xifra de 3.219 persones, com a conse-
qüència d’una etapa de gran prosperitat. Una part impor-
tant d’aquest creixement demogràfic s’ubicaria als carrers 
Nou, Sant Pere i Sant Isidre.

Va ser a l’indret del carrer Nou on Jaume Mir i Mo-
lins, quan va ser alcalde de Sant Sadurní el 1853, va cedir 
gratuïtament i generosament a la vila  uns terrenys de la 
seva propietat d’una extensió de 5.625 pams quadrats (ara 
els hauria de lliurar obligatòriament, per llei) per fer-hi la 
plaça Nova, la segona de la vila després de la plaça de 
l’Om o plaça de l’Ajuntament, que a partir d’aquell mo-
ment també s’anomenà plaça Vella. Deien els seus con-
temporanis que Jaume Mir ”va donar una gla per fer cagar 
un roure”, ja que no va ser una donació del tot desinteres-
sada, sinó que ho va aprofitar per revaloritzar urbanística-
ment els seus terrenys adjacents. 

I va ser també en aquesta zona del municipi on des-
prés, Marc Mir i Capella, fill de Jaume Mir i Molins, que 
també va ser alcalde de Sant Sadurní el 1881, va vendre a 
l’Ajuntament els terrenys per construir-hi l’escorxador mu-
nicipal i les escoles públiques de la plaça Nova. (Ara, la 
mateixa operació podria sortir de franc).
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márgenes del Noya [referència explícita a Sant Sadurní 
d’Anoia, però, observi el lector, sense ni tant sols anome-
nar aquest municipi] y desde aquel punto hasta Gelida”. 
Ho podria haver plantejat d’una manera més literària, 
educada i cordial, i menys displicent, però no hi ha dubte 
que l’alcalde vilafranquí Hermenegild Clascar es va llençar 
directe a la jugular.

El seu argument era bastant demagògic i poc rigo-
rós, ja que de la comparació dels municipis de Sant Quintí, 
Sant Pere de Riudebitlles i el Pla del Penedès, amb el de 
Sant Sadurní, no es podia concloure a l’època que aquest 
darrer fos més pobre que els altres tres, al contrari. 

Pel que sigui, el projecte no es va materialitzar 
i els inversors van recuperar els seus diners. Potser hi 
va influir la caiguda de la cotització de les accions de 
la resta d’empreses ferroviàries en no assolir-se els ob-
jectius de rendiment previstos, la qual cosa va alarmar 
els inversors; potser la crisi agrícola de la fil·loxera els 
va desanimar o potser no s’assolí la totalitat del capital 
necessari per tirar endavant. O potser una mica o molt 
de cada cosa. 

1881. Projecte d’una línia de ferrocarril entre Igualada i
Sant Sadurní

Amb una inversió prevista de 5.986.721’38 pessetes de 
l’època, l’1 d’agost de 1881 es presentà el projecte del fe-
rrocarril Igualada - Sant Sadurní, que pretenia unir aquestes 
dues poblacions a través dels municipis de Vilanova del 
Camí, la Pobla de Claramunt, Capellades, Cabrera d’Anoia, 
el Badorc, Mediona, Sant Quintí de Mediona, Sant Pere de 
Riudebitlles i Torrelavit. El projecte contemplava la cons-
trucció de sis túnels d’una llargada total de 1.785 metres i 
dotze ponts. La línia ferroviària havia de tenir 33’52 quilò-
metres, amb una amplada de via d’un metre, i el seu traçat 
es pot visualitzar al plànol adjunt. 

Un dels esdeveniments més destacats de l’oposició 
a aquest projecte fou la iniciativa de l’alcalde de Vilafran-
ca, Hermenegild Clascar, el qual va constituir i presidir 
una comissió local per tal de convèncer els promotors del 
ferrocarril de fer-lo arribar a la capital comarcal en lloc 
de Sant Sadurní. L’argument es fonamentava en”[…] las 
ventajas que ha de reportarle su nueva línea, recorrien-
do desde Capellades las ricas comarcas de San Quintín, 
San Pedro y Pla del Penedès, sobre los exiguos rendi-
mientos que podria esperar de las desiertas y pobres 
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pla territorial ni tampoc s’ha generat cap polèmica sobre 
quina hauria de ser la destinació final al Penedès: sembla 
que tothom estaria d’acord que hauria d’acabar a Vilanova, 
passant per Vilafranca. De més verdes en maduren, però 
sembla que va per llarg. PLÀNOL ORIGINAL DEL FONS DE 
L’AUTOR

El 1864 ja hi s’havia plantejat un projecte ferroviari 
similar, entre Igualada i Sant Sadurní, amb un recorregut de 
25’240 quilòmetres, que no va 

Ara, cent quaranta sis anys després, es torna a susci-
tar per tercera vegada la mateixa línia de tren amb origen 
a Igualada, però el projecte no s’ha contemplat en cap 

1890. Geologia dels termes de Subirats i Sant Sadurní 

Durant les dues darrers dècades del segle XIX i el primer 
quart del XX tres científics catalans van visitar successiva-
ment els termes de Sant Sadurní i Subirats. Tots tres eren 
clergues, amics de can Guineu i catalanistes. Els doctors 
Jaume Almera i Comas (1845–1919), Norbert Font i Sagué 
(1874–1910) i Marià Faura i Sans (1883–1941) ens van 
llegar les seves recerques en l’àmbit de la geologia i la pa-
leontologia, des que aquestes ciències van irrompre amb 
força a Catalunya. 

El croquis original que es reprodueix és un tall geo-
lògic on s'observen els diferents materials que s'han anat 
sedimentant al llarg del temps i també la seva disposició 
en l'espai. L'estudi dels fòssils que trobem a cada capa 
ajuda a datar els diferents estrats. És obra del doctor Jaume 
Almera i n’existeix una còpia exacta atribuïda a Antoni Mir 
i Capella de can Guineu (es va reproduir en el programa 
de Fires de l’any passat). Amb tota seguretat, el segon va 
copiar al primer. Abraça una extensa zona que va des de la 

riera de Lavernó fins a Cantallops, amb els punts interme-
dis de can Rigol, la torre de can Llopart, la muntanya d’en 
Mata i la vall de Sant Pau d’Ordal. 

 S’observa un sòcol de roca calcària del cretaci in-
ferior (formada fa uns 140 milions d'anys) molt deformat. 
A sobre hi ha un seguit d'estrats corresponents a diferents 
moments del miocè, fa entre 25 i 5 milions d'anys (era 
terciària). Aquests estrats no estan en posició horitzontal, 
fet que indica que han sofert deformacions lligades al ple-
gament alpí, procés que va donar lloc a la formació dels 
Alps i dels Pirineus.

 S’hi assenyalen amb precisió fins a 27 referències 
geològiques. Amb el número 1, Aquitanià, amb materials 
sedimentats el miocè inferior, fa uns 140 milions d’anys; de 
la 2 a la 4, capes amb Scutella lusitànica (eriçons de mar) 
i capes inferiors amb; la 5, capes inferiors amb Pereiraea 
gervasi (cargols de mar); la 6 i la 7, alternança de bancs 
calissos i d’argiles; de la 8 a la 11, calisses i margues amb 
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Pecten (petxines) del període helvecià; de la 12 a la 19, 
sorres i calisses amb Lithomanium, etc; la 20 i la 21, argi-
les blaves amb P. Gervaisi, nivell superior (tortosià); la 22, 
sorra sense fòssils; la 23, banc d’Ostraea (ostres); la 24 i 
la 25, capes salabroses amb Cerítids (cargols de mar) del 
sarmantià; la 26, sorres i margues del pontià, i la 27, llots 
i fangs  del quaternari, amb sediments no plegats perquè 
s’han dipositat fa menys de dos milions d’anys. 

 Segons una citació textual de Jaume Almera, fun-
dador del Museu de Geognòsia i Paleontologia del semi-
nari de Barcelona, ”els dipòsits miocènics inferiors, o sía el 
burdigalense, són a Sant Sadurní d’Anoya pêl cantó Nord, 
amagats pêls sediments de les edats posteriors, y sols se-ls 
veu aflorar al jas del Anoya y de La Vernó entre Sant Sadur-
ní i Subirats, ahont precisament acaben molt poc espessos 
en un banc de Scutella (Lusitànica de Loriol) y Clipeaster 
[...] el qual descansa, directament y en estratificació dis-
cordant ó per falla, sobre del ologocènic lacustre. Aquest, 
que està format d’argiles, en alguns nivells sorrenques, de 
color roig, ab filades de lignit, més o menys guixoses y 
caracterisades per la Bytinia, Dubnissoni, Planorbis, Helix,  
ha sigut recorregut dés de fà temps pêls geòlegs que l’han 
estudiat á causa del dipòsit de lignit que s’ha intentat ex-
plotar en varies èpoques y que s’ha hagut d’abandonar per 
sa pobresa.

 “El fí de tals dipòsits en aquest siti, indica clarament 
que, mentres la transgressió del Mediterrani, que va inva-
dir lentament el Penadès, en aquella època primera del 
període miocènic burdigalense, fou limitada per la caliça 
aptense á les costes avançades d’Ordal; aquí, en aquest 
punt del Penadès, ho feu pêls dipòsits oligocènics lacus-
tres embarrancats pêl mar burdigalense y sobre els quals 
s’apoya directament sense traspassar els límits de Subirats, 
ahont aquells formaríen una barrera de bastanta altura, 
pera impedir el pas de les aygues marines cap a l’Est”. 
CROQUIS ORIGINAL CEDIT PER JOSEP MARIA ROSELL I MIR 

1909 i 1910. La vila,
un segle enrera

Més d’un segle ens separa del que veiem en el plànol 
adjunt. Aquest dibuix del nucli urbà de Sant Sadurní es 
va publicar el 1909 a l’obra de Pelegrí Torelló i Borràs 
(el veiem a la fotografia adjunta) Monografia històrica-
pintoresca de la Vila de Sant Sadurní d’Anoya i durant 
dècades va ser l’únic que es va divulgar abastament. 
Crida l’atenció que no s’hi recullin les escoles públiques 
de la plaça Nova (1904) i l’Ateneu (1908). Per tant, es 
devia dibuixar abans d’aquestes dates. En canvi, en el 
Plànol parcel·lari del districte municipal de la vila de 
Sant Sadurní d’Anoya de 1910 (escala 1:4000) que es 
conserva a la Casa de la Vila ja es van incloure aquells 
dos immobles. (No es reprodueix ja que es troba molt 
descolorit.) 

En qualsevol cas ens serveix perfectament per ado-
nar-nos de com era la vila ara fa un segle i també per 
comparar-la amb com era abans i com és a l’actualitat. Si 
ho fem, arribarem a la conclusió que ha estat durant els 
darrers cents anys quan Sant Sadurní ha experimentat el 
major creixement urbà de la seva història. Per ser encara 
més primmirats, la transformació s’ha esdevingut a partir 
de finals de la dècada dels cinquanta.

En mig segle el canvi ha estat notable. Imprevisible 
i anàrquic durant els consistoris franquistes i perfectament 
planificat des del primer ajuntament democràtic.

El nombre d’habitants ha passat de 5.268, el 1960, 
a 12.238 el 2009 i el nucli urbà s’ha més que triplicat. 
Sembla que la dècada que ara iniciem no serà tan expan-
siva com les dues anteriors i que en conseqüència ni la 
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població ni l’ocupació del sòl seguiran el ritme creixent que 
hem experimentat en aquest període. Caldrà pair bé l’allau 
migratori i la follia urbanística i aplicar adequadament el 
nou Pla d’Ordenació Urbana Municipal. 

Tornant al plànol de 1909, hi podríem identificar els 
indrets on una colla d’arquitectes i mestres d’obres van lle-
gar-nos els seus projectes a partir del 1877: Joan Baptista 
Sales i Ferrer, Josep Inglada i Estrada, Josep Torres i Ferran, 
Ubald Iranzo i Eiras, Josep Déu i Busquets, Pere Buqueras i 
Rovira, Venceslau Güell i Puigrobí, Joaquim Sitjas i Pausas, 
Jaume Vizcarri i Sadurní, Narcís Aran i Vidal, Miquel Elies i 
Güell, Jaume Comerma, Josep Codina i Clapés, Ramon Ma-
ria Riudor i Capella, Enric Figuerras i Ribas, Santiago Güell 
i Grau, Miquel Madorell i Rius, Eugeni Campllonch i Parés, 
Josep Anselm Capdevila i Josep Puig i Cadafalch. 

En homenatge a tots ells reproduïm un pinacle ornamen-
tal de l’immoble modernista de ca la Maria Sàbat (1904), 
al Raval, obra de Miquel Madorell i Rius. PLÀNOL DEL LLI-
BRE MONOGRAFIA HISTÒRICA – PINTORESCA DE LA VILA DE 
SANT SADURNÍ D’ANOYA, I FOTO DE FRANCESC BEDMAR, 
DEL FONS DE L’AUTOR
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Quan mossèn Marià Faura i Sans (1883–1941) va dur a 
terme aquest projecte el 1927, durant la dictadura del ge-
neral Primo de Rivera, es trobava apartat de la seva càte-
dra de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona per la 
seva significació catalanista. Quatre anys després, amb 
l’adveniment de la República, va ser readmès fins que el 
1939, amb la implantació del règim feixista del general 
Franco, va ser novament depurat. 

A principis de 1927 havia rebut l’encàrrec de l’alcalde 
Agustí Gramona i Cardús de dibuixar amb absoluta precisió 
la conca receptora i la proposta de l’emplaçament de noves 
captacions d’aigua potable per a la vila de Sant Sadurní a la 
zona compresa entre la Serra de l’Aixertell al nord, el coll 
de Ribalta a ponent, can Ferrer del Mas a llevant i els límits 
amb el terme municipal de Subirats al sud. El nucli urbà de 
Sant Sadurní es troba a l’angle dret del plànol.

Es tractava de millorar l’aprofitament ja existent i 
Faura va afrontar el repte d’acord amb les indicacions re-
budes. Va lliurar la seva feina el 5 de novembre de 1927 
amb aquest plànol a escala 1:2000, al nou alcalde, Narcís 
Viader i Escayola.

El municipi es va continuar servint durant les cinc 
dècades següents d’aquestes captacions i de la mina del 
manantial de la Salut, tot i que va haver de recórrer pro-
gressivament, a partir dels anys seixanta, a les aigües 
subterrànies de l’Anoia, mitjançant uns pous construïts a 
l’alçada de can Catassús.

En el butlletí Notícies de Natura, 17, del Centre Ex-
cursionista de Catalunya (desembre de 2009) s’hi publica 
un monogràfic sobre Faura, en el qual hi trobem algunes 
mostres dels vincles de l’insigne geòleg amb la nostra co-

1927. Plànol topogràfic – geològic – 
hidrogràfic de la conca receptora. Emplaçament de les captacions

marca. El seu autor, Enric Aragonès, afirma que ”Faura rela-
cionava les ensulsiades que es produïen en un tram de la 
via del tren proper a Sant Sadurní i la Font [Santa] intermi-
tent de Subirats, amb els corrents subterranis que, segons 
creia, travessarien el Garraf, procedents de l’Alt Penedès”. 
El maig de 1918, amb motiu d’una gran esllavissada, va 
visitar la zona amb els seus alumnes.

 Aragonès segueix explicant que”a les darreries de 
febrer o principis de març de 1921, després de 23 anys 
d’inactivitat, aquesta font intermitent termal (30 graus) 
tornà a brollar per espai d’uns 18 mesos. En tenir-ne notícia 
pel rector de Subirats, Francesc Barjau, hi anà [es refereix 
a Faura] amb els alumnes de l’Escola Superior d’Agricultura 
[...]. El 15 de gener de 1922 hi portà la secció de Geologia 
i Geografia del Centre Excursionista de Catalunya[...]. El 13 
d’abril hi tornà amb els alumnes i acompanyat per Antoni 
Mir i mossèn Barjau, que l’informaren de l’evolució dels 
cabals. Observà la coincidència de les deus amb la dis-
cordança cretaci/aquitanià, i deduí que les filtracions dels 
avencs del Garraf arribaven a gran profunditat fins a la falla 
del Vallès aquí sembla admetre un flux en direcció a la 
depressió, i que les pluges no hi intervenien directament; 
que l’aigua no devia provenir d’una sola cambra i que el 
gas nitrogen que hi trobà devia provenir dels lignits de la 
base del terciari, partícules dels quals es trobaven també 
a l’aigua”.

Seixanta anys després, aquelles recerques de Marià 
Faura van servir de base perquè l’Ajuntament de la vila i la 
Generalitat de Catalunya financessin un projecte de capta-
ció d’aigües subterrànies a la Font Santa que va resoldre el 
greu dèficit i les restriccions que patia el municipi. 
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A la foto adjunta captada el març de 1909 veiem 
Faura explorant l’avenc fondo de l’Ordal (també conegut 
com la de l’Arcada), acompanyat de Pere Mir i Ràfols de 
can Guineu (amb salacot blanc), Antoni Mir i Capella, situat 
darrere seu a l’esquerre de la imatge, i Pere Raventós i 
Varias, de cal Mariameta, a la dreta. El 20 de juliol de l’any 
següent, Faura va tornar als avencs de la zona a la re-
cerca d’organismes vius i eines prehistòriques. PLÀNOL DE 
L’AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ FOTOGRAFIAT PER JOAN 
ANTON FEIXAS, I FOTO DE L’ARXIU DE L’AUTOR

1936. Sant Sadurní al mapa de la Catalunya republicana

La xarxa de comunicacions radial del municipi de Sant Sa-
durní durant el període de la Segona República tenia les 
mateixes vies que en l’actualitat, exceptuant l’autopista. És 
clar que les carreteres a Vilafranca, Gelida, l’Ordal i Sant 
Pere de Riudebitlles no gaudien, ni de lluny, de l’amplada, 
del ferm i de la senyalització que tenen ara, i que les que 
ara porten a la Fortesa i Sant Jaume Sesoliveres, i la de 
Masquefa, eren només uns camins de carro, sense asfaltar; 
però l’estructura era pràcticament la mateixa. 

 Per aquestes rutes transitaven habitualment els 
carros (l’ús del tractor no es va començar a generalitzar 
fins a la dècada dels seixanta), alguns cotxes particulars 
i camions de càrrega i els cotxes de línia. A les imatges 
adjuntes podem veure els que comunicaven Vilafranca i 
Piera amb Sant Sadurní i que transportaven viatgers d’uns 
indrets als altres.

Els topònims també van ser víctimes de franquisme, 
que ja és dir. Les denominacions tradicionals dels pobles 
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La divisió territorial en comarques establerta el 
1936, i la subsegüent pertinença de Sant Sadurní a la de 
l’Alt Penedès, va ser abolida el 1939 i no es va tornar a 
recuperar fins al 1987. Vint-i-tres anys després d’aquesta 
darrera data es planteja restaurar les vegueries que havien 
estat vigents del segle XII al XVII i també durant els darrers 
anys de la Segona República, adaptant-les a la nova reali-
tat territorial.

La vella aspiració de construir un pont apte per a 
vehicles per poder travessar el riu Anoia a l’alçada de Mo-
nistrol no es va concretar fins al 1957, en època de l’alcalde 
Joan Miró i Galofré. Tot i que sóc molt crític amb la gestió 
de Miró, aquesta obra és una de les realitzacions que cal 
posar en l’actiu del balanç de la seva llarga etapa d’alcalde, 
superada ja per Joan Amat, que enguany n’ha complert 15 
al capdavant de l’alcaldia. Rècord absolut. 

La població de Sant Sadurní el 1930 i el 1940 era de 
4.200 persones i la producció de xampany d’aquest darrer 
any era de gairebé dos milions i mig d’ampolles. 

 El dibuix adjunt de l’indret del torrent de la Cana-
leta amb el pont i el portal d’accés a la vila va ser realitzat 
el 1932 per Llorenç Brunet i Torroll. MAPA DE L’INSTITUT 
CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA, FOTOS DE L’ARXIU COMARCAL 
DE L’ALT PENEDÈS I DE JORDI PARERA CARDÚS, DEL FONS DE 
L’AUTOR, I DIBUIX DE LLORENÇ BRUNET I TORROLL TAMBÉ 
DEL FONS DE L’AUTOR

en català que s’havien normalitzat durant la Segona Repú-
blica van ser substituïdes per les equivalents en castellà. 
En qüestió de nou anys el municipi es va denominar suc-
cessivament San Sadurní de Noya, Sant Sadurní d’Anoia, 
Sadurní d’Anoia (sense el sant, que van eliminar els regi-
dors iconoclastes del període de guerra) i altra vegada San 
Sadurní de Noya. (Suposo que els xampanyistes de l’època 
es van mobilitzar per evitar que els tornessin a imposar 
San Saturnino de Noya...). I així va seguir fins al 1979, 
quan el primer Ajuntament de l’actual etapa democràtica 
va recuperar el topònim en català, amb l’oposició frontal 
de la patronal del cava que va fer mans i mànigues per 
impedir-ho. Algun dia ho explicarem amb pèls i senyals. 
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mins i carreteres; els rius, les rieres i els torrents, poblats 
de vegetació i algunes  zones boscoses al nord, les quals 
encara perduren malgrat la desforestació del darrer mig 
segle. Criden l’atenció les taques blanques a l’interior del 
nucli urbà corresponents als camps de futbol del Centre i 
l’Ateneu. 

També s’identifica la bòbila de cal Serra, la línia del 
ferrocarril i el cementiri municipal; el roure, el llac i la im-
mensa extensió de vinya ben cultivada a la finca de can 
Codorniu; les lleres del riu Anoia –des del Badorc fins al 
meandre de la Foradada–, del Riudebitlles –des de Torre-
lavit fins a l’aiguabarreig de l’antiga Colònia Pons– i de la 
riera Lavernó –des de Lavern fins més avall de cal Font, 
on aquesta riera desemboca a l’Anoia–; i la carretera a 
Ordal amb el seu sinuós traçat. Precisament fou el 1957 
quan s’inaugurà el pont sobre l’Anoia a l’indret de Monis-
trol, construït en paral·lel a l’altre pont de vianants fet l’any 
1909.

Qui no recordi o no hagi vist mai l’indret verge de la 
Foradada, sense la implantació de Mercadona, podrà con-
templar-lo tal com era des que, entre 1731 i 1740, el riu 
va tirar pel dret, enrunant el monticle foradat per l’erosió 
sobre el qual hi havia la capella romànica de Sant Miquel. 
FOTOGRAFIA DEL CENTRO CARTOGRÁFICO Y GEOGRÁFICO DEL 
EJÉRCITO DEL AIRE. MINISTERIO DE DEFENSA. 

1957. La primera fotografia aèria de tot el terme municipal

Fa cinquanta anys no existien els satèl·lits i l’única manera 
que hi havia de fer una foto aèria de precisió era utilitzant 
els avions o els globus aerostàtics. La imatge real té molts 
avantatges sobre els plànols i els mapes, per ben fets que 
estiguin. 

A les 9 hores, 59 minuts i 18 segons del 19 d’abril 
de 1957, l’avió espia nord-americà Chapelle pilotat pel co-
mandant Burns, a una alçada de 6.390 peus, uns 2.081 
metres, va fotografiar tot el terme de Sant Sadurní. Cap dels 
gairebé 5.000 habitants del municipi se’n devia adonar. Es 
tractava d’una operació de caràcter estratègic general deri-
vada del conveni de col·laboració del règim franquista amb 
els USA, que pretenia poder disposar d’imatges reals de tot 
el territori espanyol per a eventuals aplicacions de caràcter 
militar. 

Més enllà d’aquest interès derivat del període guerra 
freda, ara podem adonar-nos de com era exactament el 
municipi vint anys després de la Guerra Civil. Així podem 
observar l’extensió del nucli urbà i com s’estaven construint 
els habitatges de la Urbanització mossèn Salvans i els de la 
zona Nord, i les noves instal·lacions de Castellblanch. 

En aquesta panoràmica aèria obtinguda en un vol 
fotogramètric que abraça la totalitat del terme municipal 
de Sant Sadurní i part dels de Subirats, Torrelavit, Piera 
i el Pla del Penedès s’identifiquen perfectament els ca-
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El lector podrà fer un exercici de realisme històric 
observant les fotografies adjuntes que corresponen una a 
la dècada dels seixanta del segle passat, durant la dic-
tadura de Franco, i l’altra a l’actualitat. El que es veu a la 
primera no és un suburbi d’un país tercermundista, ni d’un 
barri marginal d’una ciutat desconeguda de les quimbam-
bes... Aquí tenen el carrer de Tarragona de Sant Sadurní fa 
només 47 anys i com és avui.

Dos breus comentaris sobre aquesta qüestió dels 
plans generals: el primer és l’encert que van tenir els ajun-
taments respectius en l’elecció dels equips redactors dels 
plans de 1983 i de 2009. L’actual, sota la direcció de Josep 
Antoni Solans i Huguet, un dels millors experts catalans 
en qüestions urbanístiques i coneixedor com pocs de la 
realitat territorial catalana gràcies a la seva gestió al ca-
pdavant de la Direcció General d’Urbanime de la Gene-
ralitat de Catalunya durant els governs de Convergència 
i Unió; i l’anterior,  capitanejat pels arquitectes Joan Bus-
quets i Grau i Antoni Font i Orellano. Busquets és cate-
dràtric d’urbanisme de l’Escola de T. S. d’Arquitectura de 
Barcelona, i des del 2002, professor del Martin Bucksbaum 
del GSD de la Universitat de Harvard. Ciutats com Barcelo-
na, Rotterdam, Toledo, Buenos Aires, A Coruña, Lisboa, Sao 
Paulo i Singapur han estat assessorades urbanísticament 
per Busquets. Antoni Font és catedràtic del Departament 
d’Urbanisme i Ordenació del territori de la Universitat Poli-
tècnica de Catalunya. L’equip el completaven l’enginyer de 

1983. El primer pla general
d’ordenació urbana amb cara i ulls

VISTA AÉRIA DE SANT SADURNÍ. ANY 1982.

Mai un dibuix del municipi havia aixecat tanta polèmica. 
Quan el primer Ajuntament democràtic de la segona mei-
tat del segle XX va presentar el Pla General d’Ordenació 
Urbana després de quaranta anys de disbauxa, els sectors 
conservadors sadurninencs van confondre bous i esquelles 
i es van ofuscar pensant que havia arribat l’hora de treure’s 
la frustració que ells mateixos s’havien generat a causa de 
no haver estat capaços de presentar una candidatura guan-
yadora a les eleccions municipals de 1979. Els va semblar 
que amb quatre crits i cinc pancartes basades en consignes 
d’allò més hipòcrites aconseguirien canviar la dinàmica de 
la història. 

L’aplicació del Pla General de 1983 ha coincidit 
amb l’etapa de major creixement urbà de tota la història 
mil·lenària de Sant Sadurní. En aquest darrer quart de se-
gle (1983–2008), ves per on, aquella proposta urbanística 
titllada al seu moment de faraònica i d’agosarada s’ha vist 
superada per la realitat. Sense ànim de petulància ni de 
venjança podríem dir que s’ha fet realitat aquella vella dita 
de ”quan el savi assenyala l’infinit, l’idiota li mira el dit”.
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ca des del 1983. És clar que sempre hi ha qui està disposat 
a aigualir la festa i em diuen que no em faci il·lusions, ja 
que l’ única diferència notable és que ara governen els 
seus. FOTO AÈRIA DE 1983 I PLÀNOL DEL PLA GENERAL DE 
1983 CEDITS PER L’AJUNTAMENT I PER L’AUTOR;  I FOTOS DEL 
CARRER TARRRAGONA CEDIDES PER JOAN ANTONI SOLANS 
I PER L’AUTOR.

Camins, Canals i Ports José Luis Gómez Ordóñez i l’assessor 
jurídic Enric Argullol i Murgadas.

L’altra observació és constatar com una intervenció 
municipal que va resultar conflictiva fa gairebé trenta anys 
ha comportat que l’existència d’un pla urbanístic es percebi 
actualment com una necessitat ineludible, un repte i una 
garantia per als ciutadans. Alguna cosa deu haver canviat 
per a bé en determinats sectors de la societat sadurninen-

1992. La vila olímpica

Aquesta era la imatge que oferia Sant Sadurní quan s’hi 
van celebrar dos esports d’exhibició dels Jocs Olímpics de 
Barcelona ’92. S’hi aprecia la transformació de la vila des 
del Pla General de 1983 i en particular la urbanització dels 
entorns del pavelló olímpic de l’Ateneu on es van celebrar 
els partits d’hoquei sobre patins.

Una valoració desapassionada del canvi urbanístic de 
la vila entre 1983 i 1994 la va manifestar aquest darrer any 
Daniel Giralt Miracle, director del Museu d’Art Contemporani 
de Barcelona (MACBA):

“Sant Sadurní pot fer balanç, amb dignitat, de la seva 
arquitectura i del seu urbanisme i més d’un premi FAD ha es-

tat concedit a les iniciatives públiques i privades d’aquesta 
vila [el 1987, premi FAD a la rehabilitació de la capella de 
l’antic hospital, i el 1988 premi FAD a les caves Raven-
tós Blanc]. Uns canvis i unes evolucions que penso que 
mereixen el reconeixement a l’esforç que ha fet aquesta 
població aplicant els recursos humans, els econòmics i els 
de la intel·ligència creadora al seu abast.”

L’any 1995 es va produir el relleu  democràtic en la 
governació del municipi. Els setze primers anys des que 
el 1979 es van celebrar les primeres eleccions municipals 
democràtiques de la segona meitat del segle XX van 
correspondre als socialistes i els quinze següents a una 
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El reconeixement als esforços i a la intel·ligència 
creadora del període 1983–1995 es podria estendre per-
fectament a l’etapa següent amb un èmfasi especial dona-
da l’especial intensitat urbanística d’aquests darrers quinze 
anys. Per al futur immediat és una bona notícia disposar 
d’un nou pla d’ordenació urbana i d’una classe política local 
compromesa amb l’honorabilitat i la bona gestió. Que per 
molts anys! 

Després de les eleccions municipals de l’any que ve 
s’obrirà una nova etapa que hauria se servir per mantenir 
els valors que s’han practicat en els darrers trenta un anys 
i per millorar encara més l’urbanisme municipal. Si es con-
firmen les expectatives a l’hora de redactar aquestes línies 
(1 d’abril de 2010) que dues dones encapçalin les llistes 
dels dos partits majoritaris, la tasca podria correspondre 
a la primera alcaldessa de la història local. FOTO AÈRIA DE 
1992 DE L’ARXIU MUNICIPAL. 

entesa  variable, segons les diferents etapes, encapçalada 
sempre per Convergència i Unió. ¿Quina valoració urbanística 
es podria fer del període 1995 – 2010?

Han estat quinze anys frenètics pel que fa a 
l’ocupació de sòl, a la construcció d’habitatges, naus in-
dustrials, cellers i caves. Que se sàpiga no s’ha produït cap 
irregularitat urbanística rellevant, ni cap il·legalitat, ni els 
recurrents escàndols que s’han destapat en altres pobla-
cions derivats del tripijoc urbanístic. Pel contrari, sembla 
que el compliment del pla de 1983, amb les successives i 
inevitables revisions puntuals,  ha estat correcte. I mentre 
no es demostri el contrari, també ha estat remarcable 
l’honestedat en la gestió urbanística de l’actual Ajunta-
ment, com ho havia estat durant els setze anys prece-
dents, tot sigui dit. (D’abans no en responc.)

2008. La petita ciutat on abans hi havia caus de conills

Així es veu Sant Sadurní a l’actualitat (en realitat la fotogra-
fia aèria és de fa dos anys) i haurà de passar un cert temps  
perquè canviï substancialment. Si la fessin ara, les novetats 
que més ens cridarien l’atenció serien l’impacte visual que 
provoca la perllongació del cinturó de ronda, inaugurat el 
Dijous Sant passat, des de la cruïlla de la carretera de Mas-
quefa – Sant Pere de Riudebitlles fins a la de Vilafranca, 
la gespa artificial del camp de futbol municipal i el roure 
centenari de can Codorniu tombat a causa de la ventada 

de 2009. Un dia o altre s’haurà de plantejar l’acabament 
definitiu del cinturó de ronda fins a la zona de l’estació. Em 
sembla que és la primera vegada que algú ho comenta i 
cal una certa gosadia per imaginar-s’ho. Però més aviat o 
més tard hi haurà un alcalde visionari que s’ho proposarà i 
ho aconseguirà. Després de tot el que hem vist en aquests 
primers trenta-un anys d’ajuntaments democràtics ja no 
ens hauria d’estranyar.
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Si aquest programa s’edités a color encara seria pos-
sible comentar un per un els diferents traçats que corres-
ponen a projectes comarcals del nostre futur immediat. 
Però amb el garbuix de línies que s’hi han dibuixat i que 
apareixeran impreses en diferents tonalitats de grisos ho 
haurem de resoldre una mica a la babalà. Ens referirem no-
més als tres projectes més importants que afectaran Sant 
Sadurní.

El Quart Cinturó (també anomenat desdoblament de 
la N-340), o B-40, entre Abrera i la C-15 (Eix Diagonal), és 
ara com ara el més rellevant i el més polèmic pel que fa 
als traçats alternatius proposats; en segon lloc, la nova línia 
ferroviària orbital de passatgers (Vilanova – Mataró, per Vi-
lafranca i Sant Sadurní i aprofitant alguns trams de l’actual), 
i finalment la nova línia de mercaderies d’ample europeu 
(per connectar Algeciras amb Copenhague). 

¿Qui vetllarà perquè en aquests nous projectes no 
es repeteixin els greuges dels darrers quaranta anys des-
crits al capítol anterior? El nostre model vigent que deixa 
la defensa d’aquestes qüestions en mans dels polítics ha 
fracassat estrepitosament, entre d’altres raons perquè 
només faltaria que a més d’honestedat, idees, eficàcia i 
dedicació, als nostres representants electes els haguéssim 
d’exigir sensibilitat per l’estètica, per la bellesa i pel bon 
gust, i, si pot ser, que parlin xinès, que sàpiguen solfeig i 
que siguin simpàtics. Aquest refinament costa de trobar, 
malauradament, en la política i fora de la política,  i no 
és patrimoni de cap candidat ni de cap partit. Però siguin 
del color que siguin, els polítics tenen la capacitat de con-

La lectora o el lector podrà observar al requadre 
inferior dret l’impacte que han provocat sobre el territori 
les grans obres d’infraestructura que s’han construït en els 
darrers quaranta anys als indrets de l’estació ferroviària, 
de les finques de can Garriga i la Carosa de can Guineu i 
de la riera Lavernó. Hi veiem la doble via, la nova estació 
de rodalies amb el seu aparcament, la línia de l’AVE amb 
el túnel de fantasia, l’autopista AP 7 i els accessos que 
hi porten des de la vila, des del cinturó de ronda i des 
de la carretera de l’Ordal. Un garbuix indigerible que ha 
deixat un paisatge trossejat i desordenat que obliga a la 
reflexió. No hi ha cap d’aquestes grans obres que mereixi 
un reconeixement especial per la seva singularitat, bellesa 
o originalitat. S’han fet de manual, amb criteri de low cost 
i l’últim d’arribar no ha tingut més remei que espavilar-se 
per fer-se el seu lloc sense poder qüestionar els drets ad-
quirits pel seus predecessors.

Es podria arribar a entendre que els promotors i els 
dissenyadors de les nostres infraestructures vagin tirar pel 
dret i no s’hi amoïnessin massa, ja que, en definitiva, quan 
s’acabessin les obres se’n desentendrien i probablement 
no les veurien mai més; el que costa més d’admetre és 
que els ciutadans que les utilitzaríem i que les hauríem 
d’utilitzar durant dècades o segles ens mostréssim tan in-
diferents. Ho hem fet molt malament i la penitència serà 
haver de conviure amb aquest greuge al territori, al pai-
satge, a l’estètica i al bon gust.  Tots en som responsables, 
alguns més que uns altres. 

S’imaginen què pot succeir quan per aquest mateix 
espai hi pretenguin canalitzar la nova línia de rodalies, la 
nova línia de mercaderies d’ample europeu, el desdobla-
ment de la N-340 i la previsible ampliació de l’AP 7? Quina 
por! FOTO DE L’INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA 

El futur: les xarxes viària i del
ferrocarril a curt, mig i llarg termini

El futur només el coneixen els déus, ens recorda Kavafis 
en un dels seus bells poemes. Tot i així el Pla Director Te-
rritorial de l’Alt Penedès que forma part del Pla Territorial 
Metropolità de Barcelona dibuixa un municipi molt més 
ben comunicat amb la resta del país que a l’actualitat. 

Costa molt poc imaginar, somiar és gratis i elucubrar 
surt de franc, però cal que hi hagi algú que es preocupi 
pel futur a curt, mig i llarg termini. Haurem d’esperar a 
veure com els déus fan evolucionar l’actual crisi econòmica 
(si ens hem de refiar només dels empresaris, això va per 
llarg) i com els polítics de torn prioritzaran en els propers 
pressupostos anuals de les diferents administracions les 
grans obres d’infraestructura més o menys previstes a l’Alt 
Penedès.
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Flaixos d’històr ia en la cartograf ia sadurninenca (1400 – 2010)

tractar bons professionals i experts perquè els il·luminin i 
assessorin. En tenim a la comarca i fora de la comarca i no 
els aprofitem.

A més d’aquesta opció, correspondria als ciutadans 
vetllar individualment o col·lectivament perquè no es fa-
cin més nyaps. Mala peça al teler, perquè les coses han 
evolucionat a pitjor des que, a mitjans del segle passat, 
l’historiador Jaume Vicens i Vives, mort fa exactament 
50 anys, bon coneixedor de la idiosincràsia autòctona, 
afirmava a la seva obra Notícia de Catalunya referint-se a 
la inhibició dels catalans en les qüestions públiques: ”No 
t’hi emboliquis. Aquesta sembla ésser la divisa del seny 

davant qualsevol conjuntura vital. I per no embolicar-nos 
tanquem amb pany i forrellat les portes exteriors i ens 
complaem en una sensibilitat aparent, esquerpa i sorruda, 
mentre, casa endins, conreem el jardí dels refinaments 
més insospitats.” Malament rai per a la implicació d’allò 
que en diuen la societat civil en els afers col·lectius. Ai, 
la societat civil! Quin eufemisme! Quanta demagògia es 
fa amb aquest concepte! Mil i una coartades i maniobres 
inconfessables s’aixopluguen sota el seu paraigües. PLÀ-
NOLS DEL FONS DE L’AUTOR I DELS SERVEIS TÈCNICS DE 
L’AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ  

PLÀNOL DE L’ACTUAL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL


