
Carles Querol Rovira

V
iu

re i conviu
re a Pu

igd
àlb

er
C

arles Q
u

erol

Imatge coberta: Vista panoramica del municipi. 
Foto de Pere Pascual Salat
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Els atractius del municipi més petit de Catalunya



Presentació

Diu un refrany popular català molt antic que al pot petit hi ha la bona con-
fitura. En castellà n’hi ha un de molt similar que vol dir el mateix: perfume bu-
eno viene en frasco pequeño. Estirant d’aquest fil podríem fàcilment convenir 
que al pot més petit de tots hi podem trobar la melmelada més exquisida o 
el perfum més valorat. I si això és així, el poble més petit de Catalunya quant 
a extensió hauria de gaudir a priori d’una colla d’atributs que el fessin molt 
atractiu. Puigdàlber, situat a la comarca de l’Alt Penedès, amb una superfície 
de només 0,63 km2, no disposa ni d’un castell ni d’una catedral, ni d’una mu-
ralla medieval, ni d’un pont romànic o gòtic o d’un casc antic modernista, ni 
de restes arqueològiques centenàries o mil·lenàries; tampoc hi ha nascut cap 
prohom, inventor o artista que hagi destacat en la història del país, no va ser 
protagonista de cap gesta heroica en les guerres que han sacsejat Catalunya 
en els darrers segles, no té un gran nombre d’habitants ni cap multinacional 
s’hi ha instal·lat per produir o distribuir productes a escala mundial. Per no 
tenir, no té riu, ni port, ni platja, ni museu...

I malgrat aquestes mancances us preguntareu què té doncs Puigdàlber 
que en pugui presumir. Per què els seus habitants se’n senten tan orgullo-
sos i estan tan satisfets de viure-hi? Per quina raó el seu ajuntament publica 
doncs el llibre sobre el municipi que el lector té a les mans?

No us vull desvetllar les respostes a aquestes preguntes —que tro-
bareu llegint precisament les pàgines que segueixen—, perquè aquest petit 
llibret s’ha escrit i editat pensant a enaltir tot allò que fa del nostre poble un 
digne racó de Catalunya on es viu i es conviu amb respecte i qualitat huma-
na, dues virtuts que, barrejades, donen com a resultat una societat equili-
brada i oberta. Només per citar un exemple us diré que el capítol dedicat a la 
nostra història és l’aportació més interessant i amb més perspectiva que mai 
s’ha realitzat en aquesta matèria. 



Vull agrair a l’historiador Carles Querol Rovira la recerca d’informació 
local i d’imatges antigues, així com la redacció del text. La seva mirada fo-
rastera combinada amb una recerca exhaustiva en diversos arxius, i amb un 
reguitzell de visites i entrevistes a més de quaranta veïnes i veïns, ha do-
nat com a resultat un text molt ric i amè. Vull lloar també la mirada local de 
fotògraf puigdalbenc Pere Pascual Salat que ha quedat registrada en unes 
imatges originals i singulars que provoquen el sortilegi d’un capteniment, i 
finalment vull mostrar el meu agraïment a l’editor Ramon Nadal Penadès, 
que ha donat forma als textos i les imatges en el llibre de més entitat que 
mai s’ha publicat sobre el nostre municipi i a totes aquelles persones que hi 
han col·laborat desinteressadament, els noms de les quals hi figuren ade-
quadament. 

El desig íntim de l’Ajuntament que presideixo és que en gaudiu i que el 
compartiu amb els vostres familiars i amics. Tractant-se com es tracta del 
primer llibre local de temàtica general estic segur que descobrireu aspectes 
de la nostra història, dels nostres costums i tradicions i del nostre territori 
que ni us hauríeu pogut imaginar. I el fet que es presenti amb motiu de la 
Diada de Sant Jordi d’enguany és un altre motiu de satisfacció, ja que ens 
permet contribuir, així, a enaltir i promoure una de les tradicions populars 
més arrelades al nostre país.

David Masdeu Baqués
Alcalde de Puigdàlber
Diada de Sant Jordi, abril de 2015







Pàgines anteriors. Vista general del poble de 
Puigdàlber, en primer pla, amb les muntanyes de 
Montserrat al fons. Foto de Pere Pascual Salat
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introducció

És més que probable que vostè, potser sense fixar-s’hi, ja hagi estat en 
alguna ocasió a Puigdàlber, el terme municipal més petit de l’Alt Penedès i 
de tot Catalunya.

El Penedès, per la seva situació geogràfica, ha esdevingut al llarg dels se-
gles el passadís natural obligat per on han transitat els protagonistes de la 
història que han transformat el nostre país, els comerciants i els viatgers, i 
també tots els invasors que han dominat Catalunya: des dels romans i els 
àrabs, fins als exèrcits espanyols, els napoleònics i els franquistes.

Les grans vies de comunicació han permès traspassar aquesta comarca 
de llevant a ponent i a la inversa: des de la Via Augusta romana i el Camí Ral 
o Camí Real medieval que des del Baix Llobregat entraven al Penedès seguint 
el curs ascendent del riu Anoia; la carretera del port de l’Ordal oberta el 1802 
(l’actual N-340), la via del ferrocarril de vapor inaugurada el 1865 que va unir 
Barcelona i Tarragona per l’interior, l’autopista AP-7 estrenada el 1971, fins 
a l’actual traçat de l’AVE en funcionament des del 20 de febrer de 2008. De 
manera tranversal, de nord a sud, la gran via de comunicació medieval de la 
carrerada i actualment la C-15 han permès i permeten la comunicació dels 
pobles i ciutats de les comarques de l’Anoia, la Segarra i el Bages amb l’Alt 
Penedès i el Garraf, i també a l’inrevés.

Molt a prop de totes aquestes vies de comunicació hi ha el municipi de 
Puigdàlber, al bell mig de l’Alt Penedès, un poble mil·lenari d’origen romà 
que, malgrat ser el més petit del principat en extensió, reclama el seu lloc 
en la Catalunya del segle xxi. El llibre que el lector té a les seves mans pretén 
donar a conèixer la seva història, costums i tradicions, el territori i els seus 
atractius —tant per als veïns que hi resideixen com per als visitants ocasio-
nals— amb la finalitat no només que gaudeixin de viure-hi sinó també que hi 
convisquin en plenitud.







Pàgines anteriors. Les vinyes donen personalitat 
a la comarca i al municipi. Foto de Pere Pascual Salat
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territori, clima, Paisatge, vegetació, 
flora i fauna

El conjunt del gran Penedès —l’Alt Penedès, el Baix Penedès i el Gar-
raf—comprèn, a més d’aquestes tres comarques, alguns termes municipals 
del Baix Llobregat i de l’Anoia al nord-est i de l’Alt Camp i el Tarragonès al 
sud-oest. La comarca de l’Alt Penedès es troba a l’extrem meridional de la 
Depressió Prelitoral Catalana i té una extensió de 592,41 km2. Està situada 
entre l’Anoia al nord, el Garraf i el Baix Penedès al sud, el Baix Llobregat a 
l’est i l’Alt Camp i el Baix Penedès a l’oest. El nom Penedès apareix a diversos 
documents a partir del segle x. Sembla que deriva del mot penna que signi-
ficava penya, roca. Si aquesta hipòtesi és certa, el terme Penedès significaria 
comarca rocallosa, comarca pedregosa.

L’Alt Penedès és una depressió longitudinal, els terrenys de la qual se si-
tuen entre els 90 metres a la part més baixa i els poc més de 900 metres al 
punt més alt. La major part del territori —el 76 %— no supera, però, els 400 
metres. L’origen geològic del relleu que envolta la comarca es troba, princi-
palment, al mesozoic (era secundària), mentre que els materials que formen 
les zones més baixes i planes tenen un origen quaternari.

Els terrenys quaternaris estan formats per sorres, llims, argiles i pedres, 
i són molt adequats per al conreu de la vinya, tant pel que fa a la composi-
ció química —amb un alt contingut de calç— com per la bona capacitat del 
sòl per drenar les aigües. La utilització de tècniques de conreu respectuoses 
amb l’entorn i la recollida dels fruits al seu punt òptim de maduració fa que 
s’aconsegueixin uns vins exquisits i molt apreciats a tot arreu per les qualitats 
visuals, olfactives i gustatives.

El Penedès té una xarxa hidrogràfica caracteritzada per rius amb cabals 
escassos que pateixen un notable estiatge, de manera que només circulen 
intermitentment, i torrents que desemboquen a l’Anoia o al Foix. El clima 
—un element bàsic per a la qualitat de la producció vitivinícola— és determi-
nat per la proximitat al mar i per les característiques del relleu que l’envolta. 
Encara que les muntanyes no permeten veure’l, el mar és força a prop. La 
comarca gaudeix del clima mediterrani litoral que, des del punt de vista de 
la cultura urbana, és sinònim de benignitat i d’estabilitat. Un clima amb molt 
poques oscil·lacions i on els valors més extrems del termòmetre se solen 
anunciar pausadament, amb una ben educada anticipació. La corba de tem-
peratures és suau i les mitjanes de 15 a 19 graus dibuixen unes ones allar-
gassades que van d’1 o 2 graus sota zero, els mesos de gener i febrer, als 34 
i 35 del juliol i l’agost. Plou poc, entre 50 i 60 dies a l’any si ens atenem a les 
mitjanes del segle passat, amb uns 550-600 litres anuals per metre quadrat.

Encerclat per municipis molt més extensos, com Subirats (55,9 km2), 
Font-rubí (37,4 km2) i el Pla del Penedès (9,6 km2); o no tant, com Santa Fe (3,4 
km2), Puigdàlber, ubicat al sector septentrional de la plana del Penedès, amb 
només 0,63 km2 (0,48 km2 del nucli principal i 0,15 km2 de l’enclavament del 
Gorner) és el terme municipal més petit de l’Alt Penedès i de tot Catalunya 
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terística, té una altra singularitat que comparteix amb 67 municipis catalans 
més: els dos nuclis que integren el municipi, Puigdàlber i l’enclavament mu-
nicipal del Gorner, no estan connectats, sinó que entremig hi ha una franja 
de 1500 metres que correspon a un altre terme municipal. Aquesta circums-
tància d’un enclavament rodejat de territori aliè, de fet també succeeix entre 
comarques, províncies i estats, com és el cas de Llívia, una franja català en 
territori francès.

El nucli principal de Puigdàlber es troba situat a set quilòmetres de la ca-
pital comarcal i a una altitud de 238 metres sobre el nivell del mar. El nucli 
principal del municipi és drenat per la riera de Romaní (que recull les aigües 
dels torrents de Can Colomer i de la Fanga i que conflueix just sota la C-15, 
a l’indret del pont de Baldús, amb el torrent de Baldús) i pel torrent de Re-
guerot, que en entrar al terme del Pla després de travessar l’autovia Igualada-
Vilanova i la Geltrú, pren el nom de torrent dels Oms. El barri del Gorner per 
la seva banda —una franja entre els termes municipals del Pla i Subirats, a 
1500 metres de la C-15 i del nucli urbà de Puigdàlber i ben comunicada a 
través de la BV-2155—, és drenat per la riera de Santa Fe i pels torrents dels 
Oms i de Brivons. Tots aquests torrents i riera són afluents a la vegada de la 
riera de Sant Sebastià dels Gorgs que desemboca a la de Lavernó i aquesta a 
l’Anoia entre Sant Sadurní i Gelida. L’Anoia finalment aboca les seves aigües al 
Llobregat, a l’alçada de Martorell.

La situació geogràfica de la comarca de l’Alt Penedès, i concretament de 
Puigdàlber, s’emmarca amb dos elements naturals molt potents; el massís de 
Montserrat, que preserva el municipi dels vents freds del nord, i les aigües de 
la Mediterrània al sud que aporten calidesa a aquest territori. Les primaveres 
són temperades, els estius calorosos i no gaire secs, les tardors molt agrada-
bles i els hiverns generalment suaus. Això no vol dir que excepcionalment es 
produeixin glaçades primaverals, calamarses (una de les més catastròfiques 
va caure el 27 de maig de 1998 i va provocar danys a les vinyes, als immobles 
i als vehicles estacionats als carrers, per un import de més de 45 milions de 
pessetes de l’època) i nevades (una de les més copioses dels darrers cent 
anys, amb gruixos d’entre 40 i 60 cm, va caure la nit de Nadal de 1962, i cal-
dria remuntar-se al 1899 per trobar-ne registrada una de similar).

una panoràmica de 360 graus
Vinyes al nord, vinyes al sud, vinyes a l’est i vinyes a l’oest. El muni-

cipi està rodejat de vinyes que, al llarg de l’any, transformen el paisatge de 
manera radical. A l’hivern, un cop han caigut els pàmpols i s’han podat els 
sarments, predomina el color marró de la terra i dels ceps. Sembla talment 
com si es tractés d’un continu de recargolades escultures, similars, oxidades 
i perfectament alineades. Res no es mou i res se sent. Ni rastre de vida. Els 
vents, per fort que bufin, no aconsegueixen doblegar els arbusts vinícoles 
que poblen les vinyes. Només de tant en tant apareixen a escena els tractors 
estridents que mentre llauren les terres per airejar-les arraconen momentà-
niament el silenci i la tranquil·litat.



15

V
iu

re i co
n

viu
re a Pu

igd
àlb

er

Les vinyes que rodegen els nuclis de Puigdàlber i el Gorner canvien de color amb el pas de les estacions. 
Foto de Pere Pascual Salat

Amb la primavera es trenca la monotonia i s’inicia un cicle botànic espec-
tacular: apareixen primers els brots i després els pàmpols —que caldrà espor-
gar— i finalment els raïms. Josep Carner (1884-1970), en un fragment del seu 
poema Les fulles apunten, ho va descriure així: «Gira el març la testa / amb ses 
roentors, / que acuiten la festa / dels tendres colors. / I per les collades / ve ta 
llum gentil, / ton cant, tes ruixades, / tos besos, abril. / I el brancatge sent / com 
tènuement / et fa delitós / un nàixer indecís / una mica gris, / una mica ros.»

A l’estiu les diferents tonalitats de color verd tenyeixen les rodalies de 
Puigdàlber i les converteixen en uns jardins nets i endreçats. El poeta Àngel 
Guimerà (1845-1924) va immortalitzar aquesta estació en el seu poema Cant 
a la vinya: «Que Déu te guard, oh vinya catalana! / Mar de verdor que serra 
amunt t’estens! / Mon pit s’eixampla al respirar ta ufana, / si enfonso els peus 
enmig de tos sarments. / I et vull, i et tinc mateix que una altra esposa, / i els 
fills del cor els fem pujar tu i jo. / El meu amor te torna més hermosa, / i et 
dono fins la sang amb la suor. / Benhaja el sol que et besa cada dia, / i la pluja 
abundosa davallant / sobre tos pàmpols, llengües d’harmonia / que els aires 
mouen, mon delit cantant! / Com tos sarments s’abracen en la terra, / que 
s’abraci al damunt la nostra gent. / Oh vinya de la plana i de la serra, / dóna’ns 
força i noblesa eternament.» A mitjan agost, amb els raïms a punt, s’inicia la 
recol·lecció. Cada varietat té el seu calendari que se segueix escrupolosa-
ment. Fa un segle la verema era una festa i les vinyes de les rodalies del poble 
acollien dotzenes de collidors que amb esforç i tenacitat emplenaven primer 
els cistells i després els coves, les portadores i els carros. Els camins i carrete-
res s’impregnaven del most que regalimava mentre el traslladaven a les prem-
ses domèstiques i una fragància exquisida s’escampava per tot el municipi. 
Els cants de les collidores i els collidors veremadors ressonaven per tota la 
vall. Tot plegat induïa a la idealització i al sentiment bucòlic de la verema. Els 
versos d’Homer, escrits al segle viii aC, ja ho descrivien perfectament: «[...] al 
camí per on passaven els portadors / de carrolls de la vinya. Joves i donzelles 
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de la cítara / d’un vailet, un himne els acompanyava / tot cantant i ballant [...].»

Manuel Raventós Domènech (1862-1930), l’hereu de Can Codorníu de 
Sant Sadurní i un dels pioners en la lluita contra la fil·loxera a finals del segle 
xix, ho explicava així: «S’ha acabat la verema. Ha parat el moviment de carros 
i de gent. Ja no ressonen cants per les vinyes. Les premses escorren les dar-
reries de la collita d’ahir i comença la neteja. Al celler es preparen les fermen-
tacions. Vinyes trepitjades, ceps rebregats i sense fruit, roderes fondes pels 
camis, soledat i silenci! Aquest és el quadre d’avui. Se sent el cansament dels 
tràfecs passats. No va malament de reposar. Queda un deix d’aclaparament 
i de tristesa. Mes fóra insostenible perllongar la febror i l’esbojarrament de la 
collita. Fa falta reposar.» Ara l’escena és molt diferent perquè la mecanització 
ha anat substituint les persones i costa molt que els poetes i escriptors s’ins-
pirin davant dels ginys motoritzats que xuclen els raïms d’amagat i els projec-
ten amb força als remolcs dels tractors. No hi ha èpica tampoc a les premses 
dels grans compradors de raïm ni a les cooperatives. Ni èpica ni alegria, ja 
que ni a les unes ni a les altres es paguen uns preus justos per als pagesos.

Quan s’acaba l’estiu i comença la tardor, el color verd ufanós que ha ocu-
pat tot l’escenari que envolta el poble de Puigdàlber es va enfosquint, els 
pàmpols converteixen el sòl en una enorme catifa de color marró i el cicle 
anual dels ceps els porta a la letargia.

Per estendre, però, una mica més els horitzons geogràfics de les veïnes i 
veïns que al llarg de la història han poblat Puigdàlber, més enllà de les vinyes 
que rodegen el poble, n’hi ha prou de situar-se al barri de Bellavista —o a 
les zones del cementiri, el Reguerot i la Serreta—, en els punts més alts del 
reduït terme municipal, i alçar la mirada terra enllà.

Així, contemplant una vista panoràmica de 360 graus començant pel sud, 
s’observa per damunt la silueta del poble i del campanar de la Granada la zona 
de contacte de la Depressió Prelitoral amb els contraforts de la Serralada Lito-
ral i del massís del Garraf. Allí s’hi assenta el nucli de les Gunyoles (Avinyonet) 
on la família Torresacasana-Rialp —molt vinculada a Puigdàlber, com veurem 
més endavant— hi tenia (i encara hi té) la seva casa senyorial coneguda com 
cal Real (deformació de cal Rialp) o el Castell, ben bé al costat d’una singular 
torre romana que permetia controlar la Via Augusta. Una mica més enllà s’en-
fila el poble de Lavern (Subirats). Mirant cap a llevant destaquen el Montcau 
(640 metres) i el puig d’Agulles (653 m), a la serra d’Ordal que cau en pendent 
per sobre el municipi de Gelida fins al promontori arbrat del Castell de Sant 
Jaume, a Castellví de Rosanes, ja al Baix Llobregat, la història del qual es re-
munta a l’any 983. A partir d’aquest punt a prop de Martorell, en els dies més 
clars, s’arriba a identificar, a la llunyania, per damunt les serres properes de 
Subirats i Torrelavit, la Serralada Prelitoral, amb el massís del Montseny, que 
a l’hivern sovint se’ns mostra nevat, amb el turó de l’Home (1712 m), les Agu-
des (1706 m) i el Matagalls (1700 m), en els límits de les comarques del Vallès 
Oriental, la Selva i Osona. Seguint la línia de l’horitzó en direcció nord s’alça 
la Mola (1101’9 m), la muntanya més alta del Parc de Sant Llorenç de Munt, 
al Vallès Occidental, amb el seu relleu tan característic i el monestir romànic 
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del segle xi dalt del cim, degudament restaurat a finals del xix i principis del xx. 
La serra de l’Obac, entre el Vallès Occidental i el Bages, que forma una unitat 
geogràfica amb el massís veí de Sant Llorenç de Munt, ens apropa al nord, al 
massís de Montserrat (1236 m d’alçada el pic de Sant Jeroni), a les comarques 
del Bages, Anoia i Baix Llobregat. A l’hivern, des de la carrerada, podem ata-
üllar al fons, a banda i banda de Montserrat, els Pirineus nevats a uns cent o 
cent cinquanta quilòmetres de distància, amb les comarques del Berguedà, la 
Cerdanya i el Ripollès a la dreta i l’Alt Urgell i els Pallars l’esquerra, des d’on a 
partir del segle xii, per camins i viaranys, viatjaven al Penedès els ramats d’ove-
lles transhumants per passar els hiverns en terres de pastura més càlides i 
fèrtils i retornaven als pobles d’origen quan arribava el desglaç. Més ençà, el 
poble del Pla del Penedès, amb el seu campanar. Aquestes cinc referències 
visuals del Montcau, el Montseny, la Mola de Sant Llorenç del Munt, la serra de 
l’Obac i Montserrat han estat sempre a l’abast dels pobladors de Puigdàlber, 
però no tothom ha estat conscient de la singularitat de cadascun. Si excep-
tuem Montserrat per la seva significació geogràfica, espiritual i simbòlica, de 
la resta molts pocs en coneixien la identificació. Anar a Montserrat a peu en 
romeria era i és força habitual a Puigdàlber, però a ningú li passava pel cap fer 
una excursió a qualsevol dels altres quatre indrets indicats.

Continuant la panoràmica, ara de nord en direcció a ponent, hi veiem les 
serralades sinuoses del sud de l’Anoia i topem sobtadament altra vegada en 
primer terme amb la Serralada Prelitoral, amb la muntanya del Marquès i la 
serra del Bolet (712 m), en els municipis de Sant Quintí, Mediona i Font-rubí, 
que enllaça amb les serralades de Pontons i Torrelles de Foix, ja en els límits 
de l’Alt Penedès amb l’Alt Camp.

L’amfiteatre de la vall de Puigdàlber limita a ponent amb la serralada 
travessada de sud a nord per la carrerada —la via medieval de mercaders 
i ramats transhumants per excel·lència—, de la Granada a Font-rubí, que, 
sempre seguint la carena, marca la línia divisòria de les conques del Foix i de 
l’Anoia, on finalment acaben desembocant les aigües que recullen les rieres 
i torrents locals, afluents de la riera de Sant Sebastià dels Gorgs i de Lavernó, 
ja al terme de Subirats. Quan deixa la plana, la carrerada s’enfila en direcció 
al castell de Font-rubí (795 m) i el Coll de la Barraca, poc abans d’entrar, en-
dinsar-se i desaparèixer a la comarca de l’Anoia. Per damunt de la carena que 
tanca a ponent veiem el Santuari de la Mare de Déu de Foix (661 metres) al 
damunt d’un abrupte espadat. Malauradament, del castell de Foix, del qual 
se’n té notícia des del 1067, no en queda res més que minses rastres gairebé 
imperceptibles a simple vista. Des d’aquest punt la Serralada Prelitoral es va 
fonent fins a topar amb el cim de Montagut (964 m), situat a l’extrem occi-
dental de la serra d’Ancosa (Alt Camp). Del Baix Penedès, que també limita a 
ponent, no se n’aprecia cap indret.

Puigdàlber és un de tants altres municipis catalans que poden gaudir 
d’una panoràmica d’aquestes característiques, i que té a l’abast alguns indrets 
perfectament recognoscibles de comarques com el Garraf, el Baix Llobregat, 
el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, el Berguedà, la Cerdanya, el Ripollès, 
l’Alt Urgell, els Pallars, el Bages, l’Anoia, l’Alt Camp i, òbviament, l’Alt Penedès.
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flora i fauna del municipi
Més enllà de les vinyes que encerclen el municipi hi ha una rica ve-

getació que es concentra principalment en la frondosa riera del Romaní (on 
desemboquen els torrents de la Fanga i de Can Colomer) i en l’esplèndid tor-
rent de Baldús (després anomenat de Santa Fe), en el torrent del Reguerot, 
i al llarg del curs del reguerot de la Carnissera (que després pren el nom de 
torrent de Puigdàlber, de Sabanell, de Fontanals i de Brivons...). Els xops o 
pollancres (Populus nigra), els àlbers (Populus alba) i els freixes (Fraxinus ex-
celsior i angustifolia), els dos primers més alts que el tercer, predominen en 
els marges de la riera i els torrents, i comparteixen protagonisme amb el pi 
blanc (Pinus alepensis), que s’ha estès de manera oportunista i intensiva a 
causa dels incendis. Abunden els roures (Quercus cerriodis), arbres caduci-
folis, i les alzines (Quercus ilex) de fulles perennes, però els oms (Ulmus mi-
nor), abans molt abundants, van sucumbir gairebé tots fa uns anys per culpa 
de la transmissió d’un fong: la grafiosi. Els plàtans (Platanus hispànica), que 
en altres èpoques poblaven els marges de camins i carreteres i aportaven 
ombra als que hi transitaven, ocupen ara un lloc de privilegi en les voreres 
d’alguns carrers del municipi (Garbí, part baixa de l’avinguda de la Generali-
tat...) com uns elements eminentment ornamentals que competeixen amb 
els til·lers (Tilia spp.), com els que hi ha plantats a l’anomenada plaça dels Til-
lers i en d’altres carrers urbans, i les moreres (Morus) que a l’estiu permeten 
aixoplugar-se dels rajos solars. Al davant mateix de l’Ajuntament hi trobem 
un exemplar singular de cedre (Cedrus), que presumeix sempre de la seva 
verdor, i en alguns jardins privats i patis interiors proliferen xiprers (Cupressus 
sempervirens), palmeres (Palmae) —també pins, cedres, plàtans i moreres— 
magnòlies grandiflores (Magnoliaceae) i salzes o desmais (Salix alba).

Els horts s’han anat perdent, però encara se’n troben d’escadussers al 
municipi, que permeten l’abastiment familiar de verdura i hortalisses. Allí 
s’hi conreen tomàquets (Solanum lycopersicum) i mongetes (Phaseolus vulga-
ris), amb les seves estructures inconfusibles de canyes seques que faciliten 
l’aeració de les plantes i el seu creixement i maduració, patates (Solanum tu-
berosum), pebrots (Capsicum), albergínies (Solanum melongena), carbassons 
(Cucurbita pepo), melons (Cucumis melo), síndries (Citrullus lanatus), carxofes 
(Cynara cardunculus), cols (Brassicaceae), bròquils (Brassica oleracea) i cebes 
(Allium cepa). Tot un bé de Déu.

Finalment, els arbres fruiters, que també han anat desapareixent de mica 
en mica però dels quals encara se’n conserven molts exemplars com les oli-
veres (Olea europaea), de fulles perennes, i, en menor quantitat, els perers 
(Pinus communis) i les pomeres (Malus domestica), els cirerers (Prunus avium), 
els ametllers (Prunus dulcis) i les figueres (Ficus carica) abans tan presents a 
cada vinya, els magraners (Punica granatum), els albercoquers (Prunus arme-
niaca), originaris de l’Àsia Central i els presseguers (Prunus persica).

Les figueres de moro (Opuntia ficus-barbarica) originàries d’Amèrica i les 
canyes (Arundo donax) i les atzavares (Agove americana) provinents de Mèxic 
proliferen en vores, marges i talussos. D’arbusts n’hi ha una enorme varietat, 
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però els més comuns són el llorer (Laurus nobilis), l’heura (Hedera helix) que 
creix en llocs ombrívols, el boix (Buxus sempervirens), l’esparreguera (Aspa-
ragus acutifolius), el romaní (Rosmarinus officinalis) i l’espígol (Lavandula lati-
folio) amb propietats aromàtiques, la ginesta (Spartium junceum), la farigola 
(Thymus vulgaris), que s’utilitza per fer sopes, netejar els ulls i per a altres 
remeis medicinals, i el galzeran o cirerer de Betlem (Ruscus aculeatus) que, tot 
i estar protegit, cada vegada és més difícil de trobar. De plantes medicinals 
a part de les ja esmentades (com l’espígol, el til·ler, el romaní i la farigola), 
hi trobem el fonoll (Foeniculum vulgare), i de plantes culinàries, l’alfàbrega 
(Ocimum basilicum), la sajolida silvestre (Satureja montana), la menta (Mentha 
spicata), el julivert (Petroselinum crispum), la caputxina (Tropaeolum majus) i 
la sàlvia (Salvia officinalis), a més de les que ja hem esmentat (el romaní, la 
farigola, el fonoll i el llorer).

La frondosa vegetació de la riera i els torrents que envolten el municipi 
és un patrimoni natural que cal respectar i conservar. Fotos de Pere Pascual Salat
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ca decadència. Entre els primers, els pinetells (Lactarius deliciosus), les llores 
(Russula virescens), els pebrassos (Russula delica), les llenegues (Hygrophorus), 
els moixernons (Calocybe gambosa), les gírgoles (Pleurotus ostreatus), els fre-
dolics (Tricholoma terreum) i els més apreciats, els rovellons (Lactarius sangui-
fluus). D’entre els no comestibles destaquen els forners (Amanita ovoidea).

Els torrents i les vinyes que envolten el poble i el Gorner els freqüenten 
una colla d’espècies de mol·luscs, aràcnids, odonats, ortòpters, insectes, 
papallones, coleòpters, amfibis, rèptils, ocells i mamífers, que sovint també 
passegen pel poble. Fem-ne una pinzellada, començant pels porcs senglars 
(Sus scrofa), que actualment són una autèntica plaga tot i la bona punteria 
dels caçadors que no els donen treva. Es tracta dels mamífers més grans, el 
més corpulents i que són molt actius, tant de nit com de dia. Només cal ser 
una mica observador per adonar-se dels rastres que deixen en el territori: en 
els bassals d’aigua on es rebolquen, en els arbres que fan servir per gratar-se, 
en les petjades inconfusibles en el fang i en els indrets on han remogut la ter-
ra a la recerca de cucs i arrels. Si us els trobeu en grup pels carrers del poble 
no us n’estranyeu, no seria la primera ni la darrera vegada.

Els segueix en envergadura la guineu (Vulpes vulpes). Es tracta del carnívor 
més abundant a les rodalies de Puigdàlber i del Gorner i a tot Catalunya. Men-
ja deixalles domèstiques, fruits del bosc i tota mena d’animalons, vertebrats i 
invertebrats. Quan a les cases del poble hi havia galliners, la guineu era l’ene-
mic públic número 1 ja que quan aconseguia accedir als recintes on es cria-
ven les gallines feia autèntiques destrosses. No és estrany veure’n de mortes 
a la C-15 atropellades pels vehicles que hi transiten. El teixó (Meles meles) té el 
seu hàbitat en les rieres de l’entorn de Puigdàlber on s’arrecera. Se’l veu poc, 
perquè fa vida exclusivament nocturna i perquè en deuen quedar raríssims 
exemplars. És un mamífer mustèlid gran, d’aspecte robust, semblant a un 
petit ós. Els esquirols (Sciurus vulgaris), al contrari, es deixen veure de dia i es 
caracteritzen perquè salten d’un arbre a un altre. Les pinyes rosegades sota 
els pins delaten la seva presència. Aquests rosegadors tenen un pelatge de 
coloració marronosa i malauradament també n’apareixen morts a les carre-
teres properes.

Els conills (Oryctolagus cinuculus) i les llebres (Lepus europaeus) són molt 
semblants però els primers són més petits. Els conills viuen en caus exca-
vats per ells mateixos, amb diverses entrades i sortides. En altres èpoques 
es caçaven amb fures, que s’introduïen en aquests caus, i en provocaven la 
fugida precipitada i fatal. Les llebres no fan caus, sinó que jeuen sobre jaços. 
Es desplacen molt ràpidament a base de salts facilitats per les seves llargues 
extremitats inferiors. Els uns i les altres són víctimes propiciatòries dels ca-
çadors. De quiròpters n’hi ha una gran varietat, però els que semblen més 
habituals són el ratpenat de ferradura gros (Rhinolophus ferrumequinum) i el 
ratpenat de ferradura petit (Rhinolophus hipposideros), que surten a caçar de 
nits i es refugien en cavitats i en les golfes d’alguns immobles.

Els rèptils més comuns són els llangardaixos, les sargantanes i les serps. El 
llangardaix ocel·lat o llangardaix comú (Timon lepidus) és el més habitual. Viu 
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en matolls, roquissars, erms, conreus i boscos ben assolellats, però s’ama-
guen de seguida quan es veuen en perill. La sargantana de paret (Podorcis 
hispanica), abans era molt abundant i ara de mica en mica va desapareixent. 
De les serps, les més freqüents són la serp blanca (Rinechis escalaris), la serp 
verda (Malpolon monspessulanus) i la serp de ferradura (Hemorrhois hippocre-
pis). La primera, si se sent amenaçada es mostra agressiva i bufa, la segona 
és la més grossa d’Europa i la tercera s’identifica pel dibuix de ferradura del 
clatell. En ambients més humits trobem la serp d’aigua (Natrix maura) amb un 
dibuix a l’esquena que recorda el de l’escurçó.

D’amfibis en destaquen tres: la salamandra (Salamandra salamandra), 
amb una coloració molt característica i singular, es mostra molt activa quan 
plou o hi ha molta humitat i n’hi ha que moren atropellades als camins i car-
reteres, com les guineus i els esquirols; el tòtil (Alytes obstetricans), una gra-
nota que fa vida nocturna i per això costa trobar-la, i el gripau comú (Bufo 
bufo) que apareix a la primavera i que també fa vida nocturna.

Els ocells són tan variats que n’hi hauria per omplir un llibre. Els més habi-
tuals són els pardals comuns (Passer domesticus) i els estornells (Sturnus vul-
garis), que compateixen l’espai; els falciots negres (Apus apus) i les orenetes 
vulgars (Hirundo rustica), que sempre es veuen en vol; la puput (Upupa epops), 
amb la seva cresta que plega i desplega segons el seu estat d’ànim; les òlibes 
(Tyto alba), que surten de nit i emeten uns xiscles estridents; els mussols 
comuns (Athene noctua), que sovint s’aturen en un pal o una escomesa elèc-
trica o telefònica; les tórtores vulgars (Streptopelia decaocto), que acostumen 
a aparèixer en grup; les merles (Turdus merula), que canten intensament a la 
primavera; les garses (Pica pica), que són fàcils de veure però que no deixen 
que ningú s’hi acosti; els corbs (Corvus corax), uns rapinyaires negres com el 
carbó amb cap i bec prominents; les caderneres (Carduelis carduelis), amb 
una coloració inconfusible al cap i a les ales; els gafarrons (Serinus serinus), 
que canten sovint, i els cucuts (Cuculus canorus), molt fàcils de reconèixer pel 
seu cant, que els identifica. L’inventari dels ocells que freqüenten Puigdàlber 
i les seves rodalies és un dels patrimonis animals més variats del municipi.

Els mol·luscs més estesos són el caragol jueu (Otolo punctata) i el caragol 
bover (Cornu aspersum), molt apreciats en la cuina local. l’aranya de la creu 
(Araneus diademotus) és un aràcnid que fa grosses teranyines radials on atrapa 
les preses; l’escolopendra (Scolopendra cingulata), un cent peus verinós, i el 
milpeus (Ommatoiulus), que en cas de perill es defensa amb moviments con-
vulsos i cargolant-se sobre ell mateix. D’odonats (libèl·lules), n’hi ha de tres o 
quatre tipus, i d’ortòpters (llagostes i grills) i de papallones també. Entre els co-
leòpters destacarem els més curiosos: la cuca de llum (Nictophila reichel), que 
emet una llum pàl·lida per atreure els mascles, la marieta de set punts (Cocci-
nella septempunctata), de forma semiesfèrica, i l’escarabat pudent (Blaps sp), 
que viu a les barraques de les vinyes i en llocs humits. Finalment, els insectes, 
dels quals en destacarem quatre: el pregadéu de rostoll (Mantis religiosa) amb 
varietat de colors verds i marronosos; la cigala (Cicada arni), fàcil de sentir a 
l’estiu però difícil de localitzar; la vespa terrissaire (Eumenes coarctatus), que 
fa petites construccions amb fang, i el mosquit comú (Culex pipiens), amb un 
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pes, de les abelles de la mel, dels gossos i dels gats... es pretén només oferir 
un petit inventari de la fauna autòctona a partir del qual els més interessats 
trobaran fàcilment al seu abast els mitjans per completar-lo.

Conèixer el territori de Puigdàlber i el Gorner i les espècies animals i ve-
getals que l’habiten ens portarà a estimar-lo i defensar-lo amb més força, per 
tal que continuï atresorant una diversitat rica, variada i de gran valor natural. 
Hauria de servir —com va escriure el professor de la Universitat de Lleida 
Heràclit Astudillo, membre de la Institució Catalana d’Història Natural i de 
l’Associació Espanyola d’Ecologia Terrestre— «per despertar en molts la vo-
luntat d’ampliar i aprofundir els seus limitats coneixements zoològics i botà-
nics, complementant-los amb els aspectes mediambientals, interessant-se 
per conèixer i aplicar les formes de gestió, protecció i conservació dels diver-
sos components de l’entorn natural, salvatge i humanitzat, pròxim i llunyà, 
així com les conseqüències beneficioses o perjudicials per a la qualitat de 
vida de les persones i per a la conservació de la natura, resultant d’una bona 
o mala gestió dels recursos naturals que constitueixen parts importants del 
patrimoni rural català.

»Perquè hom vol protegir allò que s’estima i s’estima allò que hom s’ha 
fet seu, perquè el coneix i hi ha conviscut i el mateix passa amb la natura i 
el patrimoni natural, primerament cal saber de la seva existència i del seu 
valor natural i cultural i conèixer-la. Cal prendre consciència que, malgrat les 
enganyoses aparences de la vida urbana, la cultura ultra-tecnològica i la per-
tinença a una societat industrialitzada, els humans en formem part de la na-
tura i que de la seva bona conservació i correcte funcionament, en depèn el 
benestar físic, psíquic i econòmic de l’actual generació humana, però també 
de les que la seguiran, en el futur.»









Pàgines anteriors. 
Can Ferran. Foto de Pere Pascual Salat
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allò que cal saber 
sobre la història de Puigdàlber

els orígens
La resta arqueològica més antiga que s’ha localitzat en el territori que 

avui ocupa el terme municipal de Puigdàlber, i que ens permet elucubrar so-
bre el primer rastre de vida humana, és una destral de pedra basàltica (també 
anomenada pedra de llamp) que es va dipositar al Museu de Vilafranca (ac-
tualment Vinseum. Museu de les Cultures del Vi de Catalunya) en una data 
indeterminada anterior a 1970. La va cedir Sebastià Jané Domingo (Vilafranca 
del Penedès, 1925-1996), que només va indicar que procedia de Puigdàlber, 
sense més concreció. Malauradament Sebastià Jané va morir fa dinou anys i 
la seva família només ha pogut aclarir que qui tenia realment una vinculació 
amb aquest municipi era el seu germà Josep, també difunt. Josep Jané Do-
mingo es dedicava l’agricultura a la seva finca propera a Puigdàlber i amb els 
seus tractors realitzava treballs de moviment de terres per a altres propieta-
ris i pagesos veïns que es dedicaven a la viticultura. Ell hauria pogut desen-
terrar i trobar la destral i lliurar-la al seu germà.

Destral de pedra basàltica, també anomenada «pedra de llamp», trobada a les rodalies de Puigdàlber 
abans de la dècada dels setanta del segle xx. VINSEUM. Museu de les Cultures del Vi de Catalunya

No és gran cosa, però és tot el que hi ha. Aquesta destral de pedra polida 
és similar a les que s’han localitzat en molts municipis de l’Alt Penedès i de 
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Puigdàlber que potser la va llençar perquè se li havia escapçat. Imagineu-vos 
la seva frustració. Podria ser així o tal vegada l’hauria pogut perdre casual-
ment allí fa milers d’anys qualsevol pastor que freqüentés la zona amb el seu 
ramat, o un caçador seguint el rastre d’un porc senglar ferit de mort, o un vi-
atger que transités ocasionalment per aquell indret. O que en un determinat 
moment posterior potser algú que la traginava barrejada amb rampoines, 
relíquies, amulets o antiguitats la vagi extraviar... o vés a saber com hi va anar 
a parar. Una de les col·leccions més completes de destrals de pedra basàltica 
de l’Alt Penedès correspon al Mas Moió, del barri de Santa Maria del municipi 
veí de Font-rubí, i tot i que pertany a un particular està perfectament do-
cumentada i conservada. Per això és lícit imaginar la presència humana en 
aquest territori des del neolític, quan l’agricultura i la ramaderia van permetre 
l’assentament estable dels primers pobladors de la comarca.

la dominació romana 
Com veurem al llarg d’aquest relat la geografia ha estat determinant 

en la història del municipi. El terme de Puigdàlber es trobava situat a uns 
3000 metres escassos de la Via Augusta romana, una calçada d’uns 1557 qui-
lòmetres construïda a partir del 206 abans de la nostra era (ANE) per comu-
nicar la Via Màxima —que provenia de Roma, travessava la península itàlica i 
el sud de la Gàl·lia (França) i arribava fins al Portús (Alt Empordà)—, amb Ga-
des (l’actual Cádiz), seguint la costa mediterrània de la península hispànica. 
L’exèrcit romà desembarcà a la ciutat grega d’Empúries (Alt Empordà) l’any 
218 ANE, en el marc de la segona guerra Púnica. Es creu que el 195 després 
de la nostra era (DNE) quan Ponci Cató va venir a Hispania al capdavant de 
dues legions per sufocar la gran rebel·lió de les tribus indígenes contra la 
dominació romana, la Via Augusta ja creuava el Penedès, i setanta cinc anys 
després ja estava enllestida, degudament senyalitzada amb mil·liaris i total-
ment operativa. Abans de la dominació romana, en l’època protohistòrica, 
aquesta via de comunicació era coneguda com la via Heraclea i després se la 
va denominar Via Francisca o Via Morisca.

Aprofitant aquesta ruta el líder militar i polític Juli Cèsar hauria traves-
sat la nostra comarca l’any 46 ANE amb destinació a Obulco, a la Bètica, per 
sufocar-hi una revolta. Malauradament el poema èpic El viatge que Cèsar va 
escriure en aquella ocasió, dos anys abans de morir assassinat, en la mateixa 
línia que Commentarii de bello Gallico (Comentaris sobre la guerra de les Gàl-
lies), es va extraviar i mai s’ha pogut recuperar. Només se’n conserven algu-
nes cites escadusseres d’altres autors i vés a saber si Juli Cèsar va fer algun 
comentari de les terres romanes del Penedès.

El traçat d’aquesta calçada romana a través del Penedès, des de l’Arc de 
Berà fins a Martorell o a la inversa, ens porta a l’indret de la Granada (Alt Pe-
nedès), el municipi proper a Puigdàlber, situat a meitat de camí entre Bàr-
cino i Tàrraco, una circumstància, com veurem, d’interès estratègic. De fet, 
tota aquesta zona central de l’Alt Penedès que ocupen avui els termes de 
Vilafranca, Sant Pere Molanta, la Granada, el Pla, Santa Fe, les Cabanyes, Avi-
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nyonet, Olèrdola, Subirats, Puigdàlber... és un ric mostrari de vestigis ibers i 
romans. El més important en l’actualitat és el jaciment de la Font de la Canya 
a les Gunyoles (Avinyonet), on s’ha desenterrat un conjunt arqueològic dels 
segles vii ANE i posteriors, en el qual s’hi ha documentat un notable ventall de 
materials (ceràmics, metàl·lics, arqueobotànics, etc.) relacionats directament 
amb la pràctica de la vitivinicultura i el consum del vi, la qual cosa ens per-
met afirmar que en aquesta zona central de l’Alt Penedès van existir alguns 
assentaments ibers importants dedicats a la vinya, anteriors a la dominació 
romana. El primer historiador del món i primer cronista d’Occident, Heròdot 
d’Halicarnàs (segle v ANE), ja es fa ressò en les seves obres dels nombrosos 
poblats ibèrics que ja elaboraven vi en aquesta zona del Penedès, si bé de 
manera molt rudimentària.

Fragments d’un lacrimal romà de vidre trobats, passada la Guerra Civil, 
sota el paviment de l’església parroquial. VINSEUM. Museu de les Cultures del Vi de Catalunya

D’aquesta època podríem considerar les restes arqueològiques romanes 
que es van descobrir al municipi de Puigdàlber després de la Guerra Civil 
Espanyola (1936-1939), com la sepultura de tègules que es va localitzar a 
dos metres de profunditat sota el paviment de l’actual església parroquial, 
amb restes humanes, dos lacrimals i una mena de ganivet o punyal de ferro 



30

V
iu

re
 i 

co
n

vi
u

re
 a

 P
u

ig
d

àl
b

er molt oxidat situat sota una clavícula de l’esquelet. Així ho va confirmar l’ar-
queòleg vilafranquí Pere Giró Romeu (1894-1987), el mateix que va certificar 
que van ser trobades més sepultures romanes cobertes amb tègules durant 
uns treballs de captació d’aigües en un camí que transcorria al nord de la 
mateixa església.

A la partida del Serral, situada a 
500 metres al nord-est de la pobla-
ció de Puigdàlber, a la banda opo-
sada de la carretera de Vilanova a 
Igualada i Manresa, ja dins el terme 
del Pla del Penedès, es van localit-
zar en una vinya abundants restes 
arqueològiques com fragments de 
ceràmica d’època romana, pedres 
de molí de granit i fragments de 
paviments. El 1945, el veí Albert 
Sàbat va recollir un dolium romà 
sencer, d’una cabuda de 90 litres 
(equivalent a uns 170 sectarius), 
que va lliurar a l’arqueòleg Pere 
Giró perquè el diposités al Vinse-
um de la capital comarcal. Ja al 
segle xxi, en aquest mateix indret, 
amb motiu d’uns treballs d’anive-
llament de terrenys per plantar-hi 
vinya va aparèixer una necròpolis 
amb més tombes romanes cober-

tes de tègules i altres peces d’interès arqueològic que el propietari del ter-
reny va considerar que no calia recuperar i sense encomanar-se a ningú les 
va arrencar i enterrar en un racó de la seva finca. Hi ha testimonis que sabrien 
indicar amb absoluta precisió els indrets exactes on van aparèixer les restes 
arqueològiques i on les van llençar. Jo els he visitat i els tinc ben arxivats al 
disc dur de la memòria.

Totes aquestes restes ens permeten afirmar que durant l’època romana 
existia un petit poblat i una necròpolis més o menys estables en els terrenys 
que avui pertanyen al municipi de Puigdàlber i rodalies, o el que és el mateix, 
que Puigdàlber té origen romà.

Viure prop d’una via de comunicació important sempre ha estat un valor 
estratègic, però dos mil anys enrere trobar-se ben bé al costat de la Via Au-
gusta, la calçada més important d’Hispània, per on transitaven diàriament 
les legions romanes i els esclaus, els mercaders, els comerciants i els viat-
gers equivalia a estar connectat amb el món i ser eventual receptor de tots 
els avantatges i desavantatges d’estar en contacte amb el progrés i amb la 
dissort. No disposem de cap més informació que ens ajudi a interpretar la 
importància o irrellevància d’aquest petit assentament de població de Puig-
dàlber i rodalies, dedicat potser a la ramaderia i al conreu de la vinya i dels 

Dolium romà, desenterrat el 1945 a la partida
del Serral per Albert Sàbat, d’una capacitat 
de 90 litres. VINSEUM. Museu de les Cultures 
del Vi de Catalunya
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cereals, però com ha esdevingut efectivament en altres indrets, el més pro-
bable és que es tractés d’un poblat que s’habitava i deshabitava segons les 
vicissituds de cada moment històric (invasions, guerres, plagues, pestes...), 
en què podien passar dècades o fins i tot segles sense activitat humana. 
Per tant, podríem parlar d’un assentament intermitent. En qualsevol cas, i 
segons les restes arqueològiques disponibles, el nombre de pobladors en 
l’època de la llarga pax romana devia ser irrisori, no més dels ocupants de 
dos, tres o quatre rudimentaris habitatges.

Amb l’esfondrament de l’imperi romà a l’Alt Penedès es van produir can-
vis convulsos i regressió del nombre d’habitants i dels intercanvis comerci-
als, cosa que va provocar que la població dispersa abandonés la plana i es 
refugiés altra vegada en les coves de les serralades properes. Exactament 
això és el què s’hauria pogut produir a Puigdàlber.

la invasió dels sarraïns i la recuperació de la normalitat
La llarga etapa de pau es va mantenir fins i tot després de la caiguda 

de l’imperi romà, durant tot el període visigòtic, ja que les incursions dels 
francs no van afectar greument la comarca ni el municipi.

L’any 714, el Penedès va registrar les primeres incursions sarraïnes, que 
van trobar un pas natural al llarg de tota la Depressió Prelitoral i van obligar 
els pobladors que havien anat ocupant la plana a replegar-se altra vegada en 
llocs més segurs i protegits. La progressiva conquesta del territori penede-
senc pels comtes de Barcelona a partir dels inicis del segle x defineix aquest 
espai fronterer del Penedès al començament de l’edat mitjana. Es construei-
xen esglésies i castells que estructuren el territori i tornen a fixar la població 
dispersa. Però les successives invasions sarraïnes dels anys 984, 985, 1003, 
1010, 1017, 1107, 1108 i 1115 van tornar a generar cicles de tranquil·litat i d’in-
seguretat que no propiciaven l’estabilitat de la població i el desenvolupament 
agrícola i comercial. Puigdàlber, a tocar de la Via Augusta romana convertida 
aleshores en Via Morisca, sense castell propi (els més propers eren el de la 
Granada, que després de ser reconquerit als àrabs prop del 941 va tornar a 
ser destruït durant la ràtzia del 1003, i també el petit castell de Santa Fe, que 
de fet era un afegit del de la Granada i que també va patir les mateixes vicis-
situds i va ser enderrocat i reconstruït en diverses ocasions), continuava es-
sent un petit poblat abandonat a la seva sort. Corresponen a aquesta època 
les primeres dades històriques escrites que fan referència al municipi. L’any 
1108, el primer puigdalbenc degudament identificat, Pere Bernat de Puigdàl-
ber, apareix juntament amb Jordà de Sanmartí com a donants d’un mas del 
terme del castell de Sant Martí Sarroca a l’Orde de l’Hospital de Sant Joan de 
Jerusalem. Quaranta-dos anys després, el mateix Pere Bernat va fer dona-
cions de terres situades als termes de Gelida i Ferran a Santes Creus. No es 
pot deduir d’això que es tractés d’un personatge gaire rellevant de la història 
local, però té el mèrit de ser el primer del qual coneixem el nom i la condició 
de propietari, que en el context de l’època es podia equiparar potser al d’un 
cavaller al servei dels nobles i de l’Església. El 1110 la quadra del Gorner (o 
Guarner) pertanyia a la canònica de Santa Maria de Solsona.
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tal de Sant Joan de Jerusalem (co-
neguda com dels santjoanistes o 
dels hospitalaris), creada el 1113 
pel papa Pasqual II, es va establir 
el 1135 al Penedès, concretament 
a l’hospital de Sant Valentí de les 
Cabanyes, ubicat a l’església romà-
nica del mateix nom bastida sobre 
una vila romana del segle i ANE. 
L’orde o comanda dels hospitalaris 
es va enriquir gràcies a les donaci-
ons de cavallers de la zona, com la 
que el 1137 va concretar Guillem de 
la Granada. El 1306 es va traslladar 
de les Cabanyes a Vilafranca. El fet 
constatat que en els capbreus de 
Puigdàlber de 1608 corresponents 
a l’orde de Sant Joan de Jerusalem 
s’hi incloguin moltes de les terres 
d’aquest terme municipal (a excep-
ció, entre d’altres, de les que perta-
nyien a la família Ribes) ens permet 
deduir que entre els segles xii i xvii la 
gran propietària rural i urbana del 
municipi era un orde religiós creat 
inicialment per acollir els peregrins 
a Terra Santa. L’orde o comanda va 

adoptar la regla de Sant Agustí, l’hàbit negre i una creu de drap blanc amb vuit 
puntes, les vuit benaurances. Immediatament es va convertir en un orde mili-
tar. El 1291 va ser expulsat de Terra Santa i es va establir a Xipre, el 1310 a Rodes 
(amb el nom d’orde de Rodes), el 1530 a Malta i Trípoli (d’aquí ve que també se 
la conegui amb el nom d’orde de Malta) i des de 1834 té la seva seu a Roma. 
Quan el 1307 el rei Jaume II va segrestar els béns de l’orde del Temple (dels 
templers), aquests van passar a ser engruixir les propietats dels hospitalaris.

El 1195, en una permuta de terrenys de l’abat de Sant Cugat amb Guillem 
de la Granada apareix com una de les afrontacions d’aquest darrer alou la 
prada de Vives de Puig Dalbar. En el testament de Berenguer de Mediona, de 
l’any 1196, es dóna a conèixer la domus o casa forta de Puigdàlber, «omni hoc 
quod habenat ue habere debebat infrasuum terminum [de Lavit] et domum de 
Pug Albar», que, posteriorment, va ser la fortificació de la quadra. I finalment 
en el testament de Guillem de la Granada de l’any 1198, es fa donació de la 
«vineam que tenet Vives de Podioalber».

De ben a prop, ja es té notícia de l’església i del poble del Pla del Penedès, 
el 1080 i el 1148 respectivament, així com del mercat medieval i del castell de 
la Granada. El primer establert al segle ix i traspassat a Vilafranca el 1148 era el 

Finestra trobada en una de les parets mitgeres 
de cal Campaner. Podria tractar-se de la única resta 
arqueològica romànica del municipi. 
Foto de Pere Pascual Salat
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més antic del Penedès i un dels més importants del Principat, i el segon, co-
negut amb el nom de Torre Granada, documentat des del segle x, va ser des-
truït, com ja s’ha indicat, per Abd al-Malik al-Muzaffar durant la ràtzia de 1003 
i ben aviat refet. Després de la darrera incursió sarraïna, la plana del Penedès 
va recuperar de mica en mica la normalitat i la tranquil·litat i, per tant, la po-
blació, l’agricultura i el comerç. L’auge del mercat medieval de la Granada, 
a tocar de Puigdàlber, devia afavorir altra vegada l’assentament de pagesos 
en les terres d’aquest municipi i més tenint en compte la proximitat a dues 
grans vies que comunicaven la plana del Penedès amb l’interior de Catalunya 
i l’Aragó. D’aquesta època podria ser la capella romànica de Puigdàlber.

A dos quilòmetres i mig en direcció a ponent, des de Puigdàlber s’accedia 
a la Via Mercadera, (altrament dita la carrerada), que venia del Baix Llobregat, 
travessava Olesa de Bonesvalls i creuava la Via Augusta a l’alçada de la Grana-
da. Després enfilava cap a Font-rubí per la carena divisòria de les conques de 
l’Anoia i el Foix i es dirigia cap a la Llacuna i Santa Coloma de Queralt. Segons 
l’arqueòleg vilafranquí Pere Giró Romeu, de la Granada arrencava una altra via 
romana i medieval (un camí ral) que travessava Puigdàlber en direcció a Sant 
Quintí de Mediona, Sant Pere Sacarrera, Capellades, la Pobla de Claramunt i 
Igualada i des d’allí també cap a Manresa i Lleida, seguint l’itinerari actual de 
la C-15. A través de la carrerada accedien a la Granada els mercaders i els co-
merciants provinents de l’interior de Catalunya i de l’Aragó. Es tractava d’una 
via de comunicació de primer ordre que generava una enorme influència 
en el territori de l’Alt Penedès. Quan des del segle xii els pastors dels ramats 
transhumants es van afegir als comerciants, tractants d’animals, viatgers i 
mercaders que anaven amunt i avall per la carrerada es va generar una nova 
activitat que es mantindria pràcticament fins al segle xx: la ramaderia. Amb 
l’arribada del fred i la neu a la Catalunya interior calia assegurar la pastura 
als ramats de bens i moltons. I doncs, on millor que a les comarques més 
benignes de la plana i les costaneres per garantir-ne la supervivència? L’es-
criptor espanyol il·lustrat Francisco Antonio de Zamora Peinado (1757-1812), 
que va viatjar de llarg a llarg de la geografia espanyola i catalana uns segles 
després ens va aportar en els seus Diarios una notícia sobre el fenomen dels 
ramats transhumants que afectava de ple el terme de Puigdàlber quan expli-
cava que «A la Vall de Ribes [Ripollès] pastura a l’estiu molt bestiar foraster, 
passant l’hivern el de la terra [el de la Vall de Ribes] a l’Empordà, Urgell, Pene-
dès i Vallès». Aquest breu relat sembla indicar que la transhumància era una 
pràctica recíproca, és a dir, que tant viatjaven amunt i avall per la carrerada 
els ramats d’alta muntanya com els de la plana. Més d’un pastor puigdalbenc 
s’hi devia guanyar la vida. Però ben aviat, aquell món idíl·lic i pròsper s’esfon-
draria en arribar les catàstrofes del segle xiv.

Recomano als lectors una experiència molt gratificant, la mateixa que du-
rant segles i segles van protagonitzar els pastors que ens visitaven amb els 
seus ramats procedents dels Pirineus. Entrant a l’Alt Penedès des de l’Anoia 
i després de travessar el coll de la Barraca (Font-rubí), en el límits dels muni-
cipis de la Llacuna, Torrelles i del mateix Font-rubí, des de la carrerada s’obre 
una vista panoràmica i extraordinària de la comarca, amb els pobles i masies 
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er escampats pel territori i la Serralada Litoral al fons per sobre de la qual es pot 
contemplar el mar fins a perdre’l de vista a l’horitzó. Per a aquells visitants 
medievals, descobrir per primera vegada el mar devia representar un xoc 
emocional i un desafiament personal.

sequera, fam, pestes, plaga de llagostes i guerra
La primera sotragada que va fer entrar en crisi l’etapa de prosperitat 

va ser la gran sequera de l’any 1333, que les cròniques anomenen «lo mal 
any primer», ja que va ser el pòrtic d’un reguitzell de dissorts que semblaven 
anunciar l’Apocalipsi. El país va caure progressivament en un estat de misèria 
i desnutrició que va assolir el punt més dramàtic amb «l’any de la gran fam» 
(1347). La pesta negra de 1348 que va arribar per via marítima a Catalunya a 
través dels ports de Barcelona i Sant Feliu de Guíxols, va entrar al Penedès a 
través de l’antiga Via Augusta, convertida ja en camí ral medieval i va provo-
car «l’any de la gran mortaldat».

 Les successives aparicions de la pesta al llarg de la segona meitat del 
segle xiv es van produir el 1362 i 1363, període conegut amb el nom de la 
«mortaldat dels infants», el 1371, any de la «mortaldat dels mitjans», i final-
ment el 1396. Per tenir una panoràmica més completa caldria afegir a aquest 
reguitzell de catàstrofes la plaga de la llagosta apareguda entre les pestes de 
1348 i 1362, que va destruir tots els cultius, i els efectes de la guerra dels Dos 
Peres (1356-1365). Com podrien haver afectat la sequera, la fam, les pestes, 
la plaga i la guerra els pobladors del municipi?

El 1380, superades ja gairebé totes les adversitats, el nombre de focs (la 
unitat administrativa i demogràfica bàsica de dimensions familiars) registrats 
a Puigdàlber era d’un mínim de cinc, això equivaldria a unes vint persones. A 
la quadra del Gorner, que aleshores pertanyia al paborde de Solsona, hi havia 
cinc focs registrats. A aquestes xifres caldria afegir-hi tots aquells puigdal-
bencs i puigdalbenques sense recursos que no pagaven cap impost, i que 
per tant no estaven inclosos als fogatges i que també haurien estat víctimes 
d’aquest reguitzell d’adversitats. Si aquest era el balanç final de tantes catàs-
trofes humanitàries no és desassenyat imaginar que a principis del segle xiv 
la població de Puigdàlber podia doblar o triplicar els que hi havia registrats ja 
a les acaballes del mateix segle.

la guerra civil, la dels segadors, 
la de successió i un altra plaga de llagostes
En el marc de la lluita pel control del poder municipal, durant el segle 

xv es van formar a Barcelona dos estaments antagònics: la Biga i la Busca. 
En el primer s’agrupaven els ciutadans honrats i els grans mercaders. En el 
segon, els mestres dels oficis. En la segona meitat del segle xv, els buscaires 
van aconseguir, amb la protecció reial, el govern de la ciutat, des d’on van im-
pulsar mesures proteccionistes per a la fabricació local i van intentar ampliar 
l’accés als càrrecs municipals. Això no va agradar als grups més privilegiats 
de la ciutat, com tampoc les mesures de suspensió dels mals usos empreses 
per la monarquia.
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Amb posterioritat, l’empresonament del príncep de Viana, fill de Joan II, a 
conseqüència del litigi que pare i fill mantenien per la corona de Navarra, va 
provocar l’oposició dels grups privilegiats barcelonins, que consideraven vul-
nerats els privilegis i constitucions dels Principat. El conflicte es va resoldre 
transitòriament amb la capitulació de Vilafranca, que sotmetia la sobirania 
reial a Catalunya a la diputació del general i del recentment creat Consell del 
Principat. Tanmateix, la mort del príncep de Viana i l’actuació dels qui eren 
favorables a Joan II van precipitar la guerra quan la Diputació va aixecar un 
exèrcit per sufocar la rebel·lió dels pagesos de remença de les comarques de 
Girona el 1462.

L’ajut militar que Joan II va demanar als francesos, oferint-los com a con-
trapartida els comtats del Rosselló i la Cerdanya (tractat de Baiona), va ser 
considerat alta traïció pels estaments del Principat. Les institucions catalanes 
van declarar Joan II enemic i el van desposseir de la corona, que van oferir a 
diferents candidats. La guerra, que va durar deu anys, va acabar amb la vic-
tòria del rei i la rendició de Barcelona. Per la capitulació de Pedralbes, Joan II 
va tornar a ser rei dels catalans. La guerra civil catalana va acabar d’arruïnar 
econòmicament i políticament Catalunya i va comportar la pèrdua de la su-
premacia de Catalunya dins de la Corona d’Aragó.

Malgrat l’escassa població, entre 20 i 30 feligresos, Puigdàlber disposa-
va ja d’una capella romànica pròpia, sufragània de la parròquia de Santa Fe, 
dedicada a Sant Andreu. El 1492, l’any del descobriment d’Amèrica, el bisbe 
de Barcelona, Gonzalo Fernández de Heredia, hi va realitzar la seva habitual 
visita episcopal acompanyat del rector de Santa Fe. Després de les calamitats 
dels segles xiv i xv es va obrir un període de pau que duraria fins l’any 1640. Els 
conreus agrícoles al Penedès es van estendre i es van consolidar els assenta-
ments de població. Se sap que a més de la trilogia mediterrània (olivera, vinya 
i cereals) es produïa lli, cànem i safrà. Les plantacions de morera a fi de de-
senvolupar colònies de cucs de seda corresponen a aquesta època. La vida 
dels residents en aquest petit municipi de Puigdàlber només es veia trasbal-
sada pels esdeveniments que venien de fora en so de pau o de guerra. Cada 
vegada que el bisbe de torn viatjava al poble es produïa una revifalla religiosa 
al municipi, com efectivament va succeir el 1553 arran la visita pastoral del 
bisbe Joan Dimes Lloris. I cada vegada que el país estava en guerra, de tort 
i de dret en rebia les tràgiques conseqüències. En tot moment, els monjos 
cistercencs que es traslladaven a Poblet i Santes Creus, o els que des d’allí es 
dirigien a altres monestirs, s’hostatjaven a la Casa Gran (després cal Ferran) 
on se’ls facilitaven aliments i acollida. El 9 de novembre de 1595 el primer 
Giró de la nissaga dels Gorner va comprar allí una finca al pagès Pau Miquel 
de Baldús, transacció que es va registrar en un pergamí que encara conserva 
aquella família. Hi conreaven vinya, cereals, oliveres i arbres fruiters. Segons 
altres informacions a la quadra del Gorner s’hi aturaven les diligències per 
canviar de cavalls i per descansar els passatgers.

A mitjan segle xvii altra vegada la història situava el terme de Puigdàlber 
a prop de l’anada i vinguda constant de tropes que transitaven pel camí ral 
i per la carrerada, i el seu allotjament i manutenció provocava problemes, 
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er friccions i estralls de tota mena a la població civil. La tensió va esclatar en for-
ma de sublevació pagesa contra els soldats el 1640. La revolta va arrossegar 
també les institucions polítiques catalanes davant dels intents unificadors 
de la monarquia hispànica. El «bon cop de falç, defensors de la terra, bon cop 
de falç!» de l’actual himne nacional de Catalunya ens remet a aquest episodi 
de la nostra història. No va ser fins després de la guerra dels Segadors (1640-
1652) que s’iniciaria un procés lent, però irreversible, de colonització agrària i 
de generalització de la plantació de vinyes.

Els pobladors de Puigdàlber, no més de trenta, van assistir a la cerimònia 
que es va celebrar el 12 d’octubre de 1665 amb motiu de la benedicció d’una 
capella sota la invocació dels sants Ramon de Penyafort, Josep i Càndida a 
l’interior de l’església de Sant Andreu del municipi, que era sufragània de la 
parròquia de Santa Fe. El celebrant va ser el rector de Santa Fe. Vint-i-dos 
anys després, quan encara no s’havien oblidat les calamitats de la guerra dels 
Segadors, una plaga de dimensions bíbliques es va abatre sobre la comarca 
i va afectar de ple els conreus de Puigdàlber. Un cronista de l’època, Josep 
Romeu dels Borrulls, la va descriure així: 

«Càstig de la llagosta de l’any 1687. Nota, com els primers de Juliol de 
l’any 1687 arribà aquella gran plaga de la llagosta, en el terme de Piera, qual 
plaga era dins de Catalunya feia tres anys o més. Com és veure, que destruí 
en tot aquest temps la major part de l’Urgell i de la Segarra, cosa llastimosa; 
qui no ho ha vist aquell estrall, és impossible d’explicar-ho, perquè era tanta 
la multitud de llagostes que arribaven a un camp de blat que no hi deixaven 
ni gra de palla; en acabar el menjar prenien la volada i anaven d’aquesta ma-
nera, avançant poc a poc. Alguns dies avançaven mitja hora de camí, altres 
dies una hora, segons el vent els era favorable o contrari, avançaven més o 
menys. Causava molt espant veure-les passar per l’aire, feien perdre el sol de 
vista, com el temps que neva, cauen els borrolls espessos.

»Arribà aquella plaga, tan tremenda, el dia 10 del dit mes de juliol de l’any 
1687 a Barcelona fins i tot entrà dins de la ciutat. El que cregueren mai, la 
gent de la ciutat, que aquells animals fessin tant de dany ni causessin tanta 
feredat, aleshores es desenganyaren tots. El Marquès de Leganés, aleshores, 
era en aquell moment virrei de Catalunya, hi donà l’ordre prenguessin les 
dones que sabien que vivien malament, començant per les que tenien cor-
respondència amb els de palau, perquè tenien l’ira de Déu, com en efecte era 
de témer. La major preocupació fou quan veieren que niaven i feien cria per 
l’any vinent, i això fou el pitjor del mes de juliol. Feien un forat dins la terra, 
i allí quedava un canonet que tenia mig quart de llarg, de la llargada d’una 
ploma d’olla, ple d’uns ous que eren poc més grossos que uns ous d’abella, 
quan la mare els ha fets, i a cada canonet, hi feien més de trenta d’aquells ous 
i d’altres més de quaranta.

»El març de l’any 1687 hi hagué tanta abundància d’aquells animals, en 
particular en alguna feixa que no es conreava, que es podien fer córrer amb 
un tiràs, com es fa córrer el blat a l’era quan ja és batut. Quan naixien eren 
blanques, per cap de 5 o 6 dies es tornaven negres, la gent en veia tanta 
multitud de llagostes que començaren a perseguir-les i matar-les. Les Univer-
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sitats llogaven gent i els feien anar on més n’hi havia, durant quasi un mes, 
però veient que no era possible matar-les i que les forces humanes no eren 
suficients per anorrear-les, acudiren a la Divina Misericòrdia, tenint cura de 
posar per intercessors els sants, prenent cada Vila o lloc un sant per advocat, 
que intercedís amb Déu Nostre Senyor i que els deslliurés de la plaga.

»Posaren diferents sants o rodolins, els treien per sort, el que sortia el 
prenien per patró. A Vilafranca, prengueren sant Antoni de Pàdua, el terme 
de Subirats sant Marc, a Gelida sant Francesc, a Monistrol de Noya sant Magí, 
a Sant Jaume de Noya sant Cosme i sant Damià, nosaltres [es refereix a la 
seva hisenda de la Fortesa, pertanyent al terme municipal de Piera] Santa 
Creu, sant Antoni de Padua. A penes fou feta aquesta diligència quedà des-
truïda la plaga de la llagosta, sens saber, com ni de quina manera desapare-
gueren sens quedar-ne ni una. Cosa que havia de quedar escrita amb lletres 
d’or. Quan posaren el sant o rodolí a Santa Creu de Creixà, el dit sant Antoni 
de Pàdua, fou posat en rodolí per instància meva. Eixí, per sort, que jo tingui 
molta alegria, per la raó que li tinc gran devoció, donat que en tinc rebuts, 
de dit sant, grans favors i els que espero rebre. Prego als qui em succeiran 
perpètuament en aquesta casa i posseiran aquesta hisenda, el tinguin en 
particular devoció i que l’anomenin si desitgen encertar i que amb el cor li 
demanin, que els donarà Nostre Senyor el que més els convindrà. L’Urgell i 
la Segarra no prengueren aquests medis i foren castigats, per això nosaltres, 
prenent-los, en fórem deslliurats.» 

S’ignora a quin sant es van encomanar en aquella ocasió les veïnes i els 
veïns de Puigdàlber, però no fora d’estranyar que altra vegada confiessin ce-
gament en la intercessió de sant Andreu.

Com és sabut, poc temps després de la mort de Carles II, l’últim rei de 
la casa d’Àustria, es va declarar la guerra de Successió (1702-1714), que va 
enfrontar els partidaris de l’arxiduc Carles d’Àustria, Carles III, amb els de Fe-
lip V, de la casa de Borbó. L’Alt Penedès va lluitar contra els felipistes fins al 
darrer moment. Els castells de la Granada, a tocar de Puigdàlber, i el de Sant 
Quintí de Mediona van ser destruïts i saquejats per les tropes de Felip V i el 
de Sant Martí Sarroca va capitular una setmana després de la defensa heroica 
de l’onze de setembre de 1714 de Barcelona. El castell de Subirats va patir 
una nova destrucció que va malmetre tot el que s’havia anat reconstruint 
des de la desfeta de la guerra dels Segadors. Després dels decrets de Nova 
Planta, el rei Felip V va decretar que es realitzés un cens de la riquesa de to-
tes les poblacions catalanes per tal d’incorporar la seva tributació al sistema 
fiscal centralitzat.

El cadastre de Catalunya de 1716, conegut també com el de Patiño —en 
referència a José Patiño Rosales (1666-1736), que fou el ministre encarregat 
de dur-lo a terme— va ser realitzat sobre el terreny de Puigdàlber pels veïns 
Jaume Fontanals i Josep Nadal, els quals van facilitar les dades següents:

Cadastre de Puigdàlber de 1716
Atenent a aquest cadastre podríem convenir que el 1716 el cultiu 

principal del municipi encara era el cereal amb 22 jornals (88,1 % del total de 
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er terres productives), mentre que la vinya era gairebé residual, amb 2 jornals 
i mig (11,3 %). Aquesta distribució era bastant diferent de la de poblacions 
properes com Sant Sadurní d’Anoia, on el 1717 el 70,6 % dels conreus eren 
de cereal i el 28,8 % ja era de vinya. Al llarg dels segles xviii i primera meitat 
del xix els percentatges de cereals i vinya a Puigdàlber es van anar alternant 
de manera que els anys 1851, 1855, 1862 i 1867 de les 32 hectàrees de con-
reu al municipi 20 (el 62 %) eren de vinya, 10 (el 31 %) eren de cereal i 2 (el 
7 %) eren de patata. A la mateixa època, a Sant Sadurní el 87,3 % del terreny 
cultivat ja es dedicava a la vinya i només el 8,2 % al cereal i el 3,6 % a l’olivera. 
Simultàniament, a Puigdàlber es va anar produint un increment de les terres 
cultivades procedents de boscos i erms: de poc més de 13 hectàrees el 1716 
es va passar a 30 a mitjan xviii.

cadastre de Puigdàlber de 1716

Terra campa de sembradura de primera qualitat 3/4 de jornal

Terra campa de sembradura de segona qualitat 5 jornals i 3/4

Terra campa de sembradura de tercera qualitat 12 jornals i 3/4

Vinya de primera qualitat 1/2 jornal

Vinya se segona qualitat 2 jornals

Bosc de primera qualitat 1/2 jornal i 1/8

Bosc de segona qualitat 14 jornals i 1/4

Bosc erm 2 jornals i mig

Hort de secà 1/8 de jornal

Total 39 jornals i 1/4

Nota: tres jornals equivalen a una hectàrea. 

Al llarg d’aquest segle, el nucli del poble s’hauria establert a redós de l’es-
glésia i el cementiri adossat i ocuparia un espai configurat pels immobles an-
tics i actuals, existents o desapareguts, de cal Soler, cal Jorba (de la família 
que el segle xx era la propietària dels magatzems Jorba de Barcelona), l’actual 
rectoria denominada la Casa Petita, el magatzem i la casa senyorial de la Casa 
Gran (després cal Ferran), cal Campaner, ca la Rita, cal Casquet, cal Ferrer de 
la plaça (enderrocat també amb motiu de la construcció de la nova església), 
cal Llop, cal Pau Ferran i alguns més de contigus.

El cens de població del comte de Floridablanca de 1787 va determinar 
que el municipi tenia 93 habitants, dels quals 46 eren solters, 44 eren casats 
i 3 eren vidus. De més de quaranta anys només hi havia 30 veïnes i veïns.

els estralls de la guerra del francès 
i les tres guerres carlines
Catalunya no es va mantenir al marge de la convulsió que va represen-

tar la Revolució Francesa i l’aventura napoleònica. Durant l’anomenada Guerra 
Gran (1793-1795) el territori català va ser un dels escenaris de la confrontació 
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bèl·lica entre la monarquia espanyola i la jove República Francesa. Més tard, el 
1808, la invasió dels exèrcits napoleònics va donar lloc a la guerra del Francès.

La nova carretera de l’Ordal es va convertir des d’aquell moment en l’eix 
viari més important de la comarca de l’Alt Penedès, tot substituint el llegen-
dari Camí Ral, i el seu port de muntanya de l’Ordal, el lloc estratègic que calia 
dominar per garantir el pas de les tropes. La carrerada i el camí que sortia de la 
Granada i Puigdàlber i connectava amb les poblacions del nord de la comarca i 
amb les del sud de l’Anoia era un corredor a través del qual les tropes napoleò-
niques anaven i venien sembrant el terror. Tots els pobles de l’Alt Penedès van 
patir en major o menor grau les conseqüències de la guerra. A partir de 1809 
la Granada, Subirats, Santa Fe, el Pla del Penedès, Sant Quintí de Mediona i 
Puigdàlber, entre d’altres, van ser objecte de saqueigs, incendis, violacions i 
assassinats. Els invasors imposaven tributs i destruïen les collites i s’emporta-
ven tot el que trobaven: or, plata, joies, gra, vi, llegums, bestiar i fins i tot les 
llavors per a la sembla de la temporada següent. El 1813 la divisió napoleònica 
del mariscal Louis Gabriel Suchet (1770-1826) es va apropiar de la collita de 
gra i de vi del masover de la Casa Gran, Joan Ferrando, de manera que no va 
poder liquidar les parts que corresponien al propietari Josep Olivella.

La falta d’aliments va provocar 
períodes de fam i desnutrició, espe-
cialment el 1812, entre la població 
autòctona, independentment de 
la seva condició i classe social. Un 
testimoni de l’època, Jerónimo Qua-
dras, rector de Santa Fe (recordem 
que també ho era de Puigdàlber), va 
demanar ajuda al cabildo de Vilano-
va i la Geltrú el 16 de desembre de 
1813 i afirmava que «El cura de Santa 
Fe [es refereix a ell mateix] se halla 
en tales circunstancias que no tiene 
pan para la quinta parte del año. A 
más de no tener abrigo para cubrirse, 
cama para descansar, ni él ni su fami-
lia, [carece de] mueble alguno en su 
casa. [Se encuentra predispuesto] 

Más para abandonarla, que para habitarla. Ültimamente, y los más doloroso 
[es] hallarse sin Ara ni Altar en su Iglesia donde no se celebra hace más de tres 
meses. Ni hay medios ahora para poderse celebrar. Si [...] me quieren dar lo ne-
cesario para poder pasar este año, a más de haberlo perdido todo, acudo a V.S. 
por poco que sea, de buena gana lo aceptaré sin instancia alguna, y que se lleve 
todos los réditos de esta rectoria. Dios guarde a Vd. Muchos años.» Els conreus 
i el comerç es van interrompre durant aquells sis anys. Els sometents armats 
eren l’única resistència contra l’invasor, però l’enemic responia sembrant el 
terror de manera contundent i desproporcionada. D’aquells anys recordem 
els rodolins que remorejaven els camperols penedesencs: «Terra i desferra / 

El 1813 les tropes napoleòniques 
del mariscal Louis Gabriel Suchet 
van saquejar el municipi i es van apropiar 
de les collites de gra i vi. Fons de l’autor 
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er aquest any és any de guerra. / Llaurim, llauram / aquest any és any de fam.» 
El balanç tornava a ser desastrós per als puigdalbencs i també per a qui ha-
via desencadenat aquell capítol de la nostra història. Referint-se a la guerra 
d’independència a Espanya, Napoleó I, en el seu exili, va declarar: «Aques-
ta maleïda Guerra d’Espanya va ser la causa primera de totes les desgràcies 
de França. Totes les circumstàncies dels meus desastres es relacionen amb 
aquest nus fatal: va destruir la meva autoritat moral a Europa, va complicar 
les meves dificultats, va obrir una escola als soldats anglesos... aquesta ma-
leïda guerra m’ha perdut.»

Les tres successives guerres del segle xix, anomenades Carlines, tenen el 
seu origen en l’enfrontament, per motius successoris, entre els partidaris de 
Carles Maria Isidre de Borbó, germà de Ferran VII, i els de la filla d’aquest rei, 
Isabel. Entre el 1833 i el 1840, durant la primera guerra Carlina, coneguda 
popularment com la dels Set Anys, Puigdàlber es va veure implicat en un 
esdeveniment luctuós. Segons una nota manuscrita que encara es conserva 
en una casa particular del poble «Lo dia 9 de Agost del any 1836, los Carlistas 
mataren 6 Magralets a prop del Mas del Rovira y lo vell Bagarella al devan de 
la porta y 3 quen varen degollá a la Plana de cal Nadal. Y jo Pau Ferrando y 
Josep Ferrando nos varen obligar á despullar-los». Cal destacar la presència 
de l’exèrcit isabelí a l’Ordal, per on passava la gran via de comunicació, i el 
reiterat esforç econòmic exigit als veïns de la zona, en forma de pagament de 
tributs, per al manteniment de les despeses extraordinàries ocasionades pel 
conflicte. Les partides carlines anaven i venien d’amagat per tot el Penedès, 
però no es coneix cap incident remarcable, tret d’alguns robatoris i saqueigs.

La guerra dels Matiners és el nom de la segona guerra Carlina. Tampoc hi 
ha gran cosa digne de recordar, tret de la proliferació de bandolers a causa 
de la inestabilitat social i econòmica del període 1846-1849. A partir de 1850 
l’estabilitat propicia uns anys de lleugera recuperació. Així, entre 1851 i 1867, 
les terres agrícoles productives de Puigdàlber destinades a blat oscil·laven 
anualment entre una i dues, entre vuit i nou produïen ordi, dues hectàrees 
proveïen patates i vint aportaven entre setanta-quatre i setanta-set hectoli-
tres de vi anuals. Els preus de venda es van mantenir sense oscil·lacions de 
manera que els rendiments per hectàrea van ser de 1.200 pessetes pel blat, 
entre 1.000 i 1.100 per l’ordi, entre 1.100 i 1.200 per les patates i entre 1500 i 
1600 pel vi. Finalment, durant el període 1872-1876 es va viure el tercer i dar-
rer episodi de les guerres carlines i el 12 de novembre de 1876 l’exèrcit isabelí 
va escorcollar a fons alguns municipis de la comarca sense trobar rastre de 
cap partida carlina.

Una vegada més al llarg de la seva llarga història, el municipi, a causa de 
la seva ubicació, va quedar immers en les greus confrontacions de l’època, la 
qual cosa no vol dir que el poble estigués bloquejat. El 27 d’abril de 1864, l’al-
calde Antoni Calaf va atorgar la llicència per a l’establiment del primer estanc 
per a la venda de tabac i evitar així que els veïns s’haguessin de desplaçar 
sovint a Vilafranca o Igualada per comprar-lo. El mateix any, a instàncies del 
governador civil que pretenia l’annexió dels municipis petits en els més grans 
propers, es van reunir l’alcalde, els regidors i els dinou majors contribuents 
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del poble per decidir o bé la integració de Puigdàlber a Font-rubí o al Pla del 
Penedès o bé per romandre autònoms com fins aleshores. El resultat de la 
votació va donar 12 vots a favor de continuar igual (Pere Batlle, Josep Uber-
ni, Joan Ferrando, Miquel Rovira, Josep Mir, Ramon Suriol, Joan Jorba Riera, 
Jaume Asbert, Josep Ferrer, Salvador Ferrer, Josep Ferrando i Joan Baqués), 6 
per integrar-se a Font-rubí (Josep Rosell, Cristóbal Escofet, Francisco Mestre, 
Antonio Calaf de cal Vermell, Pere Fontanals i Josep Raventós), i 4 per afegir-
se al Pla (Pau Sàbat, Jaume Pons, Jaume Olivella i Pau Via). Cal recordar que 
des de 1843 el Pla del Penedès, amb una demografia a l’alça, s’havia inde-
penditzat del municipi de Lavit, la població de la qual anava a la baixa, i que 
el primer alcalde del Pla havia estat el mateix Pau Sàbat, un veí del barri de 
Mas Moré, situat al cor del nucli de Puigdàlber, pertanyent aleshores al terme 
municipal del Pla.

El 1867, a instàncies altra vegada del governador civil, els regidors de 
l’Ajuntament van insistir a continuar essent autònoms, tot i que en darrera 
instància, si no hi havia més remei, acceptarien integrar-se al Pla del Penedès 
amb la condició, però, que en aquest Ajuntament hi hagués sempre un regi-
dor en representació de Puigdàlber. Malgrat aquelles pressions, el municipi 
va preservar la seva autonomia, però el contenciós territorial de Puigdàlber 
es va mantenir al llarg dels segles xix, xx i xxi, com veurem tot seguit.

un anacronisme que es mantindrà fins l’any 2002
Amb la independència del Pla del Penedès en relació amb Torrelavit 

i la creació d’un terme municipal autònom (1843), el nucli de cases del barri 
del Mas Moré (o Morer) situat al cor de la població de Puigdàlber va passar a 
pertànyer al Pla. En contrapunt, dos anys després, el dia de Nadal de 1845, 
el Boletín Oficial de Barcelona va publicar l’ordre sobre supresión de ayuntami-
entos de los pueblos que no tienen 30 vecinos en virtut de la qual la quadra del 
Gorner s’integrava a Puigdàlber. Es mantenia així un anacronisme secular que 
feia dependre els veïns d’aquest barri de Mas Moré d’un ajuntament llunyà. 
A partir d’aquell any, ja no calia desplaçar-se nou quilòmetres i mig per anar 
a trobar l’alcalde a Torrelavit, però sí que era necessari fer-ne tres per anar a 
entrevistar-se amb el de l’ajuntament del Pla. L’atenció als veïns i la prestació 
dels serveis municipals als residents al barri de Mas Moré, ben bé integrat al 
nucli urbà de Puigdàlber, seguia essent un problema feixuc i complicat per 
a l’Ajuntament del Pla. I tot i així, mai va propiciar una solució raonable. Per 
gestionar qualsevol tràmit administratiu (com les lleves dels soldats, el pa-
gaments d’impostos o la inscripció al registre) calia anar al Pla, per obtenir 
permisos o llicències calia anar al Pla, per presentar una denúncia, una recla-
mació o una queixa davant del mal funcionament d’un servei, com l’aigua o 
el clavegueram, calia anar al Pla, per negociar una solució, per petita que fos, 
amb l’alcalde o amb algun regidor, calia anar al Pla... Mentrestant, els veïns de 
l’altra banda del carrer ho resolien al seu ajuntament situat a quatre passes 
mal contades. Les qüestions d’ordre pràctic es van anar resolent sobre la mar-
xa amb contractes de prestació de serveis entre els dos ajuntaments, però les 
festes majors se celebraven en dies diferents, les ordenances municipals no 
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cantonades servien per als uns i no per als altres. Un embolic i una murga fruit 
d’un anacronisme d’origen, amb el poble dividit administrativament.

Monòlit erigit en record de la integració dels barris de Mas Moré i l’Empalme al municipi de Puigdàlber. 
Foto de Pere Pascual Salat

Al llarg de la segona meitat del segle xix i primera meitat del xx trobarem 
diverses iniciatives municipals per incorporar el Mas Moré i l’Empalme a 
Puigdàlber. La més rigorosa, durant la Segona República, va estar a punt de 
reeixir, però la guerra la va frenar. No va ser fins a l’1 d’agost de 1991 quan 
l’Ajuntament democràtic presidit per Manuel Carrera va aprovar inicialment 
la integració que no es va fer efectiva fins al 6 de setembre de 2002.

una picabaralla entre els veïns santa fe 
i el rector de Puigdàlber, a mitjan segle xix

Les vicissituds de la història a vegades ens fan perdre de vista els inci-
dents menors que van trasbalsar els municipis.

Així, les picabaralles entre els pobles veïns han estat una constant al llarg 
de la geografia, i els motius haurien estat d’allò més diversos i, a vegades, 
mundans. El 1779, a tocar de Puigdàlber, es va resoldre satisfactòriament un 
conflicte entre Lavit i el Pla, quan els feligresos de l’església de Santa Magda-
lena, sufragània de la parròquia de Lavit i sense rectoria pròpia, es queixaven 
del llarg camí que havien de fer per tal d’assistir als oficis religiosos quan 
per qualsevol motiu el rector no podia atendre els compromisos del Pla. Des 
d’aquest any 1779 mossèn Vicenç Morgades va atendre exclusivament els 
planencs que ja gaudien, així, d’independència religiosa.

La malastrugança entre Santa Fe i Puigdàlber arrenca més tard, a mitjan 
segle xix, quan el rector de la parròquia de la primera (cal recordar que en 



43

V
iu

re i co
n

viu
re a Pu

igd
àlb

er

aquella època Puigdàlber era una parròquia sufragània de Santa Fe i com-
partien el mateix rector), mossèn Josep Torres va iniciar d’amagat un traspàs 
dels ornaments religiosos i dels objectes de culte, així com de l’arxiu par-
roquial, a l’església de Puigdàlber. Mossèn Torres actuava d’acord amb una 
autorització del bisbe de la diòcesi de Barcelona ja difunt, Pantaleó Montser-
rat, però va preferir moure’s amb total discreció perquè devia intuir que la 
qüestió se li podia complicar. Els veïns de Santa Fe el van enxampar el 1865 al 
carrer Major (actualment carrer del Migdia) quan s’enduia en direcció a Puig-
dàlber diversos objectes metàl·lics dins d’un sac, excusant-se dient que els 
portava a netejar. Els veïns, que se sentien víctimes d’un espoli, capitanejats 
per l’alcalde de Santa Fe, van demanar audiència al nou bisbe de la diòcesi de 
Barcelona, que els va atendre i va escoltar les seves queixes, i es va compro-
metre a estudiar i resoldre la situació.

Quin era el motiu de fons d’aquesta picabaralla? Al llarg de la primera mei-
tat del segle xix aquests dos municipis van experimentar un fort creixement 
demogràfic, més accentuat en el cas de Puigdàlber. Si el 1800 podríem con-
siderar que ambdós tenien al voltant d’un centenar de veïns, el 1868, amb 
323 empadronats, Puigdàlber superava en uns cinquanta a Santa Fe. Les ne-
cessitats d’atenció i serveis religiosos havien anat creixent més, lògicament, 
on més població residia i des d’aquest punt de vista era raonable el traspàs 
que s’estava realitzant. Aquesta seria una interpretació des d’una òptica de 
pastoral catòlica, però probablement existia una explicació més mundana: el 
tema econòmic relacionat amb el sosteniment del rector, el qual devia valo-
rar que amb el canvi hi sortiria guanyant. Al final de segle, efectivament, la 
diferència s’havia accentuat, de manera que mentre Santa Fe, tot i disposar 
d’un terme municipal gairebé nou vegades més gran havia perdut població i 
se situava en 260 habitants, Puigdàlber ja s’enfilava als 442).

La resolució d’aquest conflicte es va agreujar quan uns veïns arrauxats 
de Santa Fe van assaltar l’església de Sant Andreu de Puigdàlber per tal de 
recuperar per la força els ornaments religiosos i els objectes de culte, per la 
qual cosa es va presentar una denúncia al jutjat de primera instància de Vila-
franca. La decisió del bisbat va ser inapel·lable, i va exigir a la vegada «silenci 
i callament perpetu» als veïns de Santa Fe. Aquests van veure com perdien 
d’avui per demà la categoria de parròquia, que quedava rebaixada a la de 
capella privada agregada a la Granada, mentre que Puigdàlber deixava de de-
pendre de Santa Fe i obtenia una parròquia autònoma on el rector s’instal·-
lava a viure. Segons consta a la documentació de l’any 1868 de l’Arxiu Dio-
cesà de Barcelona, «Que por efecto del nuevo arreglo parroquial, la parroquia 
de Santa Fe a que pertenecía este pueblo de Puigdalba ha quedado suprimida, 
pasando a formar parte Santa Fe de la parroquia de La Granada, a la cual se 
ha agregado, habiéndose erigido una parroquia nueva en nuestro pueblo de 
Puigdalba, con la circunstancia de que el Rdo. Sacerdote que gobernaba y dirigia 
como Rector la parroquia de Santa Fe ha sido nombrado para desempeñar el 
mismo cargo en Puigdalba.»

El contenciós dels ornaments religiosos i els objectes de culte es va anar 
esvaint a mesura que se’n van retornar alguns a partir de 1871, però el 1877 
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El plànol més antic que coneixem, d’una part del poble de Puigdàlber, data de mitjans del segle xix

i correspon a un capbreu que descriu les propietats que la família Cuscó de la Granada tenia al municipi. 
Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès
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Fe no es pot celebrar perquè no hi ha calze, li falta la copa daurada, ni orna-
ments de color verd i morat, ni estola per batejar, ni carpeta per portar el 
viàtic». L’església i el culte de Santa Fe van entrar en una etapa de decadència 
fins ben bé finals de segle, mentre que la de Puigdàlber, amb la seva nova 
rectoria, va gaudir d’un període de més esplendor fins a la dècada dels trenta 
del segle xx. El 1874 es van beneir les obres del cementiri municipal, amb més 
capacitat que l’anterior.

En iniciar-se la penúltima dècada del segle xix els parcers i rabassers de 
la Casa Gran i de la Casa Petita, propietat aleshores d’Hermenegildo Torres-
casana Rialp (vegeu l’article de recerca que porta per títol «Les successives 
nissagues de cal Ferran, abans la Casa Gran i molt abans cal Cerdà» en el capí-
tol d’aquest mateix llibre Textos sobre Puigdàlber), que conreaven camps de 
gra i vinyes eren, respectant la grafia original, Pau Asbert, Magí Esteba, Fran-
cesc Calaf, Isidre Caraltó, Pau Casanellas, Pere Claramunt, Cristòfor Escofet, 
Antonio Ferrando Parellada, Pere Fontanals, Joan Fontanals, Josep Fontanals, 
Josep Ferrando Gili, Pau Isac, Francesc Isac, Antoni Martí, Joan Mas, Francesc 
Mestre, Jaume Mir, Josep Mir, Josep Murgades, Antoni Pascual, Josep Parella-
da, Jordi del Pla, Pere Puigdengolas, Vicens Raventós, Jaume Rosich, Francesc 
Rosich, Josep Rosell, Miquel Rovira, Pau Sàbat, Francesc Soler, Domingo Soler, 
Ramon Suriol, Joan Torrents, Josep Uberni, Josep Vallès i Pau Via. Els veïns 
del poble que pagaven censos en civada als Torrescasana eren Josep Catasús, 
Pau Claramunt, Cristòfor Escofet, Josep Fontanals, Joan Fontanals, Francesc 
Isac, Pau Isac, Josep Parellada, Francesc Soler, Ramon Suriol i Josep Vallès. I 
el que pagaven els censos amb pollastres, gallines i ànecs, Pau Asbert, Fran-
cesc Calaf, Cristòfor Escofet, Magí Esteba, Josep Ferrando Gili, Josep Ferrando 
Puig, Pere Fontanals, Josep Fontanals, Joan Fontanals, Gervasi, Francesc Ma-
sana, Francesc Mestre, Josep Murgades, Antoni Pascual, Francesc Planas, Pau 
Pons, Pere Puigdengolas, Miquel Rovira, Jaume Rosich, Pau Sàbat, Domingo 
Soler, Ramon Suriol, Joan Torrents, Josep Uberni i Jaume Vallès. 

la fil·loxera destrueix les vinyes
Aquest insecte, procedent dels Estats Units, que atacava les arrels 

dels ceps i en provocava la mort, s’havia escampat per Europa a partir de 
1863 i ben aviat en va ensorrar la producció vinícola. La vitivinicultura cata-
lana va viure la seva edat d’or, ja que s’exportava vi a França i a altres països 
que estaven afectats per la fil·loxera i no en podien produir. El 23 de novem-
bre de 1881 es va celebrar a la veïna població del Pla una gran assemblea de 
polítics estatals, provincials i locals per debatre com afrontar l’amenaça de la 
plaga. L’alcalde Pau Mestre, que havia substituït Antonio Giró, va encapçalar 
la delegació puigdalbenca. La plaga va entrar al Penedès el 1886, es va de-
tectar primer a Gelida i després a Sant Sadurní (octubre de 1887) i Font-rubí 
(novembre de 1887). El 6 de novembre de 1887, quan era alcalde Josep Martí 
Escofet, l’Ajuntament de Puigdàlber va aprovar destinar durant dos exercicis 
una pesseta per hectàrea de vinya, per a la creació d’un fons estatal destinat 
a l’extinció de la fil·loxera. L’amenaça de la plaga, però, no va ser obstacle 
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perquè aquest mateix any l’Ajuntament aprovés la creació d’una escola per a 
nenes, amb la corresponent partida pressupostària de 250 pessetes per a la 
mestra i 62,50 pessetes per a material. L’argumentació inapel·lable era que: 
«[...] teniendo en cuenta el aumento de población que de algunos años a esta 
parte se ha efectuado en esta localidad y el crecido número de niñas que por 
falta de un establecimiento de enseñanza propia de su sexo, quedan huérfanas 
de instruccción, cuando más la reciben de manera defectuosa, sopena de que 
sus padres las manden a alguno de los pueblos vecinos, lo cual es siempre un 
inconveniente y un sacrificio por parte de aquellos, tanto por la partre pecunia-
ria como por las distancias que median entre este pueblo y sus colindantes, no 
podía menos en encarecer a la Junta [es refereix a la Junta Local d’Instruccció 
Pública] la necesidad de crear la escuela pública aludida [...].»

Antic rètol format per quatre rajoles de ceràmica, del segle xix, que es conserva en un dels carrers del 
poble. Foto de Pere Pascual Salat

El juliol de 1889 es van detectar els primers ceps fil·loxerats a Subirats, 
Avinyonet, Sant Pere de Riudebitlles, Terrassola, el Pla, Santa Fe, la Granada, 
Mediona i Puigdàlber, on les vinyes van anar morint progressivament. L’agost 
de 1891 la Revista de Agricultura que s’editava a Barcelona publicava el co-
mentari següent: «Lo que entristece el ánimo, es el avance que va tomando en 
nuestro viñedo la filoxera. Apenas contemplar lo que eran hace dos años viñas 
lozanas, convertidas en extensos eriales, donde, una aquí, otra allí, se pueden 
ver raquíticas i mal tratadas algunas cepas, como testimonio de hasta donde se 
estendía nuestro más rico cultivo.» Amb l’extensió de la plaga al Penedès i a tot 
Catalunya, es va posar fi a uns anys de bonança i es va entrar en una profunda 
crisi econòmica i social. La plaga, a més de la ruïna dels pagesos i dels propie-
taris, va provocar migracions de població en alguns municipis, la reducció de 
la superfície agrícola i l’agreujament del problema dels rabassaires. No va ser 
el cas de Puigdàlber que, de manera una mica incomprensible, va incrementar 
la població, ja que va passar de 380 habitants el 1887, abans de l’arribada de la 
plaga, a 442 el 1900, quan les vinyes ja havien recuperat la producció.
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truir la fil·loxera, es va optar per la substitució dels ceps catalans per ceps 
americans immunes a la plaga, sobre els quals s’hi empeltaven les varietats 
del país. Els grans propietaris, com els Giró i els Codina del Gorner, van em-
prendre la feixuga tasca d’arrencar els ceps i repoblar les vinyes. Els parcers i 
rabassaires van haver de sobreviure en unes condicions molt precàries men-
tre veien com en morir-se els ceps els rescindien els contractes de rabassa 
morta que tenien amb alguns propietaris del mateix municipi —i amb els de 
Santa Fe, el Pla del Penedès, la Granada, les Cabanyes, Subirats i Font-rubí—, i 
que la fil·loxera havia modificat sobtadament. El 1895 es va produir una gran 
mobilització dels parcers de la comarca i de Catalunya. Uns 1500 pagesos, 
entre els quals n’hi havia de Puigdàlber, es van reunir a Subirats per estudiar 
la problemàtica que els representava la replantació de les vinyes mortes amb 
ceps americans immunes a la plaga. En els enfrontaments entre rabassaires 
i propietaris es van arrencar ceps de les vinyes de Can Vendrell de la Codina 
i Can Pujol de Sant Pau d’Ordal, així com de Can Guineu de Sant Sadurní; es 
va calar focs als boscos propietat de Rossend Parellada d’Ordal i els de Can 
Vendrell, i van intentar cremar la masia d’aquesta darrera família.

Entre 1896 i 1899, quan l’alcalde era Josep Capellades Raventós, i coinci-
dint amb l’agreujament de la situació militar a les colònies de Cuba i Filipines, 
l’Ajuntament va instruir tres expedients contra Lluís Esteve Tort i Albert Giró 
Sàbat, fuster, de la lleva de 1896, i contra Pere Montserrat Jové de la lleva de 
1899 per haver-los declarat pròfugs ja que no s’havien presentat per complir 
el servei militar obligatori. Es va donar ordre de recerca i captura i la pena 
que comportava aquesta denúncia castigava els pròfugs, si els localitzaven i 
detenien, a complir el servei militar a Ultramar, amb un recàrrec de dos anys 
sobre el termini ordinari i a la pèrdua de tot dret de redempció de la pena.

Es constata en aquesta època la nul·la presència de viticultors puigdal-
bencs en els esdeveniments que indicaven el dinamisme del sector agrari. Ni a 
l’Exposició de Raïms que va organitzar el 1871 l’Institut Agrícola Català de Sant 
Isidre, amb assistència de pagesos de la Granada i del Pla del Penedès, entre 
d’altres; ni en el Congrés vinícola de Sant Sadurní d’Anoia celebrat el 1898, ni en 
el Congrés vitivinícola de Reus del 1899 en els quals hi havia representants de 
gairebé tots els municipis de l’Alt Penedès; ni en la llista de viveristes de ceps 
entre 1864 i 1906, en la qual hi trobem propietaris del Pla del Penedès, de les 
Cabanyes, de Gelida, de Sant Martí Sarroca, d’Olèrdola, de Torrelles, a més de 
Vilafranca i Sant Sadurní, no hi apareix cap parcer o propietari de Puigdàlber. 
A Santa Fe passava una cosa similar. L’explicació d’aquest absentisme, cal atri-
buir-lo a la petita extensió del terme municipal que no propiciava l’existència 
d’un nombre significant de propietaris agrícoles d’una certa dimensió, a més 
del fet que alguns dels més grans, com la família Torrescasana, no residissin 
al poble, i també a una notable manca d’iniciativa, molt pròpia d’un municipi 
eminentment rural. El fet que un nombre significant de pagesos de Puigdàlber 
explotessin en règim de rabassa o parceria vinyes de propietaris dels municipis 
veïns feia que les vicissituds dels conflictes i els avenços i progressos en la viti-
cultura a Puigdàlber es diluïssin en un àmbit territorial més ampli.
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Ja en el segle xx es detecten algunes espurnes que indiquen que alguna 
cosa s’estava movent. Així, l’any 1903, Puigdàlber apareix en la llista del mu-
nicipis que van demanar suport tècnic a l’Estació de Viticultura i Enologia de 
Vilafranca del Penedès; entre el 1903 i el 1915, amb motiu de l’estudi sobre la 
«Riqueza alcohólica de los vinos analizados en la Estación Enològica de Vila-
franca», s’hi detecten mostres procedents de Puigdàlber i, finalment, el 1912 
i el 1916 tres veïns del poble van assistir cadascun d’aquests anys als cursos 
nocturns organitzats per la mateixa escola destinats a parcers i propietaris. El 
1922, amb motiu del XXV Congrés de la Federació Agrícola Catalano-Balear que 
va tenir lloc a Sant Sadurní, alguns veïns de Puigdàlber van remetre el qüesti-
onari degudament emplenat que els havia tramès amb anterioritat Pere Mir 
Ràfols, fill de Marc Mir Capella de can Guineu de Sant Sadurní i un dels ponents 
del congrés, per conèixer detalls sobre la situació vitivinícola al municipi.

el conflicte de les dues societats locals, 
ca la remei i el centre, reflex del malestar popular
El desenllaç de la crisi de la fil·loxera i l’agreujament del problema agra-

ri va radicalitzar els elements rabassaires i parcers del municipi. Es va iniciar 
aleshores un capítol de la història local que fet i fet arribaria fins al 22 de gener 
de 1939, quan les tropes franquistes van ocupar el municipi i van posar així 
fi a la Guerra Civil. A principis de segle, les tensions entre els elements con-
servadors i els jornalers, parcers i rabassaires es camuflaven i fluïen sovint 
per canals aliens a la política. Així, l’existència de dues societats ubicades a 
ca la Remei i al Centre (creada aquesta el 1884 en un immoble construït amb 
les prestacions personals dels afiliats) i que organitzaven simultàniament ac-
tes i balls populars, especialment per Carnaval i la Festa Major, va generar 
una mena d’espiral de malentesos i picabaralles que en algunes ocasions van 
degenerar en petites trifulgues no exemptes de violència per part d’alguns 
eixelebrats. Els de ca la Remei, identificats amb els estaments conservadors, 
gaudien en principi d’una situació de privilegi, de manera que eren més efi-
caços a l’hora d’organitzar els balls de saló i les danses populars, així com 
en la participació de les orquestres que contractaven en l’ofici religiós de la 
Festa Major. Aquesta hegemonia es traduïa en certs avantatges i abusos a 
l’hora d’administrar els balls i les despeses que s’ocasionaven, entre les quals 
calia tenir en compte les del rector de l’església i les dels administradors de 
Sant Andreu i Santa Càndida. Els horaris dels balls dominicals també van es-
devenir un motiu de discòrdia, ja que ambdues societats procuraven comen-
çar-los abans per atreure els balladors i prendre’ls a la competència. Per a les 
noies més eixerides del poble, però, era una oportunitat de conèixer joves 
d’un perfil i d’un altre i, fos quin fos l’ordre, empalmaven les sessions de les 
dues entitats. El 1919, per tal d’intentar posar ordre, es va signar un conveni 
entre les dues societats, l’Ajuntament i els administradors, però tot va que-
dar en paper mullat ja que es van reproduir els incidents (es pot consultar 
el contingut literal d’aquest contracte en el capítol «Textos diversos sobre 
Puigdàlber»). Aquest fenomen no era exclusiu de Puigdàlber i es reproduïa 
en alguns municipis de l’Alt Penedès, si bé sota pretexts una mica diferents.
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Centre i la de ca la Remei (aquesta s’anomenava Societat Coral el Roure, cre-
ada el 1904). Més enllà de la lícita competència per veure qui ho feia millor, 
qui estrenava més cançons (els de ca la Remei, per exemple, el 1917 en van 
cantar per primera vegada dues del mestre vilafranquí Francesc de P. Bové, 
Amorosa i Nit de somnis) i quina de les dues corals era capaç d’interpretar-les 
millor a diverses varies veus, i sovint sorgia alguna incidència que enterbolia 
les relacions, com efectivament va esdevenir el 1929 davant del rei Alfons XIII 
amb motiu de la cantada a l’Exposició Internacional de Barcelona.

Aquesta, però, seria una explicació parcial i esbiaixada que no ens ajuda 
a entendre la situació que es vivia a escala local. En realitat, el que agreuja-
va les relacions entre els estaments locals, el conservador i el popular, com 
ja s’ha indicat, era la qüestió rabassaire, enverinada des de la crisi de la fil-
loxera. Quan es va constituir al poble successivament el primer cor inspirat 
en el moviment associatiu d’Anselm Clavé, el Sindicat Agrícola Cooperatiu i 
la Cooperativa Agrícola (1919) i més endavant la Unió de Rabassaires (1922) 
i Esquerra Republicana de Catalunya (1931), aquestes cinc entitats, impulsa-
des pràcticament per les mateixes famílies, si bé amb membres de dues ge-
neracions diferents, es van ubicar a l’aixopluc de la Societat del Centre, que 
va esdevenir progressivament un focus de lleure, de cultura i de reivindicació 
republicana, catalanista i pagesa. Durant els anys vint i trenta en aquest local 
es va viure una febre popular inusitada amb balls i teatre, i amb l’adhesió 
entusiasta de bona part dels parcers i jornalers del poble, mentre que a ca la 
Remei, a remolc de la dinàmica del Centre, com ja s’ha indicat, s’hi aglutinava 
un reduït nombre d’elements conservadors. Al cafè del Centre, i asseguts 
en aquelles tradicionals taules de ferro colat amb sobre de marbre blanc, es 
debatien els progressos socials, polítics i sindicals com mai en cap altra etapa 
anterior (ni posterior, tot sigui dit) o es llegien els diaris, setmanaris i llibres 
que el bibliotecari del Centre procurava seleccionar i comprar. Excepcional-
ment s’hi projectaven pel·lícules de cinema amb una màquina francesa de la 
marca Gaumont.

La situació es va enverinar a finals de 1922, quan el caporal del Sometent 
local, Josep Ràfols Puig, afiliat a la Lliga Regionalista, va denunciar a través 
del Boletín Oficial del Cuerpo de Somatenes número 11 del mes novembre que 
«[...] de lo que resulta que hace unos tres años se fundó [a Puigdàlber] una Soci-
edad de aparceros y jornaleros denominada Cooperativa Agrícola, hoy Unión de 
Rabassaires, con el fin de aportar mejoras a los asociados, adquiriendo por su 
cuenta los productos que pudiesen necesitar; pero pronto cambió de derrotero, 
convirtiéndose en una Asociación sindicalista o comunista, teniendo por jefe al 
mencionado Escofet [Salvador Escofet Vidal, l’alcalde d’aquell moment] quien 
apoyado en ello y en la autoridad del cargo, comete las mayores vejaciones con 
cuantos pertenecen al Somatén, haciéndoles la vida imposible individual y co-
lectivamente, lo que no corregirse terminará por obligarles a darse de baja en el 
Cuerpo». Convé aclarir que a la dècada dels vint els sometents continuaven 
essent una institució civil armada i apolítica, lligada a la tradició i a la mo-
narquia, però que en aquella circumstància històrica van donar ple suport 
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al capità general de Catalunya, el general Miguel Primo de Rivera, quan el 13 
de setembre de 1923 va desencadenar un cop d’estat. El ple de l’Ajuntament 
presidit per Salvador Escofet es va reunir el 17 de desembre de 1922 i el llibre 
d’actes recull el debat que es va suscitar: «Seguidamente el Sr. Alcalde [Sal-
vador Escofet Vidal] manifestó a los reunidos si habían oído decir nunca que, 
abusando del cargo de alcalde, hubiere molestado para nada a algún individuo 
del Somatén. Previa la venia de la Presidencia el concejal D. José Capellades, ma-
nifiesta que al igual que los demás reunidos, es socio de la Unió de Rabassaires, 
que no ha oído hablar nunca de sindicalismo ni de comunismo, que la denuncia 
presentada por el Cabo del Somatén es ilusoria, sin que pueda probar nada de lo 
que manifiesta por no existir y que cree que lo que debe hacerse es mandar esta 
protesta a los tribunales de justicia para que se depuren los hechos. Deliberada 
convenientemente esta cuestión se acuerda que se saque un certiticado de la 
presente sesión, facultándose al Sr. Alcalde para que como alcalde persiga al 
cabo de Somatén por injuria y calumnia ante los tribunales de justicia.»

el projecte del ferrocarril 
que havia de passar per Puigdàlber
El 1918 l’alcalde d’Igualada va convocar el de Puigdàlber, i també els 

dels municipis veïns, per informar-los del projecte de ferrocarril entre la ca-
pital de l’Anoia i Vilanova i la Geltrú, el traçat del qual es projectava passant 
per Puigdàlber. Mig any després, va ser l’alcalde de Vilafranca qui va tornar a 
convocar-lo per tractar la mateixa qüestió, si bé en aquest cas es posava molt 
d’èmfasi en els avantatges que podria representar per a l’economia penede-
senca la comunicació ferroviària amb les comarques de l’Anoia, la Segarra i l’Ur-
gell. En ambdues convocatòries hi va estar representat l’alcalde de Puigdàlber.

Es tractava d’una nova iniciativa ferroviària que tampoc va reeixir. La pri-
mera de l’any 1864, que no es va concretar fins al 1881, amb una inversió 
prevista de 5.986.721,38 pessetes de l’època, pretenia unir Igualada i Sant 
Sadurní, 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 preveia la construcció de sis 
túnels d’una llargada total de 1.785 metres i dotze ponts. La línia ferroviària 
havia de tenir 33,52 quilòmetres, amb una amplada de via d’un metre. Com 
es dedueix, Puigdàlber quedava al marge d’aquell primer projecte.

Un dels esdeveniments més destacats de l’oposició a la línia ferroviària 
entre Igualada i Sant Sadurní fou la iniciativa de l’alcalde de Vilafranca, Her-
menegild Clascar, el qual va constituir i presidir una comissió local i comar-
cal per tal de convèncer els promotors del ferrocarril de fer-lo arribar des 
d’Igualada a la capital comarcal de l’Alt Penedès, en lloc de portar-lo a Sant 
Sadurní. L’argument es fonamentava en «[…] las ventajas que ha de reportarle 
su nueva línea, recorriendo desde Capellades las ricas comarcas de San Quintín, 
San Pedro y Pla del Penedès [se sobreentén que també la de Puigdàlber], sobre 
los exiguos rendimientos que podria esperar de las desiertas y pobres márgenes 
del Noya [referència explícita a Sant Sadurní d’Anoia, però, observi el lector, 
sense ni tant sols anomenar aquest municipi] y desde aquel punto hasta Geli-
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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 rigorós, ja que de la com-
paració dels municipis de Sant Quintí, Sant Pere de Riudebitlles, el Pla del 
Penedès i Puigdàlber, amb el de Sant Sadurní, no es podia concloure a l’època 
que aquest darrer fos més pobre que els altres tres, al contrari. Hauria pogut 
argumentar en favor seu l’avantatge de poder comunicar-se amb el port de 
Vilanova, amb tot el que això representava, però no se li devia ocórrer.

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

El 1904, el nou projecte d’Igualada a Vilanova i la Geltrú, via Vilafranca, 
que segueix en paral·lel l’actual traçat de la C-15, i que passa prop de Puigdàl-
ber, havia rebut el suport de l’alcalde d’aquest municipi, Josep Capellades, 
així com els de tots els poble veïns, Jaume Cerdà del Pla del Penedès, Pere 
Sadurní de Santa Fe, Joan Cardús de Lavit, Manuel Guilamany de Font-rubí, 
Cristòfor Marrugat de la Granada, Joan Soler de les Cabanyes, Joan Rovira 
de Subirats, Pau Vallès de Vilobí, Joan Batlle de Pacs, Baldomero Massana 
de Sant Pere de Riudebitlles, Pau Bas de Sant Quintí de Mediona, Cristòfor 
Cuadras de Sant Martí Sarroca, Juan Ferrer de Sant Cugat Sesgarrigues, Pau 
Milà d’Olèrdola i Mariano Vallès de Torrelles de Foix, entre d’altres. Òbviament 
també hi van donar suport Albert Moliner de Vilafranca del Penedès i Francis-
co Milà Batlle de Vilanova i la Geltrú. L’alcalde de Sant Sadurní, Pere Poch Car-
bó, va recolzar incondicionalment i amb elegància el projecte ferroviari sen-
se tenir en compte ni fer cap retret a la campanya que havia encapçalat 23 
anys abans l’alcalde de Vilafranca en contra del traçat Igualada-Sant Sadurní. 
Malauradament, la línia Igualada-Vilanova i la Geltrú tampoc es va construir i 
Puigdàlber va perdre una oportunitat històrica de connectar-se directament 
amb el món. El gener de 1920 l’Ajuntament va acordar l’electrificació del po-
ble. El setembre de l’any següent alguns rabassaires del poble es van negar a 
cedir les parts als propietaris i la guàrdia civil es va veure obligada a intervenir.

els anys de la dictadura de Primo de rivera (1923-1930) 
En declarar-se la Dictadura de Primo de Rivera, el càrrec d’alcalde de 

Puigdàlber el va ocupar des del 7 de gener de 1924 Antonio Ferrando Ferré, 
per imposició governativa, que va ser substituït tres mesos després, ves per 
on, pel mateix procediment, per Josep Ràfols Puig, el referent local de la Lliga 
Regionalista i el Caporal del Sometent. Durant aquest període les tensions 
entre l’Ajuntament i la Unió de Rabassaires es van evidenciar encara més.

Aquesta etapa es va caracteritzar sobretot per la identificació del con-
sistori amb iniciatives alienes a la problemàtica local. L’1 de febrer de 1925 
l’alcalde i els regidors van assistir a Barcelona a la manifestació que es va cele-
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brar en homenatge als reis d’Espanya «contra las campañas que han merecido 
la execración de las conciencias honradas». Vuit mesos després, l’Ajuntament 
es va adherir a una sol·licitud «[...] para otorgar al Excmo. Sr. Miquel Primo de 
Rivera Orbaneja, Presidente del Directorio Militar, el título de Bienhechor de la 
Patria por los relevantes servicios prestados a la nación desde su advenimiento 
al poder y por la gloriosa página que acaba de escribir derrotando al enemigo 
africano en Alhucemas y Axgir [Agadir], poniendo el prestigio de España en el 
puesto que siempre tuvo en la Historia [...]». Aquell mes de novembre de 1925 
es va aprovar a l’Ajuntament una aportació de 10 pessetes «para regalar [a 
Miguel Primo de Rivera] las insignias de las Grandes Cruces de San Fernando y 
del Mérito Militar que le han sido concedidas por S.M. el Rey en premio a sus reci-
entes glorias conduciendo al Ejército español en los campos de Marruecos». Un 
dels soldats puigdalbencs que va participar en aquelles campanyes militars, 
Joan Cols Fontanals (1898-1939), va tornar tan trasbalsat i afectat pel que va 
viure al nord d’Àfrica que ho explicava sempre horroritzat, talment com si 
es tractés de la fi del món. L’agost de 1928 es van aprovar dues aportacions 
econòmiques més, de 50 i 25 pessetes respectivament, destinades a l’«Exc-
mo. Sr. General Primo de Rivera en commemoración del quinto aniversario de su 
ascenso al frente de los destinos españoles», com si es tractés d’una mena de 
paga extraordinària, i a l’«Excmo. Sr. General Milans del Bosch, Gobernador Civil 
de Barcelona, con motivo de la concesión de la Gran Cruz del Mérito Civil». Com 
es pot veure, tot molt imbuït d’un gran fervor patriòtic espanyol.

Això no vol dir que el poble no progressés. El 1926 es va acordar amb 
mossèn Rafael Morató Bruguera una permuta d’un terreny de 750 pams qua-
drats propietat de la parròquia per a la construcció d’un escorxador munici-
pal, i el 1929 la companyia elèctrica Fuerza y Alumbrado, SA va acordar amb 
l’Ajuntament el projecte d’enllumenat de la via pública i les dependències 
municipals, així com les concessions per a la instal·lació de línies i xarxes a les 
voreres i al subsòl per subministrar llum, calor i força motriu a totes les ca-
ses del municipi. També es van encarregar uns plànols a l’arquitecte Manuel 
Puig per a la construcció de les noves escoles municipals per un import de 
39.840,65 pessetes, projecte que mai es va arribar a executar. Les dues corals 
del poble van viatjar a Barcelona el 19 de maig de 1929 amb motiu de la inau-
guració de l’Exposició Internacional per part del rei Alfons XIII, el qual va lloar 
l’originalitat del penó de fusta de la Societat Coral el Roure. L’havia construït 
el fuster Albert Giró Sàbat (1877-1956), fill del poble —però que, com s’ha ex-
plicat anteriorment, havia estat declarat pròfug perquè no s’havia presentat 
a la convocatòria per complir el servei militar obligatori— i resident ja alesho-
res a Sant Sadurní, on precisament el mateix 1929 n’havia bastit un de molt 
similar per oferir-lo al rei Alfons XIII.

Sota el paraigües de la dictadura es van produir dues iniciatives que ge-
nerarien un fort malestar popular, ja que van afectar precisament els princi-
pals dirigents de la Unió de Rabassaires. El 3 de març de 1925 l’alcalde Josep 
Ràfols va presentar una demanda judicial contra l’exalcalde Salvador Escofet 
Vidal, un dels membres destacats del Sindicat Agrícola, del qual en va ser 
president entre 1914 i 1918, en què l’acusava de falsedat documental i mal-
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de febrer de 1927, l’Ajuntament del municipi també encapçalat per Ràfols 
va denunciar Manuel Parellada Mitjans, president del Sindicat Agrícola ales-
hores, i el va sancionar per vendre al seu establiment carn no sacrificada a 
l’escorxador municipal, per a la qual cosa li van imposar una multa de 100 
pessetes i el decomís de tota la que tenia a la seva botiga. Parellada era en 
aquells moments el president de la Unió de Rabassaires i tot i que va recór-
rer la denúncia i la sanció tot negant l’acusació, no va tenir més remei que 
afrontar-les. Allò que havia començat de manera soterrada com una simple 
picabaralla de cafè entre uns i altres per motiu dels balls i danses de la Festa 
Major es va anar traslladant a l’escenari polític i va acabar inundant l’espai 
local a partir del 12 d’abril de 1931.

Església de Puigdàlber a l’actualitat. Foto de Pere Pascual Salat









Pàgines anteriors. Vista parcial de la façana 
del local del Centre. Foto de Pere Pascual Salat
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la rePública, la guerra civil, 
el franquisme i la democràcia

Després de la caiguda de Primo de Rivera es van viure uns mesos d’in-
terinitat fins que es van convocar les eleccions municipals del 12 d’abril de 
1931. Mentrestant, Antoni Giró Lloret es va fer càrrec de l’alcaldia per decret. 
Va ser ell qui va decidir desistir de l’acusació particular presentada per l’Ajun-
tament contra l’exalcalde Salvador Escofet Vidal. També es van plantejar la 
necessitat de disposar d’una escola mixta de nens i nenes per a un total de 
80 alumnes. Com era previsible, atesa la naturalesa de la majoria dels votants 
de Puigdàlber, la candidatura encapçalada per Manuel Parellada Mitjans va 
guanyar les eleccions que a escala estatal van desencadenar l’esfondrament 
de la monarquia borbònica i la sortida cap a l’exili del rei Alfons XIII. En certa 
manera era com una continuació de l’ajuntament anterior a la Dictadura de 
Primo de Rivera presidit per Salvador Escofet. Dels 118 electors censats en 
van votar 104 i d’aquests, 57 van donar suport a la llista encapçalada per Pa-
rellada. En aquells moments, Parellada i els seus companys encara no devien 
ser militants d’Esquerra Republicana de Catalunya, sinó que estaven afiliats 
al Partit Republicà Federal amb molt bones relacions, bé amb el Partit Re-
publicà Democràtic Federal, bé amb el Partit Republicà Radical Socialista de 
Marcel·lí Domingo.

El ban que l’alcalde republicà va fer llegir per l’agutzil municipal i que es 
va penjar imprès en diferents punts estratègics del municipi deia literalment: 
«Com a primer magistrat d’aquest poble tinc la satisfacció de lloar la cívi-
ca conducta del nostre poble, que s’ha comportat amb un admirable ordre, 
propi d’un poble que té consciència dels seus deures i drets i el meu primer 
desig és que l’ordre no sigui pertorbat, perquè com més serenament ens 
comportem en aquests moments d’emoció, més dignes ens farem de l’alta 
causa que ens ha portat en aquest lloc d’honor. Tot atemptat contra l’ordre 
és ara un atemptat contra la República. Estic convençut que la vida pública 
es desenrotllarà normalment i que el treball no sofrirà atur de cap mena com 
és propi del civisme que haveu demostrat en aquesta jornada memorable. 
Nosaltres ja ens hem fet càrrec dels serveis públics, el funcionament dels 
quals queda absolutament garantit i així res no podrà interrompre la vida del 
poble dels nostres amors. Esperem que ara més que mai tot el poble amb 
el seu entusiasme cooperarà a facilitar la nostra tasca en aquest transcen-
dental instant per a l’assegurança definitiva dels nostres ideals que amb la 
seva esclatant torrentada han desfet les tristes desferres d’un règim caduc 
incompatible amb la llibertat dels pobles. Puigdàlber, 14 d’abril [el devia sig-
nar a partir del 16, ja que va prendre possessió aquest dia i no abans] de 1931. 
L’alcalde, Manuel Parellada.»

El 16 d’abril es va constituir el primer ajuntament republicà presidit per 
Manuel Parellada i integrat pels tres regidors de la seva candidatura —el seu 
cunyat Josep Castañares Expósito, Albert Sàbat Batlle i Josep Uberni Milà— i 
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mat Barragan. L’endemà van enviar la següent adhesió al Govern de la Gene-
ralitat: «L’Ajuntament i el poble d’aquest municipi de Puigdalba trametem la 
nostra adhesió al Govern Provisional de Catalunya, constituït per plebiscit 
popular i declarem que, amb disciplina democràtica, complirem les ordres 
donades o trameses per ell, o per les autoritats per ell nomenades, i el sos-
tindrem amb la nostra confiança i amb les col·laboracions que calguessin, 
per tal que pugui establir lliurement i amb tota la cordialitat, d’acord amb els 
altres pobles d’Espanya, les bases de la Confederació Republicana que, per 
delegació de tots, aplegarà els ideals comuns de la gran fraternitat ibèrica i 
regirà els afers d’interès general.»

El referèndum de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya celebrat el 2 d’agost 
de 1931 va donar un resultat del tot contundent: dels 136 inscrits en el cens, 
124 van anar a votar i, d’aquests, tots van fer-ho a favor. A les eleccions mu-
nicipals del 14 de gener de 1934, les esquerres es van presentar dividides i 
la llista d’Esquerra Republicana de Catalunya encapçalada per Parellada va 
obtenir 77 vots, mentre que la del Grup Cultural Republicà, al capdavant de 
la qual hi anava Albert Sàbat Batlle, en va treure 61. La Lliga Catalana que es 
presentava sota el nom d’Ateneu Agrícol Cooperatiu, amb Jaume Canals al 
capdavant, no en va obtenir cap.

Fins al 23 d’octubre de 1934 aquest ajuntament totalment republicà i d’es-
querres va afrontar els problemes més peremptoris del municipi, com ara al-
gunes accions per reduir l’atur al poble, l’impuls per a la creació d’una escola 
de nenes i nenes en terrenys de Mercedes Torrescasana, l’inici de l’expedient 
per a l’annexió a Puigdàlber del barri de Mas Moré, la construcció d’un safa-
reig municipal i la portada d’aigua potable a una font pública. (Vegeu-ne més 
detalls en la biografia de Manuel Parellada Mitjans, que es publica en aquest 
mateix llibre en el capítol «Textos diversos sobre Puigdàlber»). El juny de 1934, 
l’Ajuntament va iniciar l’expedient d’expropiació forçosa dels terrenys per a 
la construcció de la nova escola, ja que no s’havien entès amb la propietària.

La població es va mantenir estable entorn dels 400 habitants i fou ales-
hores quan el problema rabassaire es va plantejar amb més força i energia. 
Els parcers de Puigdàlber, a remolc del que s’esdevenia en tots els municipis 
de la comarca, van iniciar una escalada i van retenir cada any un percentatge 
de la verema superior al que hi havia establert abans del 14 d’abril. Les dades 
varien, però en alguns casos extrems en lloc del 66,66 % de la collita de raïm 
(dues terceres parts del total) se’n van quedar el 75 %, i el 1932, el 1933 i el 
1934 ja va ser el 83,34 %. Òbviament, els propietaris van veure com en el 
pitjor dels casos el seu 33,33 %, es reduïa al 25 % el setembre de 1931 i al 
16,66  % els tres anys següents. Amb la sentència adversa del Tribunal de 
Garanties Constitucionals de la República a la Llei de contractes de conreu 
i l’entrada al govern de Madrid de la Confederación Española de Derechas 
Autónomas (CEDA), es va declarar una vaga general, el president Lluís Com-
panys va proclamar improvisadament l’Estat Català dins la República Federal 
i es va anunciar un nou govern provisional de la Generalitat. El general Do-
mingo Batet Mestres, al capdavant de les tropes de l’exèrcit espanyol con-
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centrat a les casernes de Barcelona, va tardar només 10 hores a controlar la 
situació a la capital catalana, va estroncar la revolta, va avortar l’Estat Català 
i es va endegar una gran repressió. Vist i no vist. El 22 d’octubre de 1934 el 
ban d’estat de guerra del general Batet va obligar els rabassaires a retornar 
els quilos de raïm retinguts de més els anys 1931, 1932, 1933 i 1934 d’acord 
amb les condicions de partió anteriors a la proclamació de la República i, l’en-
demà, un ajuntament nomenat per decret va substituir Manuel Parellada i el 
seu grup de regidors, i l’alcalde va ser empresonat al vaixell Uruguay fondejat 
al port de Barcelona. També es va destituir la Junta del Sindicat Agrícola i se’n 
va nomenar una de circumstàncies presidida per Indaleci Mir Lloret.

El 20 de febrer de 1936, després de la victòria del Front d’Esquerres de 
Catalunya a les eleccions generals de quatre dies abans, es va decretar la re-
posició dels ajuntaments anteriors a l’octubre de 1934. La primera mesura 
que va prendre el consistori presidit altra vegada per Manuel Parellada va ser 
tornar a posar sobre la taula el projecte d’expropiació dels terrenys per a l’es-
cola, que havia quedat aturat des de l’octubre de 1934. Al maig, es va aprovar 
definitivament l’annexió del barri de Mas Moré, però no es va arribar a aplicar 
a causa de la Guerra Civil. Durant aquesta etapa de la Segona República els 
veïns d’aquest barri no podien rentar la roba al safareig municipal, els infants 
havien d’anar a escola al Pla i els difunts no podien ser enterrats al cementi-
ri local. Aquestes tres imposicions de l’Ajuntament de Puigdàlber pretenien 
que les famílies afectades s’adherissin a la petició d’annexió promoguda pel 
consistori republicà. 

Puigdàlber va viure els gairebé trenta mesos i mig de la Guerra a la rere-
guarda, però va patir moltes conseqüències des de bon començament. La 
primera mesura que es va prendre, igual que a tots els pobles i ciutats de 
Catalunya, va ser la constitució del Comitè de Milícies Antifeixistes local, que 
es va atorgar tot el poder al municipi, per sobre fins i tot del mateix Ajunta-
ment. Un dels seus principals dirigents va ser Josep Castañares Expósito, 
que precisament era cunyat de l’alcalde. Aquest va saber maniobrar per tal 
d’evitar alguns assassinats, com els del rector de la parròquia, mossèn Jo-
sep Feliu, i el d’algun propietari agrícola, com Antoni Giró Fou (1903-1971). 
El primer el va amagar adequadament i el va protegir de les incursions dels 
comitès dels municipis veïns, perquè el va disfressar de pagès i el va enviar a 
llaurar a una vinya mig camuflat darrere d’un matxo. A Antoni Giró el va aler-
tar del perill que corria i li va aconsellar oportunament que desaparegués del 
municipi, la qual cosa li va salvar la vida. Per això no hi va haver cap víctima 
mortal en aquells mesos convulsos de 1936. Sí que el comitè de Puigdàlber, 
reforçat en aquella ocasió pel de Sant Sadurní, va ser molt actiu en el saqueig 
de l’església —i en la retirada de les campanes, que van desaparèixer del 
poble en direcció a una foneria— i d’algunes cases pairals i en la incautació 
de béns i propietats. La primera es va realitzar el 26 d’agost de 1936. Reunits 
el Comitè de Milícies local, la Unió de Rabassaires i l’Ajuntament encapçalat 
per Parellada van acordar per unanimitat «procedir a la incautació en aquest 
municipi d’un tros de terreny eixarmat situat a l’entrada de la població i pro-
pietat de Na Mercè Torrescasana Domènec, resident a Barcelona, la qual és 
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ta incautació és per emplaçar en el terreny de referència les escoles nacio-
nals unitàries d’aquest poble [...]». A més d’aquesta incautació que afectava 
un terreny de 1100 metres quadrats, es van confiscar tres immobles locals 
i un camp de la mateixa propietària, una casa d’Antoni Martí Planas ubicada 
al carrer de Jorba, núm. 1, així com un terreny i una vinya seus, una casa de 
Joan Pons Bertran, un solar de Carles Sàbat Batlle situat al carrer del Doc-
tor Robert i diverses propietats i immobles de Josep Soler Soler, entre els 
quals hi havia el Mas Romaní on a partir de 1938 hi van residir els pilots de 
les esquadretes dels avions de caça republicans Polikarpov I-15, coneguts 
popularment com a Xatos, amb base al proper aeròdrom de Sabanell. I, fi-
nalment, també es van apropiar de la casa rectoral i de blat, ordi, vi, garrofes 
i veces que alguns propietaris locals, principalment Antoni Giró, tenien em-
magatzemats per un import total de 12.981,90 pessetes. Tanmateix, es van 
col·lectivitzar les terres dels grans propietaris de la zona.

Semblen demostrades les vi-
sites esporàdiques de membres 
del comitè de Sant Sadurní a les 
poblacions de Torrelavit, Sant Pere 
de Riudebitlles, Gelida, el Pla (on el 
22 de juliol van saquejar l’església i 
la rectoria, hi van cremar imatges, 
llibres, mobiliari, documents i or-
naments religiosos en una fogue-
ra), Santa Fe i Puigdàlber l’estiu de 
1936. En alguns d’aquests indrets 
acostumaven a identificar-los com 
els del camió dels matalassos, ja 
que aquests eren objecte de re-
quisa per part dels milicians sa-
durninencs. Si fos així, l’explicació 

podria ser que, efectivament, en aquells mesos, la fàbrica de tancs de cal 
Benach de Sant Sadurní controlada per la CNT i la FAI va tenir problemes de 
subministrament de planxes d’acer blindades per a la construcció dels carros 
d’assalt i els tancs, i van optar per resoldre la carència entaforant llana de 
matalassos entres dues planxes de ferro de manera que quan el projectil tra-
vessava la primera, s’entortolligava i no arribava a foradar la segona.

El Sindicat Agrícola Unió de Rabassaires va atendre la proposta de 
l’Ajuntament de garantir el proveïment del poble dels elements bàsics de 
subsistència (farina, oli, sabó...). La mesura de facilitar a cada veí una ració 
de 400 grams diaris de pa, afegida a la tranquil·litat, a l’anonimat i a la se-
guretat del poble a la rereguarda, va fomentar un creixement de població 
ocasional fins a assolir el nombre de 658 residents, allotjats a les cases de 
familiars, amics o coneguts. La gestió del sindicat va ser impecable, ja que 
l’abril de 1938, nou mesos abans d’acabar-se la guerra, presentava un supe-
ràvit d’11.373,95 pessetes.

Segell del Sindicat Agrícola Unió de Rabassaires. 
Arxiu Municipal de Puigdàlber
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Per contribuir a la construcció de l’aeròdrom militar republicà de Sabanell 
en terrenys de Torrelavit propers al Pla, base de les esquadretes dels avions 
de caça Polikarpov I-15, van ser contractats alguns jornalers de Puigdàlber, els 
quals devien recomanar als comandaments del camp que s’aprofitessin les 
pedres de les parets del temple parroquial que s’havien utilitzat abans de la 
guerra per començar a rehabilitar-lo. L’aeròdrom republicà de Sabanell, situat 
a un quilòmetre i mig, va esdevenir un lloc d’interès i curiositat pels veïns de 
Puigdàlber i dels altres municipis propers que s’hi atansaven per tafanejar i 
contemplar les maniobres d’enlairament i aterratge dels Xatos. Els pilots, amb 
els seus uniformes impecables, freqüentaven els balls del Centre on exercien 
un cert hipnotisme sobre les noies puigdalbenques. Però l’aeròdrom de Saba-
nell aviat va esdevenir també un objectiu de l’aviació franquista i va ser bom-
bardejat, cosa que va posar en estat d’alarma els pobles veïns. A causa d’una 
incursió el mes de novembre de 1938, va morir una dona de 31 anys, Teresa 
Suriol Hill, de les Cases Noves (Font-rubí) com a conseqüència de la metralla i 
un pilot republicà va patir un accident mortal durant un aterratge.

Dotze joves puigdalbencs van morir als diferents fronts de guerra el 1937 
i el 1938 enquadrats tots en l’exèrcit republicà: Pere Calaf Gibert, de 27 anys, 
a la província de Múrcia el 1937; Josep Capellades Suriol, de 19 anys i Ramon 
Isach Vidal, de 20, al front de l’Aragó el 3 de desembre de 1938; els germans 
Josep i Joan Mitjans Rosich del barri Mas Morè, de 34 i 23 anys respectiva-
ment, que van desaparèixer el primer a Montgai (la Noguera) el desembre de 
1938 i durant la retirada cap a França el segon el gener de 1939; Joan Mont-
serrat Colomé, de 26 anys, que va morir el gener de 1939 a la Seu d’Urgell; 
Joan Planas Cerdà, de 22 anys, que va desaparèixer a Tardienta (Aragó) el 
juny de 1938; Pere Roca Rovira del Mas Moré, de 20 anys, que va morir durant 
una de les retirades de Terol el maig de 1938; Pere Roca Parés, de 25 anys, 
mort a la Vall d’Uixó (Castelló) el 16 de desembre de 1938; Agustí Tetas Ri-
gual, de 24 anys, víctima d’un bombardeig a la ciutat de Lleida el 27 de març 
de 1938; Ramon Valls Vallès, de 25 anys, que va morir el 1938 a l’hospital 
de Guadalajara, i Fèlix Calaf Grau en un lloc i data indeterminats. L’alcalde, 
Manuel Parellada Mitjans, de 42 anys, va ser un dels que es va exiliar a prin-
cipis de febrer de 1939, va ser ingressat al camp d’internament de refugiats 
d’Argelers i va morir al camp de Bram (departament d’Aude) a la regió del 
Llenguadoc-Rosselló, el 16 de juny de 1939. El seu cunyat Josep Castañares 
Expósito, de 40 anys, després de sortir en llibertat del mateix camp d’Arge-
lers, va romandre un temps a França. Castañares i d’altres puigdalbencs, que 
s’havien significat amb la causa republicana, procedents de l’exili, de presons 
i camps de concentració franquistes, van retornar al cap d’uns anys al seu 
poble i es van reintegrar a la vida civil, però amb l’estigma inoblidable i imper-
donable de rojos i separatistes.

la dictadura del general franco 
i el postfranquisme (1939-1979)
El gener de 1939 el pèndol de la història va oscil·lar d’un extrem a l’al-

tre. L’entusiasme popular dels primers anys de la República, amb l’exercici de 
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er la democràcia segrestada durant els anys de la dictadura de Primo de Rive-
ra, amb l’esperança d’una bona solució per al conflicte rabassaire i la il·lusió 
d’una Catalunya autònoma, i amb l’ascens de les classes populars als governs 
de la Generalitat i dels ajuntaments (i després de l’ensurt de l’octubre de 
1934, que en certa manera presagiava l’alçament del juliol de 1936), va donar 
pas al règim dictatorial del general Francisco Franco Bahamonde (1892-1975), 
que als municipis es va perllongar de fet fins al 1979. Emmirallat amb els seus 
homònims Adolf Hitler i Benito Mussolini, sota la consigna del Movimiento 
Nacional, va imposar un model d’estat feixista, amb un règim de partit únic 
i sindicats controlats pel poder, sense llibertats i amb un model territorial 
d’una Espanya imperial unificada sota el poder absolut del dictador.

Com a tots els municipis de l’Estat espanyol, també a Puigdàlber, després 
de l’ocupació del municipi el 22 de gener de 1939 per les tropes franquistes, 
es va constituir la Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensi-
va Nacional Sindicalista (FET y de las JONS), el partit únic que aglutinava els 
addictes i incondicionals del règim franquista. Segons el llibre de registre de 
militants i simpatitzants locals que es conserva a l’Arxiu Municipal a princi-
pis de la dècada dels quaranta no n’hi havia, entre uns i altres, més de deu, 
però molt convençuts i influents. També podria ser que aquest registre ha-
gués caigut en desús i ara no en poguéssim saber de la missa la meitat, però 
en qualsevol cas sí que podem afirmar que des de 1939 tots els alcaldes van 
ser nomenats a dit pel governador civil de torn i que tots, sense excepció, 
van pronunciar la fórmula següent el dia de la pressa de possessió: «Juro ser-
vir a España con absoluta lealtad al Jefe del Estado [Francisco Franco], estricta 
fidelidad a los principios básicos de Movimiento Nacional y demás Leyes Fun-
damentales del Reino [un regne sense rei] poniendo el máximo de mi voluntad 
en el cumplimiento de las obligaciones del cargo de alcalde.» La cerimònia es 
completava amb aquestes paraules solemnes del delegat governatiu: «Si así 
lo hacéis, que Dios y España os lo premie y si no os lo demande.» El primer 
alcalde que va fer aquest jurament va ser Pau Ferrando Rovira i el darrer 
Antoni Garriga Carbó que va assumir el càrrec amb caràcter accidental des 
del 1977 fins al 1979. Entremig, Pau Vallès Miquel (1945), Isidre Esteve Carbó 
(1952), Ramon Fontanals Tetas (1961), Miquel Vallès Ferrando (1971) i Josep 
Masdeu Virgili (1975).

La mesura més fulminant que es va prendre a l’instant va ser la incau-
tació i clausura del local del Centre, per la seva significació republicana i ra-
bassaire. Més endavant s’hi va instal·lar la Hermandad Sindical de Labradores 
y Ganaderos de la Delegación Nacional de Sindicatos. El 1946, l’alcalde Pau 
Vallès Miquel va intentar recuperar-lo per al municipi però va fracassar en 
l’intent i no es va materialitzar fins trenta anys després. Mentrestant, allí s’hi 
van aplegar els socis i els clients de ca la Remei, que així van poder gaudir 
d’uns espais més adequats per a les seves activitats de lleure. Com que no es 
disposava d’una església parroquial (les obres de construcció s’havien aturat 
el 1936) es van fer servir també els locals del Centre per celebrar-hi els actes 
litúrgics. Entre una cosa i l’altra, molts socis històrics del Centre mai més van 
tornar a entrar en aquell local, ja que consideraven que els l’havien profanat. 
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Per mantenir vius els ideals de l’Alzamiento Nacional, un els jerarques de la 
Falange, el governador civil de Barcelona i Jefe Provincial del Movimiento, 
Federico de Correa Veglison, va visitar el poble el 14 d’abril de 1944.

El pèndol també va oscil·lar des de la laïcitat del període 1931-1938 fins al 
nacionalcatolicisme de postguerra. Per intentar recuperar el temps i l’espai 
perduts es van programar i augmentar les pràctiques religioses a l’interior de 
l’església i als carrers de bracet amb les autoritats locals del règim, però per 
fer-ho calia disposar, en primer lloc, d’un temple en condicions. L’antiga es-
glésia romànica de Sant Andreu s’havia enderrocat abans de la guerra perquè 
degut a que amenaçava ruïna i les obres de construcció de la nova s’havien 
aturat l’estiu de 1936 quan ja s’anava a procedir a col·locar la coberta de la 
teulada. Les parets s’havien desmuntat per tal d’aprofitar-ne les pedres —
moltes procedents de l’immoble de cal Ferrer de la plaça, que també s’havia 
enderrocat per ubicar-hi la nova església— per a la construcció de les instal-
lacions de l’aeròdrom militar republicà de Sabanell.

Façana principal de cal Ferran, un dels immobles més nobles i antics del municipi. 
Foto de Pere Pascual Salat

Amb els plànols de l’arquitecte Manuel Puig Ganer, a partir de 1941 el 
rector de la parròquia mossèn Josep Feliu va mobilitzar tot el poble perquè 
participés en la reconstrucció. Quatre paletes fixos i vuit manobres rota-
toris, tots veïns del poble, es van anar tornant durant uns mesos, combi-
nant-s’ho amb les seves respectives feines remunerades, per tal d’executar 
l’obra. El 1942 es va inaugurar, quan mossèn Josep Arenas Fontanals era 
rector de la parròquia, si bé durant tota la dècada es van anar realitzant im-
portants intervencions per millorar l’espai de culte. Igual que durant l’etapa 
anterior a la Guerra Civil, la família Torrescasana, i en particular la senyoreta 
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er Mercedes Torrescasana —que passava els estius i les festes locals més indi-
cades a la seva propietat de can Ferran— va continuar fent aportacions eco-
nòmiques per dotar l’església de tot els elements necessaris. La parròquia 
va esdevenir un focus d’activitats adreçades principalment als joves, amb 
grups de caramelles i de teatre. En això, l’església va ser molt més activa 
i fructífera que la Falange local. La catequesi va viure uns anys d’esplen-
dor, però aquella imatge de misèria endèmica que s’atribuïa als jornalers de 
Puigdàlber, agreujada per la crisi de postguerra, va donar com a resultat un 
poble empobrit i sense gaire futur. 

Interior de cal Ferran. L’arcada i l’escala, en perfecte estat de conservació, possiblement són del segle xv. 
Fotos de Pere Pascual Salat
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A principis de la dècada dels cinquanta, el fervor religiós va assolir un ni-
vell extraordinari amb tres esdeveniments que van implicar una gran majoria 
dels veïns del poble. El primer, la Santa Missió de 1951, pensada «per acon-
seguir la conversió i l’adoctrinament dels fidels i la renovació de la fe», com 
explicaven els textos de l’època. Es va programar una processó per anar a 
rebre els missioners a la carretera i un Rosario de la aurora, una Misa con plá-
tica, Actos generales de misión, Misión infantil, Conferencias para los jóvenes, 
Conferencias para mujeres, Conferencias para hombres y jóvenes i una Solemne 
conclusión. El segon esdeveniment, el XXV Congrés Eucarístic Internacional 
que es va celebrar a Barcelona el 1952, va mobilitzar un nombrós grup de 
veïns que, enfilats dalt d’un camió i encapçalats pel rector i per l’alcalde, van 
participar entusiasmats en un acte en el qual es barrejava el catolicisme i el 
feixisme, ja que el mateix general Franco va presidir l’acte inaugural al costat 
del cardenal Tedeschini, nunci del papa de Roma. Finalment, la visita de la 
imatge itinerant de la Mare de Déu de Fàtima (1953) va ser el moment en 
què es va assolir el súmmum. Finestres i balcons engalanats amb ornaments 
florals i domassos, processons amb la imatge per tots els carrers del poble, 
joves i grans cantant amb entusiasme l’himne oficial de l’efemèride... tot un 
clima de fervor com mai abans s’havia produït (ni després, tot sigui dit). No 
va faltar, però, qui va tergiversar la lletra de l’himne oficial «Farem penitència 
/ farem oració / oh Verge Maria / tingueu compassió», i va substituir aquesta 
estrofa per la versió innocent i casolana «Farem penitència / farem oració / 
que torni a ser alcalde / el Pau Cigaló», que feia referència a l’exalcalde Pau 
Vallès Miquel, al qual havia reemplaçat Isidre Esteve Carbó.

L’alcalde Pau Vallès va iniciar les gestions el 1945 amb la senyoreta Mer-
cedes Torrescasana de cal Ferran (la nissaga familiar dels Torrescasana en-
troncava directament amb el llinatge dels Rialp, senyors del castell de les 
Gunyoles d’Avinyonet, ben bé al costat de la torre romana, també conegut 
popularment com a cal Real, una deformació de cal Rialp), per obtenir la ces-
sió gratuïta al municipi d’una parcel·la de 1.533’87 metres quadrats (192 m2 
pertanyents a Puigdàlber i 1.341’87 m2 al Pla) de la seva propietat, per cons-
truir-hi una escola per a nenes i nens del poble. Es tractava dels mateixos 
terrenys que l’ajuntament local li havia intentat expropiar durant la Segona 
República quan no es van posar d’acord en les condicions de venda. Essen-
cialment, el motiu principal d’aquest desacord era ideològic i no econòmic, 
ja que Mercedes Torrescasana era una dona molt religiosa —no es va fer 
monja per problemes de salut— i no volia contribuir a propiciar l’ensenya-
ment laic de les escoles públiques republicanes. La gestió la culminaria amb 
èxit el 1955, amb l’alcalde Isidre Esteve. Ves per on, allò que la senyoreta 
Mercedes Torrescasana no va voler vendre de cap manera durant l’etapa re-
publicana ho va regalar de franc vint-i-dos anys després en plena dictadura, 
la qual cosa no treu que no se li reconegui la generositat. La mateixa que el 
1933 l’havia portat a finançar amb 50.000 pessetes, juntament amb la seva 
germana Pilar, una part important de les obres de construcció de la nova 
església. La mateixa generositat que havia demostrat en moltes altres oca-
sions anteriors i que també demostraria posteriorment, i que converteixen 
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altruistes ha aportat al municipi.

Abans i després de la Guerra, l’economia local pivotava sobre el conreu 
de les vinyes i la comercialització de vins a doll (cal Giró i cal Garriga del Gor-
ner) i sobre petits negocis familiars de fabricació de cistells i coves de vímet 
i canya (a cal Jaume Andreu i a cal Miquel Domingo), així com de canyissos 
per a persianes i altres usos (Josep Parellada Uberni al carrer del Mig i Antonio 
Vallès Miquel a l’avinguda de Catalunya, 18), construcció i reparació de bocois 
i bótes (a cal Boter, cal Bòlica, cal Molinet i a la casa de Joan Rubió Fusta), a la 
fabricació artesanal d’espardenyes (Cal Pau del Cigaló) a més d’un parell de 
fusteries. Algunes famílies com les de can Tòful del punxa, cal Ton del Cantó, 
cal Catxones i ca l’Esbertó es traslladaven a les poblacions veïnes de Vilafran-
ca, Vilanova, Sitges i Esparreguera per vendre els seus productes agrícoles. 

Durant el mandat d’Isidre Esteve (1952-1961) es van afrontar dos projec-
tes locals que van representar una gran millora per al poble: la portada d’ai-
gües al municipi finançada íntegrament per la Diputació de Barcelona, per un 
import de 350.278 pessetes, i la construcció d’una escola mixta per a nenes i 
nens amb un cost de 365.363,56 pessetes, segons un projecte de l’arquitec-
te Claudi Díaz Marqués, finançada amb tres-centes mil pessetes per l’Estat. 
La resta es va afrontar amb donatius i prestacions personals dels veïns i amb 
un crèdit d’una entitat financera. L’obra es va enllestir el 23 de desembre de 
1960 i els alumnes van deixar per sempre l’immoble del número 4 del carrer 
del Mig on també hi havia l’Ajuntament (vegeu al capítol d’annexos la llista 
dels veïns que van aportar el seu treball i els seus recursos per a la construc-
ció de l’escola). L’escola havia estat una vella reivindicació local i era la tercera 
vegada que els veïns s’arremangaven per resoldre un dèficit. Ho havien fet 
quan van construir el Centre i ho havien repetit per acabar l’església parro-
quial després de la Guerra Civil. Isidre Esteve també va realitzar reformes a la 
Casa de la Vila. En aquella dècada, i en una situació de molta penúria, moltes 
famílies del poble es van traslladar a Barcelona per emprendre una nova vida 
en els sectors del comerç i de l’hostaleria. Aquesta disminució de la població 
es va compensar amb la progressiva arribada d’immigrants provinents de di-
ferents indrets de l’Estat espanyol com Andalusia, Extremadura i Múrcia, els 
quals es van instal·lar en les cases dels emigrants autòctons.

Aquesta immigració de finals de la dècada dels cinquanta i la següent va 
tenir una forta incidència sobre la vida local i va provocar un canvi cultural 
al poble, en la llengua, els costums i les tradicions. Pel que fa a la llengua es 
pot afirmar que el bilingüisme col·loquial a Puigdàlber s’estableix a la dècada 
dels seixanta.

L’arribada de la televisió a Puigdàlber va coincidir amb la inauguració a 
Roma del concili II del Vaticà (1959) i mesos després amb el casament de 
l’aristòcrata espanyola Fabiola de Mora y de Aragón amb el rei Balduí de Bèl-
gica (1960), dos esdeveniments que van concentrar els veïns i les veïnes ta-
faners davant del primer televisor del local del Centre. Alguns afirmen que 
va ser abans, concretament el 16 de febrer de 1959, amb motiu de la retrans-
missió d’un partit de futbol Madrid-Barça. La primera moto Montesa va cir-
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cular pels carrers de Puigdàlber el 1953, el primer sis-cents de la marca SEAT 
el 1958 i no hi ha consens sobre si la primera ampolla de Coca-Cola que es va 
destapar al cafè del Centre va ser el 1953 o el 1954.

En el període 1950-1970, la població es va estabilitzar una mica per sobre 
dels 350 veïns, xifra inferior a la de principis de segle, quan el poble havia 
assolit un cens de 442 persones. La mecanització progressiva de les tasques 
agrícoles va anar substituint la figura del jornaler, el qual no va tenir més re-
mei que buscar feina en empreses industrials i de serveis i en comerços i 
negocis de la comarca, principalment a la capital, Vilafranca, i també a Sant 
Sadurní. El mateix es van veure obligats a fer els immigrants arribats des de 
finals de la dècada dels cinquanta. Amb tot, les dones que fins aleshores 
s’havien ocupat principalment de les tasques de la llar, dels fills i d’ajudar en 
les feines agrícoles van entrar en el món laboral seguint el mateix camí que 
els seus marits. El 1963, l’alcalde Ramon Fontanals Tetas, president alhora de 
l’Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos (el sindicat agrari franquis-
ta), va signar juntament amb d’altres un manifest que portava per títol A los 
viticultores del Panadés en el qual s’afirmava que «nuestras posibilidades de 
mantener un decoroso nivel de vida e incluso de poder continuar la explotación 
de nuestras empresas agrícolas se ven cada día más amenazadas y en peligro, 
por diversas razones: Por nuestra falta de unidad en unos momentos en que 
todas las actividades nacionales y mundiales tienden a la unificación de esfuer-
zos. Porque incluso en la rama vitícola, los progresos de la técnica industrial y 
comercial avanzan más rápidamente que los procedimientos de cultivo agrícola 
y dejan a los desorganizados agricultores como elementos cada vez más dé-
biles dentro de una sociedad cada vez más próspera. Porque nuestra Nación 
[òbviament es referia a l’espanyola] se está acercando cada vez más a unas or-
ganizaciones internacionales de Comercio, en las que sólo podrán triunfar los 
que estén debidamente preparados». D’aquesta crida va néixer la Cooperativa 
Vinícola del Penedès, Covides, que va aglutinar molts pagesos de la comarca, 
entre els quals alguns de Puigdàlber i dels municipis veïns del Pla, Santa Fe, 
la Granada i Font-rubí. Al local del Centre, mossèn Joan Barceló projectava 
pel·lícules de cinema per atreure el jovent i la gent gran.

La dècada dels setanta es va iniciar amb un poble que s’assemblava al 
de trenta anys abans, però ja s’estaven manifestant els gèrmens d’un canvi 
progressiu. Tot i que la imatge externa de Puigdàlber amb tots els carrers 
sense pavimentar no havia canviat, la immigració havia arrelat al municipi i 
havia fomentat la diversitat, cada vegada més els treballadors de les noves 
generacions, homes i dones, es guanyaven la vida fora del terme municipal 
i estaven en contacte amb altres realitats i altres perspectives, l’accés a la 
cultura i a la informació es va anar generalitzant mentre la influència de la 
parròquia disminuïa i els partidaris del règim franquista es debilitaven a me-
sura que s’apagava la figura del dictador. Però el comerç i la mitjana indús-
tria eren gairebé inexistents. La proximitat de la capital comarcal amb la seva 
oferta de polígons industrials, productes i serveis atreia les inversions i la mà 
d’obra del poble, de manera que l’activitat econòmica es reduïa a una petita 
empresa dedicada a la manufactura de teixits de canya i bruc, algunes ex-
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(avui ja desaparegudes), al conreu de la vinya i a la vinificació en alguns cellers 
locals, com els d’Antoni Giró Fou amb el seu fill Gabriel i Antoni Garriga Carbó, 
ambdós del Gorner, els quals després venien el seus vins a doll.

l’actual etapa democràtica
Mig any després de la mort del dictador, es va restituir l’immoble del 

Centre, no als seus legítims propietaris, sinó a l’Ajuntament. El maig del 1977 
l’Organización Sindical de Barcelona el va cedir gratuïtament al poble [un eu-
femisme perquè en realitat no era seu, era dels socis de l’entitat, als quals els 
l’havien decomissat el 1939] amb l’única condició que es reservés un espai 
per a la Delegació Sindical local. Amb el temps, aquesta clàusula va decaure 
quan el sindicalisme de l’època franquista va passar a millor vida.

La història del poble dels 
darrers 35 anys està molt lligada als 
progressos que ha experimentat 
amb els ajuntaments democràtics, 
de manera que es pot afirmar que 
no hi ha hagut cap etapa anterior 
en la qual s’hagin resolt tan satis-
factòriament les necessitats dels 
veïns. Quan el 3 d’abril de 1979 es 
van celebrar les primeres eleccions 
municipals democràtiques després 
de la dictadura, Puigdàlber va ser 
una de les quatre poblacions catala-
nes on no es va poder votar, ja que 
no va ser possible que es constituís 
cap candidatura, tot i els intents re-
alitzats fins al darrer moment. Es va 
haver d’esperar fins al dia 26 de juny 
del mateix any, quan una llista única 

i unitària encapçalada per Pere Fontanals Baqués va obtenir el recolzament 
de 139 veïns d’un cens de 235 electors. La tasca que es plantejava aquest 
primer consistori era ingent, ja que en els darrers anys de la dictadura els pro-
blemes s’havien anat acumulant i agreujant. Les restriccions d’aigua, una de 
les mancances més greus del poble, es van resoldre en un primer moment 
mitjançant el proveïment provinent de Mas Romaní; es va posar endegar la 
redacció de les normes subsidiàries urbanístiques, es va adquirir un solar 
on es pretenia construir un equipament social amb sala de ball, cafè i sala 
d’actes, i es va iniciar la urbanització de l’avinguda Catalunya. Tot això en un 
entorn de recuperació del català com a llengua oficial de l’Ajuntament, amb 
la normalització del topònim del municipi, amb la constitució i participació 
en organismes comarcals, com la Mancomunitat Penedès-Garraf, que inicial-
ment es va dedicar a la recollida de la brossa i el seu tractament en una planta 
de compostatge, i en la millora dels serveis propis del municipi.

Pere Fontanals Baqués, el primer alcalde 
democràtic de la segona meitat del segle xx. 
Foto Aragonès. Arxiu Municipal de Puigdàlber
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Raimon Capellades Romeu al balcó de la Casa de la Vila, acompanyat pel president del Parlament 
de Catalunya, Heribert Barrera Costa, el 4 de desembre de 1983. En aquella època l’Ajuntament 
estava ubicat a l’immoble de cal Coll de Bot (ara desaparegut). Abans d’aquest emplaçament, 
es trobava a ca la Remei i molt abans a cal Llop del carrer del Mig. 
Foto cedida per Raimon Capellades Romeu

El 1983, amb quatre anys de retard, Puigdàlber va viure la primera con-
frontació entre dues candidatures municipals, la llista d’Esquerra Republica-
na de Catalunya (ERC), encapçalada per Raimon Capellades Romeu, que ha-
via estat tinent d’alcalde en l’etapa de Pere Fontanals, i la d’Independents per 
Puigdàlber. Va guanyar ERC amb el resultat de 143 vots sobre els 59 de l’altra 
llista. El 1987, però, altra vegada es va presentar només una llista a les elec-
cions, la d’ERC, encapçalada també per Raimon Capellades. Durant aquests 
vuit anys l’activitat municipal es va incrementar. Així, es va enllestir i inaugu-
rar la urbanització de l’avinguda de Catalunya i es van asfaltar per primera 
vegada alguns carrers del poble, l’abastiment d’aigua es va resoldre amb un 
conveni amb l’Ajuntament de Font-rubí que en tenia excedents, es va cons-
truir el primer camp de futbol municipal; es van fer reformes a l’escola, que 
es va dotar d’una pista d’esports, i es va habilitar una nova aula a la rectoria. 
En l’àmbit urbanístic es va iniciar el projecte de reparcel·lació i urbanització 
de l’avinguda Torrescasana, que va obtenir una subvenció del 50 % del cost i 
finalment es van fer reformes i millores als locals del Centre.

A les eleccions municipals de 1991 celebrades el 25 de maig, de nou es 
va presentar només una llista, en aquest cas de Convergència i Unió (CiU), 
encapçalada per Manuel Carrera Labrado, que va ocupar l’alcaldia fins l’any 
2007, i va esdevenir l’alcalde que més anys ha ostentat el càrrec. El 1995 la 
llista de Carrera (CiU), amb 162 vots, va guanyar la d’ERC, amb 74; el 1999 al-
tra vegada llista única de CiU, i el 2003, Carrera, que s’havia distanciat de CiU, 
va encapçalar la llista d’Independents units per Puigdàlber (IuP) i va guanyar 
les eleccions (149 vots per IuP, 75 per CiU i 58 per Progrés Municipal de Puig-
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dàlber). Durant aquests setze anys, l’inventari de realitzacions és òbviament 
més extens. Així, entre les més destacades, es va rehabilitar el cementiri mu-
nicipal, es van pavimentar els carrers del nord-est del poble, alguns carrers 

L’alcalde Manuel Carrera Labrado amb el president de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol Soley, 
amb motiu de la inauguració del nou Ajuntament. El 7 de desembre de 1996. 
Foto cedida per Manuel Carrera Labrado

L’alcaldessa Maria Elias Torrents amb el conseller d’Educació de la Generalitat de Catalunya, 
Ernest Maragall Mira, que està signant en el llibre d’honor, amb motiu de la visita a la llar d’infants, 
el dia 9 de maig de 2008. Foto cedida per Maria Elias Torrents
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de Mas Moré, de la zona de Bellavista, del cementiri i del camp de futbol; es 
va construir el nou Ajuntament —que va ser inaugurat pel president de la 
Generalitat, Jordi Pujol, el 7 de desembre de 1996— la llar d’infants, el nou 
dipòsit d’aigua i la sala polivalent; es van urbanitzar les places de Bellavista, 
la dels Gronxadors, l’avinguda Torrescasana i l’avinguda Alt Penedès; es va 
aprovar el projecte de reforma de l’immoble del Centre i se’n van adjudicar 
les obres, i es va construir l’estació de bombeig i la canalització d’aigua pro-
vinent de la planta d’Abrera (Baix Llobregat), que va resoldre definitivament 
l’abastiment municipal. L’1 d’agost de 1991 l’Ajuntament presidit per Manuel 
Carrera va aprovar inicialment la integració de Mas Moré a Puigdàlber, que 
tanmateix no es va fer efectiva fins al 26 de setembre de 2002.

Aquesta vella reinvindació —que ja havia estat assumida i impulsada pel 
primer alcalde democràtic de la segona meitat del segle xx, Pere Fontanals 
Baqués, i també pel seu successor Raimon Capellades Romeu—, que va cul-
minar amb èxit Manuel Carrera, va comportar-li un conflicte amb el seu propi 
partit (CDC), contrari a l’annexió, motiu pel qual el va abandonar.

A les eleccions locals de 2007 
es van presentar tres candidatu-
res: la d’Independents Units per 
Puigdàlber (155 vots), la de CiU 
(130) i Progrés Municipal (50). Qui 
va accedir a l’alcaldia va ser la inde-
pendent Maria Elias Torrents, la pri-
mera alcaldessa de la història local, 
però la seva etapa al capdavant de 
l’Ajuntament va durar només vint 
mesos. Aquest període va el ser el 
més mogut de la història del con-
sistori, ja que en quatre anys, entre 
el 2007 i el 2010, hi va haver tres al-
caldes: Maria Elias, Pere Ferrer Ros i 
David Masdeu Baqués. L’alcaldessa 
Maria Elias va equipar la llar d’in-
fants, va arranjar la teulada de la 
Sala Polivalent i va reconstruir la del 
Casal, i per complir una sentència 
judicial va haver de fer front a una 

indemnització per un import de 483.000 euros a un propietari a qui l’ajunta-
ment anterior havia expropiat uns terrenys. Va dimitir per motius personals.

El mandat de Pere Ferrer Ros, des del 23 de febrer de 2009 fins al 2 de 
juny de 2010, es va centrar en les obres de tancament del camp de futbol i 
de la part del darrere de les escoles. Allí mateix s’hi van fer obres de millora 
i redistribució per ubicar-hi un nou menjador escolar, s’hi va construir una 
caseta per a la caldera i el dipòsit de la calefacció i es va pintar l’exterior del 
recinte escolar. Es van iniciar dos projectes, el d’adequació de l’enllumenat 
exterior del municipi amb llums de menor consum i el soterrament de la lí-

Pere Ferrer Ros, al cinquè alcalde de l'actual etapa 
democràtica. Foto cedida per Pere Ferrer Ros
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projecte de l’aula de noves tecnologies adossada a l’escola.

Amb una moció de censura, 
promoguda per les candidatures 
d’Independents Units per Puig-
dàlber i Progrés Municipal, David 
Masdeu Baqués va substituir Pere 
Ferrer. David Masdeu, que encap-
çalava la llista de CiU va guanyar 
després les eleccions locals de 
2011, amb 194 vots, seguit per 
ERC-Acord Municipal amb 129 
i Progrés Municipal amb 23. En 
aquests darrers cinc anys l’Ajun-
tament ha executat el projecte 
de l’enllumenat públic i el de la 
nova aula escolar, iniciats ambdós 
per l’anterior equip de govern, ha 
remodelat una aula de la llar d’in-
fants, ha executat la segona fase 
de reformes del Centre que es va 
inaugurar el 21 de juny de 2013, ha 
urbanitzat el camí d’accés des del 

nucli de Puigdàlber fins a cal Vermell i ha gestionat la realització del nou ac-
cés des del lateral de la C-15. L’ambiciós projecte «Viure al poble més» —amb 
un cost total de 750.000 euros finançats íntegrament pels fons del FEDER, 
per la Generalitat i per la Diputació—, ha permès executar el projecte de sub-
ministrament d’aigua potable al barri del Gorner, la remodelació del camp de 
futbol amb una nova il·luminació i la instal·lació de rec automàtic i la urba-
nització i enllumenat de l’anomenada T comercial per a la dinamització del 
centre urbà.

Aquest repàs als darrers 35 anys d’activitat municipal posa de manifest 
que el poble resultant de tantes reformes i millores ha fet un salt de gegant en 
relació amb el 1979. També l’activitat econòmica s’ha incrementat en aquest 
període amb la constitució de les empreses Mas Codina (1985), Giró del Gor-
ner (1986) i amb l’expansió de Canyissos Vallès i el creixement de l’exporta-
ció d’Especialitats M. Masdeu, SL. Com si la fortuna s’hagués volgut afegir a 
aquest progrés del municipi, el 2002 va tocar la loteria a 24 famílies del poble.

L’actual alcalde David Masdeu Baqués. 
Foto cedida pel Mateix David Masdeu









Pàgines anteriors. La vinya i el vi són el principal 
signe d’identitat de la comarca de l’Alt Penedès. 
Foto de Pere Pascual Salat
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la vinya, el vi el cava

la vinya
Explicar el Penedès en paraules és difícil, senzillament perquè el Pe-

nedès és un reflex dels petits plaers de la vida que s’han de sentir i viure 
intensament. Tot un món vinícola, on els homes dedicats a l’elaboració i pro-
ducció de vins i caves converteixen la seva tasca en art.

Generació rere generació, els homes i les dones del Penedès han trans-
mès als seus fills l’estimació vers la vinya i el seu fruit, virtuts que els més 
joves han assimilat tot incorporant-hi les noves tecnologies i una aposta clara 
en favor de l’exportació. Ara, els vins del Penedès, després d’un llarg i no 
sempre fàcil camí, ja són coneguts i apreciats arreu. Aquest camí encetat en 
els darrers 25 anys no ha conclòs, sinó en queda encara un bon tros per re-
córrer, tot i que els vins d’aquesta terra gaudeixen ja d’un prestigi internacio-
nal. El sabor, l’aroma i el cos dels nostres vins configuren uns vins de qualitat. 
Aquestes característiques diferencials també són fruit dels canvis climàtics i 
paisatgístics d’una zona que reflecteix els contrastos del verd de les munta-
nyes i les planes i el blau de les aigües del Mediterrani. En definitiva, vins amb 
personalitat pròpia.

Des del segle vi ANE fins a l’actualitat, diverses cultures i pobles han ha-
bitat el Penedès, però el nexe comú al llarg d’aquests anys sempre ha estat 
la vinya, la dedicació al cultiu i a l’elaboració de grans vins amb segell propi.

La producció vinícola de l’Alt Penedès és el resultat del treball efectuat 
en les més de 16.513’4 hectàrees de la comarca on es continuen conreant 
les varietats tradicionals (xarel·lo, macabeu, parellada, ull de llebre) conjunta-
ment amb d’altres que amb els anys s’han introduït i aclimatat amb èxit (char-
donnay, cabernet sauvignon, riesling, gewürztraminer, merlot i pinot negre). 
L’extensió vitícola en el municipi de Puigdàlber ens els darrers tres segles es 
produeix per la substitució d’altres conreus (cereals, oliveres...), per l’explota-
ció agrícola de terrenys erms i per la conversió de zones boscoses en vinyes.

Extensió de la vinya a Puigdàlber (1717-2014)

1717 1862 1982 2014

Hectàrees dedicades a vinya 0,8 20 22 33,81

% de vinya sobre el total de conreus 11’3% 62% 63% 93%

(1) (2) (3) (4)

(1) A tot el partit judicial de Vilafranca, la vinya superava lleugerament el 15% de les terres cultivades. 
(2) A Piera ja era del 87,3% i a Sant Sadurní del 91,8%. 
(3) A principis de la dècada dels noranta del segle XX la superfície vitícola de l’Alt Penedès era del 65’5%.
(4) 93% a tota la comarca de l’Alt Penedès (16.513,4 ha sobre 1.7765,9 ha).
 
Font: Elaboració pròpia a partir dels cadastres municipals i de les dades 
facilitades pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Rural 
de la Generalitat de Catalunya.
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de les terres cultivades. A Piera ja era del 87,3% i a Sant Sadurní del 91,8%. A 
principis de la dècada dels noranta del segle xx la superfície vitícola de l’Alt 
Penedès era del 65’5%. 93% a tota la comarca de l’Alt Penedès (16.513,4 ha 
sobre 1.7765,9 ha).

De les actuals 33,81 hectàrees dedicades a vinya a Puigdàlber, 12,48 
ha estan empeltades de la varietat macabeu (el 36,90%), 12,45 de xarel·lo 
(36,83%), 2,83 de chardonnay (8,35%), 2,14 de cabernet sauvignon (6,32%), 
1,84 de pinot noir (5,45%), 1,07 de merlot (3,15%), 0,81 d’ull de llebre (2,40%) 
i 0,19 de parellada (0,50%).

El macabeu (12,48 ha) es troba bàsicament a l’Alt Penedès. Aquesta va-
rietat aporta als vins blancs de cupatge la vera aroma afruitada i la seva aci-
desa. El xarel·lo (12,45 ha) és una altra de les varietats tradicionals, pròpia de 
la zona de l’Alt Penedès. Es poden elaborar grans vins blancs de xarel·lo, i 
també criances de xarel·lo tant sola com amb les altres dues varietats autòc-
tones de la comarca, el macabeu i la parellada. Produeix els vins blancs secs i 
afruitats considerats els més típics de la DO Penedès. Forma part del cupatge 
del cava tradicional, juntament amb les altres dues varietats autòctones de 
blancs del Penedès, el macabeu i la parellada.

El chardonnay (1,84 ha) és una varietat internacional que va ser introdu-
ïda al Penedès als anys seixanta i aclimatada amb èxit. Aporta aromes i cos 
als vins blancs. Amb aquesta varietat s’elaboren vins blancs joves i molt afrui-
tats, així com vins de criança.

Els vins que s’obtenen amb la varietat cabernet sauvignon (2,13 ha) són 
de color intens, i demostren un caràcter distintiu i una classe entre la resta de 
varietats negres. Les seves aromes es fan més complexes amb l’envelliment, 
i exhibeixen notes de fum, cedre i trufa. És una varietat que es cultiva al Pe-
nedès Central i Superior. El pinot noir (1,84 ha) és una varietat tradicional que 
ha demostrat una gran capacitat d’aclimatació al Penedès. Dóna excel·lència 
aromàtica i admet un bon envelliment.

Amb menys del 5% dels terrenys de Puigdàlber dedicats al conreu de la 
vinya hi trobem les varietats merlot, ull de llebre i parellada. El merlot (amb 
una única vinya d’1,07 ha) serveix per elaborar excel·lents vins varietals i aro-
màtics vins joves. Dóna vins corpulents i tànnics, i a més conjuga molt bé 
amb altres vins. Els vins resultants de l’ull de llebre (només dues vinyes a 
Puigdàlber amb una extensió de 0,81 ha) són de bona graduació alcohòli-
ca, amb una moderada acidesa afruitada i bona perspectiva aromàtica. La 
parellada (una única vinya amb una extensió de 0,19 ha, mentre que a Font-
rubí és omnipresent), es la més fina de les varietats blanques tradicionals del 
Penedès. Produeix blancs aromàtics, secs, de graduació moderada, aroma 
fresca i una delicada acidesa afruitada.

la verema
És l’època més important de l’any i acostuma a iniciar-se a partir de 

la meitat del mes d’agost i finalitza el mes d’octubre, segons la maduració 
de les varietats. La verema mecànica s’utilitza en algunes vinyes per accele-
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rar les tasques de collita i poder transportar el raïm en el moment òptim de 
maduració. El raïm collit es trasllada en caixes perforades per evitar l’oxidació 
i altres accions enzimàtiques o microbiològiques que esclaten en esqueixar-
se el gra, cosa que fa perdre qualitat.

Verema i entrada de raïm a Mas Codina. Fotos de Pere Pascual Salat

el vi
El premsatge de varietats blanques es fa a través de trepitjadores de 

cilindres estriats i la collita sense maceració de cap tipus passa directament a 
les premses horitzontals mitjançant la gravetat o també mitjançant bombes 
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La verema trepitjada passa al dipòsit per fermentar, en maceració amb les 
parts sòlides.

Les fermentacions i el seu control s’han perfeccionat molt en els darrers 
anys al Penedès. Els vins blancs es fermenten a una temperatura baixa entre 
15 i 20 ºC. Per fermentar s’utilitza des de la barrica o petita bóta fins a les ti-
nes d’acer inoxidable (aquestes poden ser petites, de 100-200 hl amb circula-
ció de líquid refrigerant per camisa, o bé igualment refrigerada la gran tina de 
5000-6000 hl, amb agitador que fa circular el most i iguala les temperatures).

Els negres es fermenten a una temperatura més elevada i amb maceració 
no excessiva. La gran majoria de cellers són de construcció moderna i de 
grans dimensions que permeten el bon tractament i elaboració dels vins. En 
relació amb l’estabilització dels vins, s’han instaurat les més modernes tèc-
niques. Actualment, el tractament del fred és corrent i s’utilitzen també els 
procediments continus d’aquest tractament.

criança
La majoria dels vins del Penedès són joves, però de grans qualitats 

aromàtiques, i les característiques varien segons el tipus d’anyada. Els vins 
blancs secs o rosats varien des de l’any —afruitat, fi o fresc—, fins a vins 
de més temps d’envelliment en bóta de roure. El sabor, l’aroma i la suavitat 
d’aquests vins són el resultat d’una excel·lent verema, una peculiar composi-
ció, una equilibrada riquesa alcohòlica i una acidesa mitjana. Són qualificats 
de vins agradables, d’aroma i gust fi gràcies al seu poc cos.

Alguns blancs procedents d’una vinificació especial, i que han passat un 
temps en bóta de roure i un temps més en ampolla, són excel·lents. Els ne-
gres, en funció de la varietat, es mantenen en reserva durant 3 o 4 anys, ja 
que el temps de criança és més llarg. S’han de tenir força temps en bóta de 
roure i després en ampolla. Els grans reserves, com el cabernet sauvignon, 
incrementen també el temps de criança.

el tast
Els vins blancs del Penedès s’han de consumir joves, si és possible 

en el mateix any en què s’han embotellat, perquè és quan resulten més 
agradables. De totes maneres, hi ha blancs de criança que, en condicions 
adequades, es poden conservar entre dos i cinc anys. Darrerament també 
s’elaboren uns blancs de criança, després d’haver fet una curta estada a la 
bóta i a l’ampolla. A l’hora d’acompanyar un bon àpat, els blancs lliguen amb 
menjars senzills, preparats sense salses, com peix, marisc, ostres, ous, plats 
freds i formatges frescos o semidurs. El vi rosat és més efímer, s’ha de beure 
quan encara conserva la plenitud de les seves característiques afruitades. Un 
bon complement gastronòmic per als rosats són els plats de carn freds i els 
formatges. Els vins negres milloren amb el pas del temps si es mantenen en 
les condicions apropiades (protegits de la llum i d’olors i vibracions alienes, 
amb una temperatura que no superi els 15 ºC). Depenent de la collita i del 
tipus de raïm, es poden guardar entre 4 i 5 anys.
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A taula, per acompanyar un reserva negre o senzillament un bon vi negre 
del Penedès recomanem les carns vermelles i els rostits. Per als vins negres 
aromàtics la carn blanca i de caça i els formatges blaus resulten d’allò més 
suggerents per al paladar. Els vins negres que han passat per una fermentació 
són molt estables i conjuguen els gustos varietals amb els de la fusta de roure.

Un bon vi demana ser servit adequadament. Hi ha una sèrie de normes i de 
protocol que cal respectar i que agraireu en la vostra degustació. L’elecció de la 
copa adequada per al vi que es pretén beure és el primer pas. Opteu per copes 
altes i àmplies, de cristall fi i transparent. A l’hora de servir, el coll de l’ampolla 
no ha de tocar la vora de la copa i tampoc s’ha d’omplir de vi fins dalt.

Els vins blancs, els rosats i els caves es refreden al frigorífic fins que arribin 
a la temperatura més adient per servir-los. Respecte als negres, és preferible 
destapar les ampolles mitja hora o una hora abans de beure’ls, perquè grà-
cies a l’aeració que rebran, l’aroma i el sabor arribaran a la màxima plenitud.

Temperatures recomanables per al servei: blancs secs i rosats 8-10 ºC, 
blancs abocats i dolços 3-6 ºC, caves bruts i vins d’agulla 5-7 ºC, negres joves 
3-16 ºC i negres reserva 16-18 ºC.

el cava
Dins la dilatada i apassionant història universal de la vinya i el vi, el 

cava representa la modernitat, la sublimació de l’art de fer vi, el compendi 
del que l’home viticultor ha après durant segles.

La tradició fa que s’atribueixi l’invent del vi escumós al frare benedictí Pi-
erre Perignon. En realitat, no es pot parlar d’invent, ja que de vins escumo-
sos n’hi ha hagut sempre, però a Dom Perignon li correspon el mèrit d’haver 
estudiat el fenomen amb atenció i haver millorat la tècnica de preparació 
d’aquests vins amb la realització del cupatge o mescla de vins. També se li 
atribueix haver aplicat dues innovacions importants per a la bona conserva-
ció de l’escuma: el tap de suro i l’ampolla de vidre resistent.

Al nostre país cal citar com a precursors de la indústria del xampany (ara 
cava) Agustí Vilaret, de Blanes, productor, i Lluís Justo i Villanueva, profes-
sor de química a l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre, que van defensar el 
mètode d’elaboració clàssic. La data de 1872 és considerada com l’inici de 
la producció de vi escumós al Penedès a la hisenda de Can Codorníu. Sant 
Sadurní d’Anoia i els seus voltants van ser el nucli d’aquella incipient indús-
tria en expansió que, al cap d’uns anys, hauria de transformar-se en el sector 
més representatiu i de més èxit de la viticultura catalana. A Puigdàlber es 
pot afirmar que les primeres ampolles de xampany es van comercialitzar a 
partir de 1985.

un procés singular
El prestigi i la qualitat del cava neix a la vinya. La trilogia de varietats 

per a elaborar-lo és: macabeu, xarel·lo i parellada, a les quals s’hi han su-
mat altres de foranes igualment de provada aptitud enològica. Cadascuna 
d’aquestes varietats aporta al vi especials característiques que complemen-
ten les propietats de les altres.
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tracció de mostos de gran qualitat, mitjançant un premsat suau. Aquests 
mostos són clarificats i aleshores comença el procés de la fermentació que 
es fa amb llevats seleccionats i sota un rigorós control de temperatura, a fi de 
mantenir les aromes del raïm.

Finalitzada la vinificació, els tècnics determinen la proporció de cada ti-
pus que entra en el cupatge, la mescla que dóna origen a un cava o a una 
categoria de cava concret.

El mètode tradicional, clàssic o champenoise comença amb el tiratge, que 
és l’embotellament del vi afegint-hi una mescla de sucre i de llevats que, en 
fermentar, produiran l’escuma. Les ampolles ajagudes en locals subterranis, 
a una temperatura d’uns 15 ºC, fan la presa d’escuma que dura un mínim 
de nou mesos, en què les petites bombolles de gas es dissolen en el vi i les 
aromes es potencien. Finalitzada la criança, cal eliminar les restes de llevats 
amb l’operació de remoguda que es du a terme situant les ampolles incli-
nades en els pupitres, si bé avui en moltes empreses aquest procés es fa 
mecànicament.

Quan l’ampolla està en punta, totalment invertida, s’han d’eliminar les im-
pureses que s’han acumulat ran del tap. És el degollament. Els vells artesans 
destapaven l’ampolla i deixaven sortir una petita quantitat d’escuma. Avui, 
mitjançant la congelació del coll de l’ampolla, aquesta operació s’ha facilitat 
moltíssim. Cal afegir a les ampolles el que s’anomena licor d’expedició que 
determinarà el tipus de cava en funció de la quantitat de sucre que contingui 
aquest licor. El cava ja està llest per sortir al mercat i per ser consumit.

consum
Segons la quantitat de sucre que conté el cava, s’anomena brut nature 

(sense addició de sucre), extra brut (fins a 6 grams de sucre per litre), brut 
(fins a 15 grams), extra sec (entre 12 i 20 grams), sec (entre 17 i 35 grams), 
semisec (entre 33 i 50 grams) i dolç (més de 50 grams).

la temperatura de servei
Degustar el cava a la temperatura justa és un dels petits secrets per 

gaudir-ne plenament. El cava s’ha de servir entre 5 i 8 ºC, més freds els joves i 
lleugers que els de cos i criança llarga. Cal temperar el cava unes hores abans 
al frigorífic o bé uns 20 minuts en un recipient amb aigua i glaçons. En tot 
cas, cal evitar el xoc brutal del congelador, que podria malmetre les virtuts 
d’un producte delicat i fi com és el cava.

la copa
La copa de degustació ens ha de permetre fruir del color, la transpa-

rència, l’aroma i el delicat espurneig de les bombolles del cava. Per tant, hem 
de triar una copa de vidre transparent i fi, que tingui forma de flauta o de 
tulipa estreta i allargada que conservarà les aromes i ens mostrarà plenament 
la lluminositat del vi.
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servir el cava
El cava és un vi delicat. Cal, doncs, destapar l’ampolla amb suavitat, 

evitant que es produeixi el soroll estrident del tap i també la pèrdua inútil 
de vi i escuma; s’ha de mantenir l’ampolla lleugerament inclinada i servir el 
líquid fent lliscar suaument el vi per la paret de la copa, que mai omplirem 
més enllà de les 2/3 parts per evitar que aquest perdi frescor i fer que es 
degusti sempre a la temperatura justa.

conservar el cava
El cava, quan surt al mercat, ja està llest per consumir. Per tant, no és 

aconsellable guardar-lo gaire temps. En qualsevol cas, s’ha de conservar en 
un lloc fresc, tranquil i fosc o en un armari climatitzat especial per a la con-
servació de vins. S’ha de tenir cura de mantenir les ampolles en la mateixa 
posició que tenien quan es va adquirir la caixa, ja que així es respecta el criteri 
del cavista pel que fa a la conservació del producte.

moments cava 
Aquests són sempre moments màgics. El tòpic, que ha esdevingut 

llei, aconsella el cava com a vi noble per a totes les hores, perquè el cava re-
fresca i dóna ànims, incita a la conversa, alegra l’esperit i crea amistat.

És especialment saborós i estimulant quan es degusta a l’aperitiu, mo-
ment en què els sentits estan nets i expectants. També és el vi que acompa-
nya tots els plats d’un àpat, sigui senzill o de festa: des del marisc fins a les 
postres, passant pels rostits més tradicionals, trobareu el tipus de cava just 
per fer-li companyia. És el vi del brindis i de la celebració i, per tant, el vi dels 
moments solemnes de la nostra vida. 

Però és igualment el vi de la intimitat que es degusta a mitja tarda, quan 
tot comença, i a darrera hora del dia, quan tot és possible. Per això els mo-
ments cava sempre són màgics.

empreses locals elaboradores de vins i caves 

Giró del Gorner
Finca Giró del Gorner, s/n
08797 Puigdàlber (Barcelona) Spain
Tel./fax: 00 34 93 898 80 32
www.girodelgorner.com
gorner@girodelgorner.com
GPS: N 41º 24’ 5’’ · O 1º 43’ 9’’
Ofereix la possibilitat de fer visites guiades

La família Giró té una llarga tradició agrícola que comença el 1595 quan el 
primer Giró de la nissaga va comprar una finca a l’indret del Gorner al pagès 
Pau Miquel de Baldús. Fins al segle xix en aquesta finca s’hi conreaven vinyes, 
oliveres, cereals i arbres fruiters. Només durant la plaga de la fil·loxera (1887-



86

V
iu

re
 i 

co
n

vi
u

re
 a

 P
u

ig
d

àl
b

er 1896) i la Guerra Civil (1936-1939) es va interrompre l’elaboració de vi. Des 
de finals del segle xix i fins al 1971 Antonio Giró Lloret i Antonio Giró Fou van 
mantenir la producció diversificada a la seva finca de 48 hectàrees (vi, oli i 
cereals), però a partir d’aquesta darrera data, quan Gabriel Giró Baltà va here-
tar el patrimoni familiar, va optar per conrear vinya de manera exclusiva. El 
1986, Gabriel Giró Baltà, la seva esposa Montserrat Via Roig i els seus tres fills, 
Gabriel, Òscar i Marta van decidir elaborar i comercialitzar vins i caves amb la 
marca Giró del Gorner.

Accés principal a cal Giró del Gorner. Foto de Pere Pascual Salat

els vins: Blanc Gorner (macabeu, xarel·lo, parellada i chardonnay), Xarel-
lo barrica Gorner (100% xarel·lo), Rosat Gorner (100% merlot) i Reserva (50% 
cabernet sauvignon i 50% merlot).

els caves: dels anys amb collites excepcionals s’elaboren tres caves di-
ferents. La climatologia dels darrers anys ha contribuït a elaborar un vi base 
amb suficient acidesa per permetre una llarga criança en la cava. De les vi-
nyes pròpies més equilibrades de macabeu, xarel·lo i parellada s’obté el raïm 
per elaborar-los. Durant 5 anys les ampolles han descansat en rima sota terra 
i amb una temperatura constant. Sense soroll, sense llum, amb quietud i es-
perant que passés el temps i que el vi s’expressés amb la seva màxima am-
plitud. Són: Cava Brut Nature Gran Reserva, Cava Brut Nature Reserva, Cava 
Brut Reserva.
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Mas Codina
El Gorner
08797 Puigdàlber (Spain)
Tel./fax: 00 34 93 898 81 66
www. mascodina.com
info@mascodina.com
GPS: N 41º 24’ 5’’ · O 1º 43’ 9’’
Ofereix la possibilitat de fer visites guiades

La família Garriga de Mas Codina, dedicada de ple a l’obtenció de grans 
vins i caves per satisfer les exigències dels seus clients i aconseguir la seva 
fidelitat, té la mirada posada en el futur amb l’esperit d’investigar constant-
ment, de crear nous productes i d’enaltir el patrimoni vitivinícola del Pene-
dès, basat en l’esforç, el treball i l’amor a la terra. Mas Codina és una finca de 
40 ha situada al cor de l’Alt Penedès, que data de l’any 1681 i que des d’ales-
hores s’ha dedicat al conreu de la vinya i a l’elaboració de vins. Les condicions 
climàtiques de la finca, amb una pluviometria que oscil·la entre 550 i 600 l/
m2, permet conrear diferents varietats de raïm com xarel·lo, parellada, ma-
cabeu, pinot noir, chardonnay, muscat, syrah, merlot i cabernet sauvignon. 
El 1985, l’actual propietari de Mas Codina, Antoni Garriga Carbó, després de 
diverses generacions dedicades a elaborar i vendre vi a doll, va començar a 
embotellar i comercialitzar vins i caves amb marca pròpia, amb raïm proce-
dent exclusivament de les vinyes de la seva propietat.

els vins: Blanc jove (xarel·lo, macabeu, chardonnay i muscat), Rosat jove 
(merlot, cabernet sauvignon i syrah) Syrah (100% syrah), Cabernet Sauvignon 
(100% cabernet sauvignon), Negre jove (cabernet sauvignon, merlot i syrah).

els caves: Cava Brut Reserva (macabeu, xarel·lo, pinot noir i chardonnay), 
amb licor d’expedició i temps mínim d’envelliment a la cava de 30 mesos, 
Cava Brut Nature Reserva (macabeu, xarel·lo, pinot noir i chardonnay), sec, 
sense licor d’expedició i temps mínim d’envelliment a la cava de 30 mesos, 
Cava Brut Nature Gran Reserva (macabeu, xarel·lo, pinot noir i chardonnay, 
en proporcions diferents), sense licor d’expedició i amb un temps d’enve-
lliment a la cava de 42 mesos, Cava Brut Rosat (100% pinot noir), amb licor 
d’expedició i 20 mesos d’envelliment a la cava.







Pàgines anteriors. Les piles de canyes, durant molts 
anys, han format part del paisatge del municipi. 
Foto de Pere Pascual Salat
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altres activitats industrials i comerci-
als del municiPi

A més de les dues empreses del sector del vi i el cava que donen prestigi 
al poble, existeixen un parell més d’indústries de sectors molt diferents al 
tradicional (Canyisssos Vallès, SL i Especialitats Masdeu SL), sis establiments 
comercials (Bar casa Òscar, Bar el Celler, El Forn (Queviures Marta Ollè), forn 
de pa Carbonell, cal Carnisser, l’Estanc) i la casa de turisme rural Cal Drac. 

Canyissos Vallès, SL
Carretera de Puigdàlber a can Cartró, km 0,3
Correspondència: avinguda de Catalunya, 18 
08797 Puigdàlber (Barcelona)
Tel.: 00 34 93 743 10 20 / 629 07 90 96
Fax: 00 34 93 743 10 04 
www.canyissosvalles.net
canyissosvalles@hotmail.com

Empresa creada per Antonio Vallès Miquel, nascut a Puigdàlber el 1908. 
Inicialment es dedicava a la fabricació artesanal de canyissos. Antonio Vallès 
Ferrando, fill de l’anterior, nascut el 1933, va adquirir una màquina per pro-
duir canyissos i panells per a jardineria, i a més va començar a comercialitzar 
clavellines, unes petites canyes que s’utilitzaven per emparrar clavells i roses 
als hivernacles del Maresme. Antonio Vallès Esteve, nét i fill dels anteriors 
respectivament, nascut el 1967, és l’impulsor de l’actual etapa de l’empresa. 
L’any 2000 es va traslladar la seva ubicació, d’una banda a l’altra de la C-15, a 
tocar de Puigdàlber, on ocupa una àmplia superfície comercial i ofereix una 
extensa gamma de productes: teixits de canya, bruc i vímet, fusteria per a 
jardineria (pèrgoles, tanques, travesses...) i àrids de tota mena, mides i co-
lors. Exporta una part de la producció de canya, vímet i bruc.

Especialitats M. Masdeu, SL 
Camí de Bellavista, s/n
08797 Puigdàlber (Barcelona)
Tel. 00 34 93 898 81 42
Fax. 00 34 93 898 85 03
www.puffpastrymasdeu.com
info@masdeu.net

Empresa creada el 1925, fa per tant noranta anys. El seu objectiu és 
oferir al mercat uns productes de màxima qualitat per a la restauració, l’hos-
taleria i la pastisseria, així com al consumidor final. Oferint uns suports que 
els ajuden a fer destacar els farcits i els permetin despreocupar-se del temps 
d’elaboració. La filosofia d’Especialitats M. Masdeu es basa en l’equilibri entre 
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ració en generació i els actuals processos de fabricació, tot aplicant innova-
dores tècniques d’elaboració. Tot això tenint especial cura en la selecció de 
les matèries primeres, per acabar oferint al mercat uns productes exquisits, 
distingits i elegants amb textura, gust, color i forma personal en cada tipus 
de base elaborada. Actualment, exporta els seus productes a 27 països. Co-
mercialitza bases dolces (mini cons i canyes, tulipes, tartaletes, macarrons, 
pasta de lionesa, pa de pessic i carquinyolis), bases neutres (mini cons, tarta-
letes i vol au vents) i dream food (bolets, aperitius i guarnicions, delicatessen, 
vinagres, postres i melmelades). Gaudeix de les certificacions de qualitat BRC 
Food Certificated i International Standards IFS. 

Bar Casa Òscar
Carrer de Sant Raimon de Penyafort, 14
Telèfon 93 898 85 11
08797 Puigdàlber
oscar.matas@hotmail.com

Obert tots els dies de l’any. Tapes de tota mena, menú diari i de caps 
de setmana i carta molt variada.

Bar El Celler
Carrer de Sant Raimon de Penyafort, 8
Telèfon 93 898 82 70
08797 Puigdàlber

Obert tots els dies de l’any. 
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Cal Carnisser
Carrer de Sant Raimon de Penyafort, 17
Telèfon 93 898 80 87 
08797 Puigdàlber
fontanalscols@yahoo.es

Botiga degana de poble, creada el 1898, de carnisseria, alimentació, 
comestibles, begudes, fruita i pa.

El Forn. Queviures Marta Ollé
Carrer de Sant Raimon de Penyafort, 7
Telèfon 93 898 83 44 
08797 Puigdàlber

Oferta d’una àmplia gamma d’alimentació i comestibles frescos i en-
vasats, fruita i begudes.

Forn de pa Carbonell
Avinguda de Catalunya, 14
08797 Puigdàlber

L’Estanc
Avinguda de Catalunya, 16
08797 Puigdàlber
Tel. 93 131 20 24 
rozassr@gmail.com

Venda de tabac i de productes d’alimentació.

Cal Drac Turisme Rural
Carrer de Sant Raimon de Penyafort, 27
Telèfons 00 34 898 86 51 / 667 70 46 45
 08797 Puigdàlber
caldrac@hotmail.com
www.caldrac.com

Aquest allotjament és de tipus casa de poble independent i es lloga 
sencer. La finca té 600 m2, dels quals 140 són habitables. Té dues plantes, 
la primera consta d’un sala menjador amb llar de foc, cuina, bany complet, 
habitació adaptada per a minusvàlids, porxo i pati amb barbacoa i hort. La 
segona planta té una habitació doble, dues d’individuals, una sala de distri-
bució i terrassa. Equipat amb tots els aparells domèstics i connexió Wi-Fi.







Pàgines anteriors. Els diables de Puigdàlber. 
Foto de Pere Pascual Salat
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festes, costums i tradicions

La majoria de festes locals i tradicions tenien un sentit eminentment re-
ligiós o estaven vinculades a la parròquia, i les que encara es conserven el 
mantenen. Tanmateix, en els darrers gairebé cinquanta anys —i més con-
cretament des que el 1968 el poble es va quedar sense rector, o potser des 
d’abans—, algunes de les celebracions tradicionals de caire religiós han anat 
desapareixent sembla que de manera irreversible. El cert és que a Puigdàlber, 
com a la resta de pobles i ciutats de Catalunya, la litúrgia catòlica s’ha anat 
renovant i el laïcisme ha fet acte de presència amb voluntat de quedar-s’hi i 
d’anar a més. També han anat desapareixent activitats civils que en èpoques 
anteriors eren molt típiques del poble, però que l’evolució de la societat ha 
arraconat qui sap si definitivament.

D’entre les celebracions de caire religiós desaparegudes, recordem al-
guns actes litúrgics i festius de Setmana Santa, el grup de teatre, el cor parro-
quial, la benedicció d’animals per Sant Antoni i les processons del Corpus i de 
les Filles de Maria. La Setmana Santa ja no és el que era, però en el record de 
molts hi ha alguns costums desapareguts, uns d’entranyables com el salpàs 
i les caramelles i uns altres tan poc lloables com el de matar jueus. El salpàs 
era una tradició que consistia en la visita anual que realitzava el rector durant 
la Pasqua a totes les cases de la parròquia, per beneir-les amb aigua i sal. Un 
costum que té l’origen en la tradició jueva en record de la pintada amb sang 
que van fer els hebreus a les portes de les cases per alliberar-se de les pla-
gues d’Egipte. Adoptada pel ritus cristià, consistia a beneir un recipient amb 
aigua i un plat amb sal amb una espelma dreta al mig. Llavors es barrejaven 
l’aigua i la sal i s’aspergia, amb l’ajut de la caldereta i el salpasser, les portes i 
llindes de la casa, i també dels corrals.

Josep Pla evocava el 1919 el costum de matar jueus el Dijous Sant que, 
segons ell, anava de baixa respecte al que havia viscut de nen: «En tal dia 
com avui, a l’època de la meva infantesa, les criatures del poble acudíem a 
l’església havent dinat, a matar els jueus. Hi acudíem amb tota mena d’estris 
per fer fressa. Els uns, amb els garrots, picaven a terra; els altres percudien 
una llauna de petroli amb un tall de ferro; el petit comerç posava en venda 
unes maces ad hoc per picar sobre qualsevol cosa; hom podia comprar tam-
bé una joguina feta amb un engranatge de fusta, que es feia rodar i produïa 
un soroll desagradable, absolutament molest. A l’església, es produïa un xi-
varri enorme, immens. Aquell desori representava una matança hipotètica 
de jueus.» Val a dir que sovint eren els pares i els avis qui esperonaven els fills 
i néts a complir aquest ritu més aviat lamentable.

El dia de Dijous Sant, nens i nenes —sobretot nens, que són més guer-
rers— agitaven sense parar els xerracs —les joguines de què parla Pla— fent 
tot el soroll que podien mentre un capellà recordava que ho feien per matar 
jueus, ja que aquests havien mort Jesucrist a la creu. Els vailets s’esbravaven 
pels carrers, però també a l’atri dels temples. Bellugaven xerracs i maces amb 
ganes de gatzara. No hi havia maldat en la seva actitud, tot i que la frase 
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seus records, que «em produeix una gran satisfacció constatar la decadència 
d’aquest desori arrelat i grotesc». Quaranta anys després, a Puigdàlber encara 
es mataven jueus d’aquesta manera tan surrealista.

Fins al 1977 la parròquia orga-
nitzava les tradicionals caramelles, 
que sortien a cantar el Dissabte 
Sant i el Diumenge de Glòria. Un 
nombrós grup de joves omplien 
amb cançons festives i populars els 
carrers del poble i es desplaçaven 
a totes les masies aïllades, on els 
obsequiaven amb ous, llonganis-
ses del porc i fruita seca. Una de 
les tradicionals cançons de cara-
melles escrita per mossèn Josep 
Arenas, que portava per títol Puig-
dàlber, poblet alegre, tenia entre 
d’altres aquestes dues estrofes: 
«Les fadrines matineres / quan el 
sol toca a les portes / surten totes 
ben feineres / a treure la pols re-
volta./ Van netejant, lara, lara / van 
escombrant, lara, lara / i fan piles 
de subsura. / Van netejant, lara, 
lara / van escombrant, lara, lara / 
i escampen l’aigua tot regant. / El 

jovent d’aquesta terra / omple tot de simpatia / no és amic de gent de guerra 
/ i vol pau cada dia. / Algun n’hi ha, lara, lara / d’un tarannà, lara, lara / que fa 
riure la mainada, / algun n’hi ha lara, lara / d’un tarannà, lara, lara / tot rumiant 
quina en farà.» Actualment el grup Sol Ixent del Pla del Penedès, en el qual 
hi ha alguns cantaires puigdalbencs, visita el poble el Diumenge de Pasqua i 
interpreta tres caramelles.

La parròquia també va impulsar el 1945 un grup de teatre, anomenat Qua-
dre Escènic de la Joventut de Puigdàlber que s’aplegava al Casal. Aquesta acti-
vitat complia diverses funcions: d’una banda, propiciava la relació entre nois i 
noies i els socialitzava, a més familiaritzava els participants amb la llengua ca-
talana, que aleshores estava proscrita pel règim i no s’ensenyava a l’escola, els 
obligava a memoritzar textos en català d’unes obres populars com El llop de la 
masia, L’hereu, L’orgull de gec... i els situava en la interpretació d’uns papers que 
exigien un cert esforç intel·lectual. Quadre Escènic va actuar, a més de Puig-
dàlber, en diferents pobles de la comarca i els beneficis obtinguts en les repre-
sentacions es destinaven a millorar el temple parroquial i finançar excursions a 
indrets com Núria i Mallorca. El Cor parroquial es va crear als anys quaranta i es 
va dissoldre als seixanta, i mossèn Josep Arenes n’era el director. Devien tenir 
una certa qualitat, ja que van arribar a cantar una missa gregoriana.

Fotografia de l’església parroquial a principis 
del segle xx. Una vella dita local afirmava en sentit 
figurat que el poble era tan petit que l’ombra 
del campanar queia fora del terme municipal. 
Imatge de la col·lecció de postals del fotògraf J. B. 
del fons de l’autor
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Els rituals destinats a preservar els animals de les malalties vénen de molt 
antic i van lligats a les necessitats i els afanys de la societat agrària. La salva-
guarda dels animals domèstics, i especialment els de peu rodó, ha tingut una 
importància cabdal per a la nostra societat, almenys fins a la primera meitat 
del segle xx. Els cavalls, ases i muls constituïen la força motriu que feia moure 
el món. A Puigdàlber i a la resta de Catalunya, la protecció de les bèsties ha 
estat confiada principalment a sant Antoni Abat, el vencedor del mal i, per 
tant, dominador dels mals esperits associats amb el dimoni, considerats els 
causants de les malalties. A meitat del segle xx, la benedicció de cavalls, ases 
i muls encara era una pràctica comuna a gairebé totes les parròquies del país, 
perquè la tracció animal encara estava en plena vigència, sobretot en la page-
sia, però també en molts serveis ciutadans.

Tal com va explicar el 1992 l’amic Ramon Fontanals Cols en el seu llibre 
Puigdàlber: 50 anys de la reconstrucció de la nova església, «El Corpus és una 
altra festa commemorativa de la institució del Santíssim Sagrament. Era una 
de les festes més esplendoroses de l’any. L’acte més solemne del Corpus era 
la processó amb el Santíssim que seguia tots els carrers del poble. Els infants 
que havien fet la primera comunió aquell any hi participaven amb gran goig. 
Els carrers s’enramaven amb fullatge i s’encatifaven amb la flor de la ginesta 
i amb roses esfullades. Es construïen altars, en els carrers del recorregut, on 
reposava la custòdia; s’honorava el Senyor amb cants eucarístics i el sacer-
dot beneïa amb el Santíssim la cases del diversos carrers. Entre d’altres altars 
construïts recordem els de les cases següents: ca l’Agneta, ca l’Ermità, cal 
Julià, cal Sardalla, ca la Palmira, cal Siulo, a l’Escola i a la plaça de l’Església.»

Per acabar aquest repàs a les celebracions locals de caire religiós desa-
paregudes citarem la festa anual organitzada per l’Associació de les Filles de 
Maria, que tenia lloc l’últim diumenge de maig, coincidint amb la data de la 
primera comunió dels infants del poble.

A més d’aquestes festes religioses, també han desaparegut altres activi-
tats de caràcter laic, com els Cors del Centre i el de ca la Remei, anar a menjar 
la mona de Pasqua a la font del Met i, darrerament, després d’una dècada 
esplendorosa, els falcons. Aquesta colla castellera va ser creada el 1995 per 
Manuel Mestres, Jordi Casas, Joan Gutiérrez, Miquel Vallès, Joan Vallès i Al-
berto García. El primer assaig amb un pilar de tres es va realitzar a la plaça 
de l’Església i la primera Junta la van constituir els joves Miquel Vallès, Jordi 
Casas i David Masdeu. La presentació de la colla per la Festa Major petita del 
poble, el 12 de maig de 1996, amb un pilar de cinc aixecat per sota, va ser tot 
un èxit. Durant més d’una dècada els falcons de Puigdàlber van donar sentit 
de poble gràcies a l’entusiasme dels seus integrants. Van passejar el nom del 
municipi per diferents indrets de Catalunya, d’Espanya i de la Mediterrània, 
i van aglutinar i cohesionar les famílies que l’integraven a l’entorn del feno-
men casteller: força, equilibri, valor i seny. Malauradament, ha estat una de 
les pèrdues populars d’aquest segle xxi que caldria intentar recuperar. 

Les dues corals locals, inspirades en els cors de Clavé, van sorgir a prin-
cipis del segle passat. La primera es va crear el 1904 i portava el nom d’El 
Roure i ambdues van tenir un moment àlgid quan el 1929 van interpretar 
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motiu de la inauguració de la Fira Internacional d’aquesta ciutat. El Roure es 
va dissoldre a mitjan anys seixanta.

Anar a menjar la mona de Pasqua a la font del Met, sota el pont de Baldús, 
era una tradició molt concorreguda. Allí s’hi desplaçaven el Dilluns de Pasqua 
els veïns i les veïnes del poble i també els de Santa Fe i la Granada. Tothom 
portava la seva mona (o el que en quedava del dia anterior) i la beguda, se la 
menjaven i després es feia un ball amb la participació de tots els assistents. 

D’entre les celebracions i acti-
vitats religioses que es conserven, 
ens fem ressò del Diumenge de 
Rams, la Festa Major, la diada de la 
Mare de Déu del Remei, el vot de 
poble a Sant Raimon (o Ramon) de 
Penyafort, la romeria al monestir de 
Montserrat i la Sagrada Família itine-
rant. El Diumenge de Rams es com-
memora l’entrada de Jesús a Jerusa-
lem i els feligresos van a l’església a 
beneir el palmó dels nens, la palma 
de les nenes, o una branca de llorer.

La Festa Major s’escau els dar-
rers dies de novembre o els primers 
de desembre i s’honora el patró de 
la parròquia, l’apòstol sant Andreu. 
És una tradició secular, ja que se’n 
té notícia des del segle xviii. Actual-
ment és una barreja d’actes religio-
sos, com l’ofici solemne, i civils, els 
quals varien cada any, si bé darrera-

ment s’ha institucionalitzat el pregó de la Festa Major, encarregat per l’al-
calde a una persona més o menys vinculada amb el poble. Juntament amb 
la de Sant Sadurní, la Festa Major de Puigdàlber són les dues úniques que 
esdevenen a l’hivern. La darrera estrofa dels goigs en llaor de sant Andreu 
fa així: «Puigdalba que ja d’antic / més que proves us ha dades / d’esforç i 
virtuts preuades / sigueu-li eternal amic. / Que la fe que s’ha arrelat / sempre 
més ens conserveu.» Durant la dècada dels anys vint del segle passat, a l’any 
en què tres veïns del poble es trobaven mobilitzats a la guerra del Rif, es va 
deixar de celebrar en solidaritat amb aquells joves.

La diada de la Mare de Déu del Remei se celebra actualment el mes de 
maig, des que el 1944 el rector de la parròquia, mossèn Josep Arenas, va de-
cidir canviar la data tradicional del 2 de febrer, diada de la Candelera. El text 
més remot que cita aquesta celebració és de l’any 1696. Va ser precisament 
el 1944 quan es va beneir la nova imatge de la Mare de Déu del Remei, pa-
trona del poble. L’anterior s’havia cremat durant la revolució del 1936. Així fa 
l’estrofa final de l’himne que es canta en honor d’aquesta Mare de Déu: «Per 

Els falcons de Puigdàlber, una experiència 
molt reeixida que va marcar tota una època. 
Arxiu Municipal de Puigdàlber
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nos a vostre Fill pregueu ben amo-
rosa, / Verge Santa del Remei / i vin-
gui la gràcia de Déu ben abundosa / 
sobre aquest poble fidel.»

El vot de poble a Sant Raimon 
de Penyafort s’escau l’endemà del 
dia de Reis. Ja el 1636 existia a l’in-
terior de l’església un altar dedicat a 
sant Raimon amb una imatge seva. 
El vot de poble és una acció de grà-
cies a un determinat sant per haver 
intercedit davant de Déu enfront 
d’alguna adversitat col·lectiva. En 
el cas de Puigdàlber, no se sap ben 
bé si la intervenció de Sant Raimon 
de Penyafort va ser a causa d’una 
malaltia, una plaga, una pesta, una 
guerra, o de què. Una estrofa dels 
goigs del gloriós Sant Raimon de Pe-
nyafort diu així: «De virtut innoble 
Roca / digne de tot bon record, / 
empareu el qui us invoca / Sant Rai-
mon de Penyafort.»

La romeria al monestir de la Mare de Déu de Montserrat es continua or-
ganitzant anualment, però al llarg dels anys ha anat variant de format i de 
contingut. Així, la darrera que es va celebrar del 24 al 27 d’octubre de 2014, 
la van organitzar les parròquies de Sant Pau d’Ordal, Sant Valentí de les Caba-
nyes, Sant Cristòfol de la Granada, Santa Fe de Santa Fe del Penedès, Santa 
Maria Magdalena del Pla del Penedès i la local de Sant Andreu. El programa 
d’actes incloïa un Via Crucis, la rebuda de la romeria a l’atri de la basílica, el 
sant rosari, una missa conventual, la salve i el Virolai, l’audiència amb el pare 
abat, la visita espiritual a la Mare de Déu i el comiat de la romeria. Existeix 
una tradició, també força arrelada, en forma de dues capelletes portàtils de 
la Sagrada Família que cada dia es traslladen d’una casa a l’altra seguint un 
mateix itinerari.

Fer cagar el tió, el Carnaval infantil, les Diades de Sant Jordi i de l’Onze 
de Setembre, la mona de Pasqua, el pessebre i el Concert de Nadal (a càrrec 
també de la coral Sol Ixent), la celebració de Tots Sants, el ball de bastons i les 
panderetes, els capgrossos i els pastorets, integrats per nenes i nens locals, 
són les activitats festives i lúdiques actuals que es mantenen.

El penó de fusta de la coral El Roure, 
ubicada al Centre. El va construir el fuster local 
Albert Giró Sàbat i encara es conserva al poble. 
Quan es va traslladar a viure a Sant Sadurní, 
allí en va construir un altre de molt similar 
que ell va regalar al rei Alfons XIII. 
Foto cedida per Ramon Fontanals Cols







Pàgines anteriors. Les panderetes, els pastorets, 
el ball de gitanes i els bastoners de Puigdàlber. 
Fotos de Pere Pascual Salat
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entitats i associacions locals 

Aquestes són les entitats i associacions locals que contribueixen a la con-
vivència i la integració en el municipi. 

Associació de Mares i Pares dels Alumnes (AMPA) de l’escola 
Virolai
Avinguda de Catalunya, s/n
08797 Puigdàlber
Tel./fax: 93 898 85 35 
a8023359@xtec.cat
escoladepuigdalber.blogspot.com.es

Més enllà de col·laborar en tots els aspectes pedagògics de l’escola, 
aquesta associació gestiona el servei d’acollida matinal i el menjador, i rea-
litza una colla d’activitats extraescolars. Destaquen l’aprenentatge de la llen-
gua anglesa de forma lúdica, i en col·laboració amb l’Ajuntament, el Casal de 
Nadal i el Casal d’Estiu. També participa en el Carnaval, Sant Jordi, en la Festa 
Major i en la gimcana anual de la Verge del Remei.

FC Puigdàlber
L’històric club de futbol puigdalbenc, integrat per jugadors locals i de 

la comarca, competeix actualment en la quarta categoria catalana. Després 
d’uns anys d’inactivitat, a mitjans anys vuitanta va tornar a jugar, gràcies als 
seus socis i amb la col·laboració de l’Ajuntament. L’equipament és idèntic al 
del club de futbol de l’Athletic de Bilbao, samarreta de franges vermelles so-
bre fons blanc i pantalons de color negre. Disposa d’un camp de joc en bo-
nes condicions i vestuaris.

Accessos al camp de futbol municipal. Foto de Pere Pascual Salat
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focisoroll@gmail.com

Associació creada a la dècada dels setanta i refundada el 2007 amb la fi-
nalitat d’organitzar els espectacles de foc propis dels diables. Està integrada 
per una vintena de membres locals i forans i intervé en la festa de la Verge 
del Remei i en la Festa Major. També fa actuacions fora del municipi.

Associació juvenil Trepig 
Constituïda l’any 1995 amb l’objectiu de dinamitzar el jovent del po-

ble i fomentar un espai de trobada. Actualment està en standby. Prèviament 
a la data de constitució formal de l’Associació, els seus membres i molts d’al-
tres ja formaven des de feia anys un grup de voluntaris que organitzaven 
activitats per als infants i joves del municipi amb un gran èxit de participació.

Societat Cultural i Recreativa de Puigdàlber
Aquesta associació es va fundar l’any 1992 i després d’una primera 

etapa va quedar inactiva fins l’any 2007. Va organitzar les festes majors de 
2007, 2008 i 2009, va instaurar els sopars a la fresca, el sopar de Sant Joan i el 
sopar de Cap d’Any. Aquesta societat va voler recuperar i mantenir l’esperit 
històric del Centre. Actualment es troba en standby.

El Cumú, agrupació cívica de Puigdàlber i rodalies
Constituïda el 2002, té per objecte la dinamització cultural del muni-

cipi. Actualment es troba també en standby.
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equiPaments i serveis municiPals

L’àmplia oferta d’equipaments i serveis per als habitants del poble garan-
teix, d’una banda, l’eficàcia de l’administració municipal i, de l’altra, l’ensenya-
ment i el transport escolar, l’atenció sanitària, el lleure i l’esport, la neteja viària 
i la recollida d’escombraries, l’accés a la cultura i l’aigua potable entre d’altres.

Ajuntament
Plaça de la Vila, 1 
Tel. 93 898 90 77
08797 Puigdàlber
Fax. 93 898 90 95
www.puigdalber.cat

Modern edifici inaugurat el 1996 que, a més, del consistori, també 
acull el Registre Civil, el jutjat de pau i el casal d’avis. Al seu hi trobareu la 
informació relativa a tots els serveis municipals. 

Jutjat de pau i Registre Civil
Ambdós serveis estan ubicats al mateix Ajuntament i es troben sota la 

responsabilitat de la secretaria del consistori.

Llar d’infants municipal La Cabana
Carrer de l’Onze de Setembre, s/n
08797 Puigdàlber
Tel. 93 898 99 31
eblacabana@gmail.com
lacabanadepuigdalber.blogspot.com.es 
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La llar d’infants municipal La Cabana és l’espai primer de socialitza-
ció dels infants del poble. És per això que tot l’equip d’educadores procura 
i vetlla sempre perquè aquest primer territori de contacte social sigui rebut 
i entès per l’infant com un espai d’abraçada, un lloc on créixer, explorar i 
aprendre des de les 16 setmanes fins als 3 anys. D’aquesta manera, l’infant, 
ja de ben petit, reconeix la llar d’infants com un espai emocional propi, on a 
través del joc adquireix i comprèn de manera creativa i particular les prime-
res pautes d’alimentació, de descans i d’higiene, les quals són fonamentals 
per a l’adequat creixement evolutiu.

Per aquest motiu, l’objectiu essencial de tot l’equip educatiu ha estat i 
continua essent el de guiar i enfortir tant l’essència individual del nadó com 
la seva relació amb el grup classe, ja que això significa saber desenvolupar les 
capacitats intel·lectuals, afectives, motrius, socials i de relació interpersonal 
de l’infant d’una manera bona i eficaç, per tal que respecti la seva individu-
alitat, la seva diferència i que, al mateix temps, sàpiga ser cooperatiu i bon 
company, un valor bàsic per a la vida en grup i la vida social.

Escola Virolai
Avinguda de Catalunya, s/n
08797 Puigdàlber
Tel./fax: 93 898 85 35 
a8023359@xtec.cat
escoladepuigdalber.blogspot.com.es

L’escola Virolai de Puigdàlber és una escola rural que forma part de la 
ZER (Zona Escolar Rural) El Cep de Sis, és a dir que comparteix l’organització i 
els recursos (humans, materials i pedagògics) amb l’escola de Santa Fe i amb 
l’escola de Pacs del Penedès.
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És un model d’escola que es basa en les tres P: petita, de poble i pública. 
Parteix de la realitat propera de l’entorn per desenvolupar els aprenentatges, 
i en molts casos dinamitza la vida del municipi, atès que l’escola és un punt 
de trobada.

L’escola rural aprofita la diversitat d’edats dels alumnes per construir co-
neixement de manera compartida, on tots poden aprendre i ensenyar. Té 
dues aules, una d’educació infantil (P3, P4 i P5) i una d’educació primària (de 
1r a 6è). Els mestres tutors realitzen la majoria de matèries, tret d’educació 
física, educació musical, educació especial i llengua anglesa, que les duen a 
terme mestres especialistes compartits amb les escoles de la ZER.

Escola de música
Aquest servei gratuït es presta a través del Consell Comarcal de l’Alt 

Penedès i està obert a totes les famílies del poble. Els alumnes es desplacen 
als municipis veïns més poblats.

Transport escolar
Servei diari i gratuït per al trasllat dels alumnes locals als centres de 

secundària públics de Vilafranca del Penedès. També existeix un servei privat 
per als alumnes que es desplacen a un centre escolar de Sant Sadurní.

El Centre
Avinguda de Catalunya, 8 
Telèfon 93 898 98 30
08797 Puigdàlber
elcentrepuigdalber@hotmail.com

Aquest equipament és el centre de dinamització cultural del municipi 
i està obert a totes les entitats i veïns. Disposa de gimnàs, d’una sala per a 
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on s’informa de totes les activitats programades, que es distribueix per totes 
les cases. 

Sala polivalent
Espai adient per a múltiples activitats municipals: balls, concerts, ci-

nema, teatre i dinars o sopars d’entitats locals, festes… Es pot llogar a parti-
culars, entitats i empreses per a les seves celebracions.

Casal d’avis
Es troba ubicat als baixos de l’Ajuntament. El seus usuaris, dones i 

homes d’una certa edat, tenen al seu abast un local degudament equipat 
i propostes lúdiques i culturals adequades al seu perfil, amb el suport de 
tècnics adequats.

Consultori mèdic
Avinguda de Catalunya, 8 
Telèfon 93 898 98 30
08797 Puigdàlber

Instal·lat al Centre, amb visites setmanals establertes.

Camp de futbol i piscina
El camp de futbol municipal és un equipament utilitzat pel FC Puigdàl-

ber. El servei de piscina està coordinat amb el municipi veí del Pla del Penedès.
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Cementiri municipal
Ubicat dins el propi terme municipal, en un indret adequat.

Servei d’aigua potable
El subministrament d’aigua potable està garantit i el seu manteniment 

està degudament cobert per l’empresa CASA.

Transport regular de passatgers
Les línies regulars d’autobusos que connecten amb la capital de l’Alt 

Penedès i amb altres municipis de la comarca disposa d’una parada a l’inte-
rior del nucli urbà.

Neteja viària
Contractada amb una entitat laboral integrada per persones amb dis-

minució. El municipi disposa, a més, d’una màquina d’escombrar.

Recollida d’escombraries
Servei gestionat per la Mancomunitat de Municipis Penedès-Garraf 

per delegació de l’Ajuntament.

Bibliobus
Servei periòdic que la Diputació e Barcelona posa a l’abast dels municipis 

rurals. Facilita l’accés a la lectura de tota mena d’autors i per a totes les edats.

Wi-Fi
Accés a la xarxa wi-Fi i a la telefonia IP a través d’Internet.
www.wifipenedes.cat
info@wifipenedes.cat
Tel. 93 897 52 22 







Pàgines anteriors. Els horts rodegen algunes cases 
del poble de Puigdàlber . Foto de Pere Pascual Salat



115

V
iu

re i co
n

viu
re a Pu

igd
àlb

er

10 raons de Pes Per viure a Puigdàlber

De raons per viure a Puigdàlber en trobaríem moltes, per a totes les edats 
i per a tots els gustos. Tot seguit s’exposen les deu que més valoren els veïns, 
amics i visitants del poble.

Primera: una convivència basada en l’afecte i el respecte
La reduïda superfície del terme municipal i l’escassa població, així 

com el fet que la vida social es concentri només en dos nuclis, a Puigdàlber 
i al Gorner, comporta que tothom es conegui i s’interrelacioni amb afecte i 
respecte. La convivència és un valor que les veïnes i veïns mantenen, ja que 
garanteix una vida en harmonia.

Segona: viure envoltat per la natura 
i sense contaminació ambiental
La privilegiada situació de Puigdàlber i els seus entorns ofereixen als 

veïns i visitants la possibilitat de viure cada dia, o ocasionalment, en un terri-
tori que atresora una rica diversitat d’espècies animals i vegetals. Cadascuna 
de les quatre estacions de l’any proporciona un ambient amable i tranquil i 
un clima benigne on viure esdevé un plaer. El fet que no hi hagi ni sorolls, 
ni fums, ni zones industrials, ni abocaments residuals, ni construccions que 
atemptin greument contra el paisatge permet gaudir d’un municipi segur 
que cuida el paisatge i l’ecosistema per tal de mantenir i millorar la qualitat 
de vida dels seus veïns i visitants.

Tercera: un poble que disposa de tots els serveis 
i equipaments bàsics 
Tot i tractar-se del municipi més petit de Catalunya disposa, a més 

d’ajuntament propi i d’església parroquial, d’una llar d’infants i d’una esco-
la de primària, Registre Civil i jutjat de pau, consultori mèdic, casal d’avis i 
centre d’esplai, sala polivalent i camp de futbol, bars, restaurant, comerços 
d’alimentació i casa de turisme rural, benzinera, parada d’autobusos de línia 
regular i del transport escolar, cementiri, recollida de brossa, neteja viària i el 
servei de biblioteca itinerant Bibliobus de la Diputació de Barcelona. El sub-
ministrament d’aigua potable per al consum domèstic i industrial està garan-
tit tot l’any gràcies a la canalització que abasteix l’Alt Penedès provinent de la 
planta d’Abrera (Baix Llobregat). Disposa de xarxa Wi-Fi. Els serveis d’escola 
de música i de piscina estan convinguts amb els municipis veïns.

Quarta: l’Hospital Comarcal i el Centre d’Atenció Primària 
de Vilafranca a menys de deu minuts
L’Hospital Comarcal de Vilafranca i el Centre d’Atenció Primària es tro-

ben a menys de deu minuts, fins al punt que hi ha vilafranquins que viuen 
en determinats barris de la capital comarcal, o a Sant Sadurní, Santa Margari-
da i els Monjos, Sant Pere de Riudebitlles, el Pla del Penedès, Sant Quintí de 
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C-15 és l’artèria que comunica Puigdàlber amb els equipaments sanitaris vila-
franquins situats precisament a l’extrem urbà més proper a aquest municipi.

Cinquena: llar d’infants i escola de primària 
al mateix municipi 
La llar d’infants municipal La Cabana i l’escola Virolai permet l’escola-

rització de les nenes i els nens del poble fins a acabar la primària. El fet que 
no hagin de sortir del municipi fa que els infants es moguin en un ambient 
molt familiar i proper.

Sisena: molt bona comunicació amb la resta del país
Les grans vies de comunicació es troben totes a l’abast dels habitants 

de Puigdàlber. Així, accedir a la C-15 —que comunica les poblacions costane-
res de Sitges i Vilanova i la Geltrú amb les comarques de l’Anoia i el Bages— és 
qüestió d’un parell de minuts. Incorporar-se a la carretera N-340 —que permet 
desplaçar-se en direcció a Barcelona o Tarragona, i que travessa l’Alt i el Baix 
Penedès— es pot fer en menys de deu minuts. A través d’aquesta via i de l’AP-
7, s’accedeix a les ciutats de Barcelona, Girona, Tarragona i Reus —i als seus 
ports, aeroports i estacions de l’AVE— amb una gran rapidesa i garanties. La 
línia de Rodalies de Renfe, de Barcelona a Sant Vicenç de Calders, via Vilafran-
ca, facilita la comunicació amb altres municipis del Penedès, del Baix Llobregat, 
del Barcelonès i del Tarragonès, així com amb la línia dels Ferrocarrils de la Ge-
neralitat a la cruïlla ferroviària de Martorell. Una bona xarxa de carreteres i ca-
mins interiors comunica el poble amb el Pla del Penedès, la Granada, Santa Fe, 
les Cabanyes, Font-rubí, Sant Sadurní, Gelida, Subirats, Torrelavit, Sant Quintí 
de Mediona, Mediona i Sant Pere de Riudebitlles. La línia regular d’autobusos 
d’Igualada a Vilafranca del Penedès, amb una freqüència notòria i amb parada 
a l’interior del nucli urbà, facilita els trasllats a aquestes dues poblacions i a 
totes les que es troben en l’itinerari d’aquesta línia. Per al transport escolar a la 
capital comarcal es disposa també d’un servei regular i modern.

Com que el mitjà de transport habitual són els vehicles motoritzats, a 
tocar del poble (a un minut escàs), hi ha una estació de servei que disposa de 
tota mena de carburants. Ofereix també bombones de butà i disposa d’un 
petit supermercat amb alguns productes d’alimentació.

Setena: les grans superfícies comercials i industrials 
de Sant Pere Molanta i Domenys I, II i III a quinze minuts
Tota l’oferta de les superfícies comercials de Sant Pere Molanta està 

més a prop dels veïns de Puigdàlber que de la immensa majoria de vilafran-
quins i penedesencs. És qüestió de deu minuts. Exactament el mateix es 
pot dir pel que fa a les empreses industrials i de serveis ubicades en aquest 
mateix polígon de Sant Pere Molanta. Amb cinc minuts més es pot accedir als 
polígons de Domenys, a l’extrem oposat de la capital comarcal en direcció a 
Tarragona, on radiquen també un bon nombre de superfícies comercials i de 
serveis i empreses.
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Vuitena: les platges del Garraf a vint minuts 
i les del Baix Penedès a poc més mitja hora
L’oferta turística del Garraf i del Baix Penedès, amb les platges de Sit-

ges, Vilanova, Sant Salvador i Calafell, es troba a l’abast dels residents del 
municipi gràcies a la privilegiada xarxa de comunicacions per carretera, au-
topista i tren. La C-15, l’AP-7 i la N-340 permeten un ràpid accés viari, mentre 
que Rodalies Renfe facilita el desplaçament amb tren.

Novena: els cinemes de Vilafranca a deu minuts, 
els de Vilanova a quinze i els de Calafell i del Vendrell 
a mitja hora
Els aficionats al cinema disposen d’una àmplia oferta a Vilafranca, Vi-

lanova, Calafell i el Vendrell. Les sales de multicinema que estan instal·lades 
en aquestes poblacions ofereixen cartelleres amb un enorme ventall de pel-
lícules i amb les estrenes del darrer moment.

Desena: Vilafranca, la capital comarcal de l’Alt Penedès, 
a deu minuts
La gran vitalitat i els molts atractius de la capital comarcal (culturals, 

tradicionals, festius, associatius, folklòrics, sectorials, comercials, industrials 
i de serveis), així com els seus equipaments (esportius, museístics, lúdics, 
musicals...) es troben a l’abast dels veïns de Puigdàlber, amb una accessibili-
tat ràpida i còmoda.







Pàgines anteriors. Immmoble conegut com l'Estanc. 
Foto de Pere Pascual Salat
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una mirada retrosPectiva 

Un repàs a la història més recent de Puigdàlber a través d’una vintena de 
fotografies cedides per veïnes i veïns del municipi.

La família de cal Punxa a la primera dècada del segle xx

Foto cedida per Maria Mestres Carbó

A la primera frase de la novel·la Anna Karenina publicada el 1877, Lleó Tols-
toi afirma que «les famílies felices s’assemblen les unes a les altres, però les 
infelices ho són cadascuna a la seva manera». Fixeu-vos bé en aquests vuit 
personatges anònims. Asseguts hi veiem un home i una dona de mitjana edat 
i darrere seu sis protagonistes més joves. Van tots molt ben arreglats per a 
l’ocasió de retratar-se i tenen una expressió de la cara mes aviat seriosa. El fet 
que els dos primers apareguin asseguts al davant, mentre que la resta esti-
guin drets en segona fila indicaria una certa ascendència, potser familiar en 
aquest cas, dels uns sobre els altres. Si féssim cas a Tolstoi hauríem de poder 
desxifrar si es tracta o no d’una família feliç. Després de mirar-me’ls i remirar-
me’ls durant setmanes no n’he pogut treure l’entrellat, perquè no n’hi ha prou 
de llegir les expressions de les cares per deduir-ne l’estat d’ànim. Tampoc n’he 
tret res de comparar aquesta família amb altres de la seva època de les quals 
coneixia vida i miracles. Per tant, potser hauríem de convenir que la frase de 
Tolstoi és molt original, però poc pràctica. Proveu de capgirar-la i us adonareu 
que també sona bé, però que tampoc no ens ajuda aclarir res. 
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en un estudi fotogràfic, sinó que les realitzava un retratista ambulant que 
visitava periòdicament els nostres pobles i masies aïllades. Si ara per un 
moment deixeu de mirar els personatges i us fixeu en la cortina de fons, 
us adonareu que és molt rudimentària i improvisada, impròpia d’un estudi 
professional. S’arrossega per terra barroerament. 

Aquesta podria ser una de les imatges més antigues del poble i la con-
servava la senyora Maria Mestres Carbó, casada amb Ramon Raventós Milà 
(1921-2009) del carrer del Mas Moré (o Morer), número 3. El seu marit ja és 
mort i ella no identificava cap dels protagonistes de la fotografia, només re-
cordava que es tractava de la família Raventós de cal Punxa de feia molts i 
molts anys. Ni a l’anvers ni al revers de la còpia fotogràfica hi ha cap anotació 
o estampació que ens permeti estirar del fil o conèixer quin retratista l’havia 
realitzat. Aquesta incertesa, en el meu cas, esdevé un repte que no puc ob-
viar i que m’esperona a afrontar i resoldre. Amb una informació tan escassa i 
amb la constatació que els tipus de vestits corresponien a principis del segle 
xx, s’han pogut desxifrar alguns dels misteris que amaga la fotografia. 

Així doncs, després de consultar el Registre Civil del Pla del Penedès (re-
cordem que en aquella època Mas Moré pertanyia a aquest municipi), podem 
afirmar que el matrimoni assegut a primera fila estava format per Joan Ra-
ventós Via, natural i veí del Pla, i Antònia Planas Casanovas nascuda a Font-
rubí. No ha estat possible esbrinar quants fills van tenir i, per tant, haurem 
d’elucubrar sobre les persones que hi ha darrere seu. Hi ha diverses opcions: 
1) que es tractés dels sis fills del matrimoni, 2) que fos una barreja dels fills i 
filles amb les seves respectives parelles, 3) que n’hi hagués algun o alguna de 
desaparellat i l’altre o els altres (o l’altra i les altres) es vagin fotografiar junt 
amb els seus promesos, promeses, marits o mullers, 4) que es tractés d’una 
barreja de fills, filles, nebots i nebodes, vés a saber. 5) El que sí que sabem del 
cert és que un dels fills del matrimoni que veiem drets darrere els seus pares 
es deia Joan Raventós Planas, nascut el 1889, el qual es va casar amb Fe Milà 
Brugal, nascuda el 1899 a Font-rubí. Aquest matrimoni va tenir dos fills, Joan, 
nascut el 10 d’agost de 1920 i Ramon, el 31 de desembre de 1921. Un dels al-
tres fills del matrimoni Raventós-Planas hauria emigrat a Amèrica a la recerca 
de fortuna i allí es va quedar. Ramon Raventós Milà, com ja s’ha indicat, es va 
casar amb Maria Mestres Carbó i van tenir dos fills, Ramon i Gemma.

Un soldat local que va tornar horroritzat de la guerra del Rif
Aquest jove puigdalbenc va ser destinat com a soldat al nord d’Àfrica i 

va tornar esgarrifat del que va viure. Es deia Joan Cols Fontanals (1898-1937), 
va servir en el Regimiento de Infanteria Albuera 5 i el veiem perfectament 
uniformat segons el reglament derivat de la Real Orden del 31 de juliol de 
1926. Com que era orfe de pare, no va haver de complir el servei militar obli-
gatori quan tocava, però la seva mare es va tornar a casar i aleshores es va 
haver d’incorporar a l’exèrcit, a la caserna de Vilafranca. Allí el van mobilitzar 
per traslladar-se al Marroc. En aquella tessitura només tenia dues opcions 
per evitar anar a l’anomenada guerra del Rif: podia desertar, cosa que van 
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fer alguns joves puigdalbencs de 
la seva època (com el seu famili-
ar Ramon Fontanals Miquel, que 
s’havia exiliat uns anys abans a 
Cuba i després a Califòrnia), o aco-
llir-se a la redempció en metàl·lic, 
mesura econòmica que probable-
ment no estava al seu abast.

Devia participar en l’etapa fi-
nal d’aquell tràgic capítol de la 
nostra història, quan el general 
Miguel Primo de Rivera —que el 
setembre de 1923 havia encapça-
lat un cop d’estat a Espanya— va 
comandar el desembarcament de 
13.000 soldats espanyols a la plat-
ja d’Alhucemas, transportats des 

de Ceuta i Melilla per l’armada combinada francoespanyola, el 8 de setembre 
de 1925. Des d’Alhucemas, la primavera de 1926, es van executar les opera-
cions que van determinar la derrota d’Abd el-Krim i l’ocupació i pacificació 
total de la zona espanyola del protectorat. En aquelles maniobres militars, 
el soldat Joan Cols Fontanals, tot i que feia de cuiner, devia viure de prop els 
horrors i les atrocitats de la guerra. Ell explicava que mentre cuinava les bales 
de l’enemic s’estavellaven contra les paelles i les olles. Tant el va afectar la 
seva estada al front de guerra, que mai més ho va poder oblidar i sovint co-
mentava que preferia morir que haver de tornar a viure aquell infern. Mentre 
ell i dos veïns més es trobaven mobilitzats un anys, es va deixar de celebrar 
la Festa Major en senyal de solidaritat.

És fàcil d’entendre que un puigdalbenc arrelat al terròs i vivint al camp 
sense sobresalts, que es va trobar d’avui per demà embarcat en una aven-
tura militar a centenars de quilòmetres de casa seva, defensant una causa 
que no entenia i obligat a destruir un enemic capitanejat pel famós Abd el-
Krim, quedés tan impactat i trasbalsat. El mateix es podria afirmar de molts 
d’aquells soldats catalans, espanyols i de diferents països que es van veure 
involucrats en totes les guerrers colonials al llarg del segle xx. Joan Cols va 
morir onze anys després de la seva epopeia marroquina. 

Fabricació artesanal de coves i cistells
Aquests deu joves es guanyaven la vida fabricant artesanalment cis-

tells i coves de vímet i canya, al carrer del Mig de Puigdàlber, a finals dels anys 
vint del segle passat. S’identifica Josep Parellada Uberni a l’extrem dret de la 
fila del darrere. L’ofici de cisteller es podia localitzar aleshores a tots els po-
bles de la comarca perquè els vímets i les canyes eren omnipresents i perquè 
els cistells i els coves eren molt necessaris. Al poble s’hi dedicaven algunes 
altres famílies. Trobem referències als vímets a les publicacions de l’època i 
als llibres de costums i tradicions, fins i tot un artesà d’aquest ofici de Sant 

Foto cedida per Magdalena Cols Ventura
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una oda als vímets: «M’agrada de tallar els vímets de l’Anoia, / veient i sentint 
l’aigua que passa i parrupeja / als peus dels vímets verds que són com una 
joia / de plaer i el seu brancam m’ombreja. / De l’Avernó els vímets també 
em plau collir-los / en un bell lloc, ple d’arbres i esbarzers / i després gronxar-
los, i tot seguit portar-los / passant per la passera que gronxa d’allò més. / 
Mes ningú no copsarà la dolça poesia / que tenen aquest vímets, del riu ena-
morats / que mai més no fruiran de la meva companyia / i moriran ben sols 
del món enamorats. / I encara brotaran algunes primaveres, / també aniran 
creixent amb l’escalfor del sol. / En ells cantaran, al migjorn, caderneres, / i a 
les nits, el mussol, i al matí, el rossinyol...»

Foto cedida per Josep Parellada Torrents

Fixeu-vos bé en aquests 10 nois d’entre 16 i 20 anys, que semblen tallats 
pel mateix patró. Van vestits molt rudimentàriament, tenen un posat molt 
seriós i sembla que mirin a la càmera de manera desafiant. No n’hi ha ni un 
que fumi, la qual cosa crida molt l’atenció. Cap d’ells es podia imaginar que 
pocs anys després es trobarien immersos en una Guerra Civil que els portaria 
a lluitar a diferents fronts de l’Estat espanyol. I tampoc que uns vuitanta-
sis anys després la seva imatge quedaria immortalitzada en un llibre com 
aquest. Malauradament tots són morts. Entre ells s’identifiquen, al centre 
de la fila del darrere, Enric Parellada Alujas, a l’extrem dret, Josep Parellada 
Ubern, i a la fila del davant, els dos que porten camisa blanca, Miquel Mar-
quès a l’extrem esquerre i Pere Baqués Mir ben bé al centre.

Totes les dones en una banda i tots els homes a l’altra
Aquestes dues fotografies es van realitzar el mateix dia del mes de ju-

liol de 1932 i a la mateixa hora, les va capturar el mateix fotògraf i el motiu 
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de concentrar tants homes i tantes dones a l’Era de la Paisota era el mateix. 
Efectivament, l’esdeveniment que va reunir gairebé la meitat de les veïnes i 
veïns del poble va ser la visita del periodista madrileny de Mundo Gráfico, José 
Gaya Picón (el veiem a l’extrem dret de la fotografia dels pagesos amb vestit 
fosc, corbatí i mocador blanc a la butxaca superior de l’americana), que va 
venir al Penedès aquell mes de juliol per escriure un reportatge sobre la Unió 
de Rabassaires i de passada fer una entrevista a l’alcalde Manuel Parellada, 
acompanyat del fotògraf professional barceloní Alexandre Merletti. Aquest 
reportatge es va publicar al número 1085 de la revista Mundo Gráfico el 17 
d’agost de 1932. L’alcalde (el podem veure a primera fila, mig agenollat, amb 
les dues mans recolzades sobre la cama esquerra) devia voler demostrar la 
seva capacitat de convocatòria i els va concentrar en una era del poble. Ningú 
es devia voler perdre la festa, ja que hi havia fins i tot els més petits, tres a coll 
dels seus pares i una en braços de la seva mare. Si us hi fixeu bé, identificareu 
la típica gorra de cop d’aquesta criatura, feta de palla, que s’estilava a l’època.

Fotos d’Alexandre Merletti, cedides per Joaquima Castañares Baqués
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vira, Albert Sàbat Batlle, Pere Baqués Camps, Josep Asbert Giró, Cristòfor Va-
llès Valls, Francesc Carbó Carbó, Josep Raventós Llopart, Miquel Catasús Ar-
tigas, Pere Ferrer Claramunt i el seu germà Salvador, Josep Vallès Pich, Josep 
Galimany Planas, Joan Esteva Carbó, Domènech Planas Mestres, Pau Vallès 
Miquel, Anton Mestres Marrugat, Isidre Esteve Tort, Joan Baqués Pascual, Jo-
sep Mateu Ràfols, Pere Carbó Parellada, Josep Mitjans Mestres, Antoni Vallès 
Miquel, Andreu Mestres Baqués, Francesc Vallès, Pau Fontanals Miquel, Jau-
me Rahimbau Olivella, Josep Castanyares Expósito, Josep Rosich Amigó, An-
toni Marqués Tetas, Lluís Torrents Raventós, Domènec Calaf Olivella, Josep 
Parellada Mitjans, germà de l’alcalde, Jaume Colomer Puigdengolas, Ramon 
Rubió Coca, Pere Vallès Rosich, Pau Sàbat Ferrando, Pere Torrents Raventós, 
Pere Mir Lloret, Jaume Tetas Rigual, Pere Claramunt Guasch, Ramon Valls Va-
llès, Amadeu Fontanals Coral, Josep Uberni, Fèlix Grau Calaf, Josep Rosich 
Almirall, Josep Ferrando Roura, Josep Guilera Batlle, Andreu Isach Baqués, 
Josep Mir Milà, Josep Capellades Baqués, Joan Montserrat Jové, Jaume Font 
Martí, Joan Calaf Rosich, Vicens Uberni Mitjans, Cristòfor Baqués Pascual, 
Jaume Elias Raventós, Antoni Sala Ferrer i Lluís Prats Ferrer.

És fàcil d’entendre l’èxit d’assistència. En primer lloc, l’alcalde Manuel Pa-
rellada era molt estimat pels seus electors i acostumaven a fer-li cas; en segon 
lloc, la visita d’un periodista i un fotògraf de Madrid era un fet excepcional i 
l’expectativa de sortir en una foto i que aquesta es publiqués a tot Espanya 
era un incentiu afegit. Finalment, devien considerar que la causa rabassaire 
en podria sortir beneficiada. En aquells moments, la confiança i l’esperança 
amb la República encara eren intactes i la mobilització d’aquella jornada de-
via contribuir a mantenir-les vives. Dos anys i quatre mesos després es van 
esfondrar arran els fets del Sis d’Octubre, preludi dels esdeveniments poste-
riors al 18 de juliol de 1936. Podríem considerar que totes aquestes persones 
van perdre la guerra i ho van pagar molt car. Dotze veïns del poble hi van 
deixar la vida. L’economia del país va caure en una crisi que va durar anys, el 
feixisme va irrompre a les seves vides i els va acompanyar fins que el 1975 va 
morir el dictador. I el preu del raïm mai més va aixecar el vol.

Quan els plàtans de la carretera regalaven la seva ombra
D’aquesta fotografia fa gairebé 83 anys i per a les noves generacions 

podria semblar d’una altra comarca. Però no, així era la carretera que anava i 
venia de Vilafranca amb frondosos plàtans a banda i banda. Algú va tenir la 
bona pensada de plantar-los preveient que a l’estiu els carruatges i els pas-
satgers, així com els caminants, gaudirien de l’ombra adequada. A mesura 
que es va anar esfondrant l’univers dels cavalls, i els automòbils i camions 
van anar substituint els carros, es van anar eixamplant les carreteres i els plà-
tans van anar sucumbint. Ara, els pocs que encara queden en alguns indrets 
recòndits de la comarca son autèntiques relíquies. No a tots els països van 
ser tan contundents i se les van enginyar per preservar-los i així, avui, quan 
es viatja per França o per Itàlia, encara podem gaudir de la seva presència 
idíl·lica. Els colors de les fulles dels plàtans seguien el mateix cicle que els 
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pàmpols dels ceps, verds a l’estiu i marrons a mesura que avançava la tardor. 
A l’hivern, uns i altres quedaven nus, com si haguessin perdut la vitalitat.

Fixem-nos en els protagonistes d’aquesta fotografia: dos pagesos amb els 
seus carros carregats de garbes camí de l’era —un dels quals transita com si res 
pel mig de la carretera—, dos caminants i un ciclista que sembla protegir-se 
per l’ombra del segon carro. Tots anònims. Si ens guiem per l’ombra que tots 
ells projecten sobre el terra podríem convenir que el sol ja anava a la posta. 

Foto d’Alexandre Merletti, cedida per Joaquima Castañares Baqués

Lliurament d’un diploma honorari
a l’alcalde Manuel Parellada
El 18 de setembre de 1932, va tenir lloc l’acte d’homenatge a l’alcal-

de Manuel Parellada que es va celebrar al local social del Casal del Sindicat 
Agrícola Cooperatiu de la Unió de Rabassaires de Puigdàlber i en què se li va 
lliurar un diploma de President Honorari del Sindicat. A la fotografia veiem 
Parellada al centre de la foto sostenint el títol amb la mà dreta. Observeu 
que sobre la taula ja només hi ha copes buides i una de mig plena usades i 
desordenades, que dos dels protagonistes estan fumant un cigar havà o un 
caliquenyo, i que un altre ja s’ha tret l’americana, per la qual cosa arribem a 
la conclusió que ja havien acabat de dinar. En aquesta fotografia, l’alcalde 
Parellada tenia 36 anys. La crònica de l’homenatge que es va publicar el 24 de 
setembre al setmanari vilafranquí Fructidor deia així: «Tingué lloc aquest acte 
d’homenatge a En Manuel Parellada, el passat diumenge, dia 18, que cons-
tituí un verdader aconteixement. Acte efusiu i simpàtic, del que se n’ha fet 
mereixedor nostre amic i és un premi als esforços, els sacrificis i a la seva ac-
tivitat en benefici i millorament de la societat que l’acaba d’honorar, Sindicat 
Agrícola Cooperatiu Unió de Rabassaires, i a l’encertada gestió municipal ben 
encaminada a la recta i excrupulosa administració i a la positiva pacificació 
del poble, sense persecució ni venjança per cap dels enemics. Atentament 
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invitats hi assistiren per Fructidor, Joan Juvé i J. Ferrer Peralta; Jaume Mont-
serrat i Josias Alberí, pel Centre Federal. El matí hi hagué audició de sardanes 
per la cobla La Principal de Granollers, que promogué molta animació entre 
la gent jove. Després, a la una es començà l’àpat que fou l’acte apoteòsic de 
la jornada. Ocupaban la presidència, junt amb l’homenatjat, el senyor Mir, 
president de l’entitat; el senyor Gaya i Picón, de El Día Gráfico, qui portava 
la representació del diputat a la Generalitat Pere Domingo i de l’alcalde de 
Tortosa, senyor Benet Pinyana; el tinent d’alcalde de Puigdalba, senyor Sà-
bat; el senyor Escofet, jutge municipal del mateix poble, i els senyors Lluís 
Mestre, Joan Fuster i J. Ferrer Peralta, de Vilafranca. Els comensals arriba-
ren al centenar i el banquet fou esplèndidament servit. Als postres, abans 
d’iniciar-se els parlaments, es llegiren les adhesions de les que recordem la 
del Ministre d’Agricultura senyor Marcel·lí Domingo, dels Gobernadors de Gi-
rona i Lleida, d’Amadeu Aragai, de Magí Rallé i d’altres particulars i entitats 
socials obreres i rabassaires. En aquests moments arriben més d’un centenar 
de visitants procedents de Monjos, amb la massa coral i el seu estendard, i 
de Llorens, que son saludats amb un fort aplaudiment. Encetà els discursos 
Gaya Picón, llegint unes notes molt escaientes a l’acte i a l’homenatjat; En 
Josies Albertí elevà un càntic a l’ideologia federalista que porta solucions a 
tots els problemes; En Lluís Mestre que s’extengué en el tema interessant 
de la cultura dels Infants, fent atinades observacions a la necessitat i conve-
niència de suprimir les escoles infectes que encara resten en peu; en Joan 
Fuster, amb la seva eloqüència peculiar parangonà els títols que ostenten els 
grans dignataris amb el que s’atorgaba a En Manuel Parellada; aquells, sen-
se contingut, purament formularis, sense condensacions vibratòries d’actes 
nobles i humans; aquest que s’ofereix a l’amic, ple d’emocions i sentiments 
és l’ofrena dels amics que es premien el desinterès i l’abnegació del company 

Foto d’Alexandre Merletti, cedida per Joaquima Castañares Baqués
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laboriós i digne. Clogué els parlaments l’homenatgat [sic], començà donant 
les gràcies a tots, els de casa pel reconeixement als seus treballs i sacrificis i 
als amics de fora per la seva atenció en acompanyar-lo en aquests moments 
de satisfacció. S’estengué en precises consideracions sobre el passat, el pre-
sent i el pervindre, fent recórrer la seva vida de treball i que serà del mateix 
caire i amb la mateixa empenta en l’avenir. Sigué molt aplaudit i felicitat per 
tots els concorrents a tan simpàtica festa. El coro La Margaridoia dels Monjos 
desgranà algunes composicions que sigueren molt celebrades pel nombrós 
públic que les escoltà. Puigdalba i l’amic Parellada, en servaran un gratíssim 
record de la diada.»

El personatge situat a l’esquerra en primer pla, el que sembla més satisfet 
i ufanós de tots, es deia Martí, l’únic protestant del poble, i ens mostra qua-
tre detalls propis de l’època: els elàstics que sostenien uns pantalons sense 
bragueta, els botons de la cintura i la cadeneta del rellotge que està amagat 
a la butxaca interior dels pantalons. Era l’únic protestant del poble i quan 
va morir el van enterrar apartat de la resta de difunts. Posats a criticar, crida 
molt l’atenció la corbata de l’alcalde, amb un llaç molt mal fet i un disseny poc 
indicat per a aquell acte. A l’interior d’un requadre del diploma, es pot llegir 
la locució clàssica llatina del poeta Virgili «O fortunatos nimium, sua si bona 
norint, agricolas», que molt mal traduït al català vol dir «que feliços serien els 
pagesos si sabessin la sort que tenen!». Si poguéssim explicar a Virgili a quin 
preu s’ha pagat el raïm en els darrers trenta anys i ell ens pogués escoltar i 
respondre, de ben segur que no repetiria la seva famosa cita, ben al contrari. 
Aquesta instantània forma part d’un reportatge que va capturar aquella jor-
nada el fotògraf barceloní Alexandre Mertletti (Torí, Itàlia, 1860 – Barcelona, 
1943). Es tracta d’un dels grans professionals de l’època. A més de l’alcalde 
Manuel Parellada, hi veiem darrere seu el tinent d’alcalde local Albert Sàbat 
Batlle, el periodista de la revista Mundo Gráfico, José Gaya Picón, l’exalcalde 
i jutge de pau Salvador Escofet Vidal i un quart personatge no identificat. 
Tampoc sabem qui era el que també sostenia el diploma, a la dreta de la 
fotografia, però entre els que van assistir a l’acte, a més dels que ja hem re-
conegut, hi havia Pere Domingo Sanjuan, que actuava en representació de la 
Generalitat i que era germà de Marcel·lí Domingo, Joan Benet Pinyana, alcal-
de de Tortosa, membre del Centre d’Unió Republicana d’aquesta població i 
cunyat de Marcel·lí Domingo, Lluís Mestre, Joan Fuster i J. Ferrer Peralta, tots 
tres veïns de Vilafranca i membres del Centre Republicà Federal Radical.

Els alumnes de les escoles públiques del curs 1936-1937
Trenta dos, aquest era el nombre d’alumnes de l’escola municipal el 

curs 1936-1937, tretze nens i dinou nenes. L’escola mixta es trobava ubicada 
l’immoble de ca la Remei i la mestra es deia doña Pepita. A la darrera fila 
s’identifiquen Josep Baqués, Josep Uberni, Pere Martí, Maria Llopart Sàbat, 
Maria Florinda Ferrando, una noia desconeguda i Montserrat Calaf Mitjans. A 
la tercera fila, d’esquerra a dreta, un nen no identificat, Josep Llopart, Jaume 
Canals, Fèlix Vallès, Dolors Uberni, Maria Torrents, Pilar Uberni i Teresina Mar-
tí. A la segona fila, Francisco Sàbat, Pere Baqués, Joan Cols Ventura, Vicens 
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i Pilar Ferrando. Assegudes a primera fila, Roser Baqués, Maria Vallès Ferran-
do, Maria Mestres, Magdalena Cols Ventura, Emília Fontanals, Paulina Ferrer, 
Julieta Canals i Pere Font. A la planta baixa de l’immoble de ca la Remei hi 
havia una barberia, al primer pis, la sala de ball i el cafè i al segon, l’escola.

Foto cedida per Magdalena Cols Ventura

Equip del FC Puigdàlber
El futbol és una de les activitats lúdiques que al llarg del segle xx i el 

que portem del xxi ha tingut la seva importància al poble, en unes èpoques 
més que en unes altres, tot sigui dit. I és que el futbol té l’avantatge que no 
calen gaires requisits per practicar-lo; n’hi ha prou amb una pilota, tres pals 
per cada porteria i uns jugadors disposats a passar-s’ho bé.

Aquí teniu els catorze jugadors de l’equip local amb el president del club. 
Van equipats amb una samarreta ratllada amb línies vermelles El que sembla 
ser el porter titular és un gegant comparat amb la resta. Al seu costat, el por-
ter de reserva es veu molt esquifit. En general no es veuen gaire atlètics, al 
contrari. Vuit porten mocadors blancs per evitar que la pilota els lesionés si 
la tocaven amb el cap; i és que en aquella època de la superfície en sobresor-
tia un cordó recargolat que servia per contenir la càmera inflada a l’interior 
del cuir. Només n’hem pogut identificar, mig ajupits, Jaume Sala de cal Roig, 
Miquel Capellades de cal Bòlica i Josep Guilera (el segon, tercer i cinquè res-
pectivament seguint l’ordre de lectura). El primer de la fila del darrere era el 
president Peret Cols de cal Xic Diego, el que fa quatre, Josep Parellada de cal 
Cisteller i el que fa nou, Antonio Brossa. Sembla que entre els altres hi podria 
haver el Baltasar de cal Baltasar i el Josep Mir de cal Xic Diego.
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Foto cedida per Julieta Guilera Raventós

Foto cedida per Teresa Massana Llopart

La Romeria a Montserrat de l’any 1944 o 1945
Feligresos de Puigdàlber i del Pla del Penedès, amb mossèn Josep 

Arenes, al monestir de Montserrat. La romeria anual a Montserrat ha estat i 
és una de les tradicions populars que encara es mantenen. Al marge de les 
cerimònies religioses, la romeria referma els lligams dels assistents i conver-
teixen l’aplec en una festa lúdica i social. En aquest cas, a més, té un sentit 
d’ofrena a la patrona de Catalunya i pren una connotació patriòtica. La nena 
vestida de blanc que veieu a la primera fila es diu Maria Àngela Mir i hauria 
pogut néixer el 1941 o 1942.
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Foto cedida per Julieta Guilera Raventós

En moltes poblacions de la comarca i de Catalunya encara es poden veure 
alguns monuments i altres elements arquitectònics del paisatge urbà que 
recorden alguna Santa Missió de les que s’hi van celebrar. Segons la Gran En-
ciclopèdia Catalana, la Santa Missió és una sèrie continuada de prèdiques, 
lliçons doctrinals i exercicis pietosos que són fets durant alguns dies en una 
parròquia o localitat per un o uns quants sacerdots, anomenats missioners. 
Des del punt de vista històric, les Santes Missions, que ja es donaven en se-
gles anteriors, van tenir un impuls notable després del concili de Trento però 
es van institucionalitzar fins a la primera meitat del segle xix. La que es va 
celebrar el 1951 a Puigdàlber va resultar apoteòsica, atesa l’assistència de feli-
gresos de totes les edats. A l’esquerra de la creu identifiquem Josep Pascual, 
Pau Catasús, Joan Esteve, Jaume Ferrando, Florenci, Ramon Vallès, Francisco 
Font i Pere Pascual. A la dreta, Vicenç Casanellas, Francisco Vallès, Jaume Ca-
nals, Josep Maria Pascual, Josep Guilera, Pere Gustems, Pere Planas i els tres 
germans Joan, Daniel i Josep Suriol. Aquells primers anys de la dècada dels 
cinquanta van esdevenir molt intensos pel que fa a les celebracions religio-
ses: el 1951, la Santa Missió, el 1952 el Congrés Eucarístic Internacional a Bar-
celona i el 1953 la visita de la imatge peregrina de la Mare de Déu de Fàtima. 

La Visita de la imatge peregrina 
de la Mare de Déu de Fàtima
El 1953 una rèplica de la imatge de la Mare de Déu de Fàtima va ser re-

buda amb gran entusiasme i fervor religiós. Es van engalanar tots els carrers i 
les famílies van penjar domassos als balcons. Durant la processó multitudinà-
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ria es cantava reiteradament aquest himne: «[...] Reseu el Rosari / reseu sens 
parar /, i la pau del món / Jesús us darà. / Ave, ave, ave Maria. / Ave, ave, ave 
Maria. / Farem penitència, / farem oració, / oh Verge Maria, / tingueu com-
passió. / Ave, ave, ave Maria. / Ave, ave, ave Maria […].»

Per entendre aquest fenomen religiós cal situar-se en aquells anys de na-
cionalcatolicisme i de recuperació del culte estroncat durant la República i la 
Guerra Civil. No es va optar, però, per cap imatge de verge de les nombroses 
que hi havia a l’estat Espanyol sinó per la famosa Verge de Fàtima (Portugal), 
que segons la llegenda es va aparèixer el 1917 a tres pastors (dues nenes i un 
nen), i els va anunciar una altra guerra mundial, la conversió de la Rússia sovi-
ètica al catolicisme i un futur intent d’assassinat d’un papa de Roma.

El bisbat de Barcelona va dis-
tribuir per les diferents parròquies 
de la seva demarcació instruccions 
i textos que servissin per motivar 
els feligresos. Un d’ells deia així: 
«Notemos la coincidencia: el 16 de 
abril de 1917 llegaron a Petrogrado 
Lenin y Trotski, tomando el mando 
de la revolución social comunista. 
El 7 de noviembre del mismo año 
triunfaba en Petrogrado y en Mos-
cú el bolchevismo, que se había 
propuesto pasar a hierro y fuego 
a todo el mundo. Pues bien, entre 
estas dos fechas tuvieron lugar las 
seis apariciones de Fátima: de mayo 
a octubre el día 13 de cada mes. Es 
decir: cuando en el extremo oriental 
de Europa, el anticristo desencade-
naba contra Dios y contra la socie-
dad civil la más fiera de las batallas, 
en el extremo occidental del mismo 

continente, en Portugal, aparecía la grande enemiga, la eterna enemiga de la 
serpiente infiel, la vencedora de todas las batallas de Dios, para indicarnos el 
único camino de la salvación.»

Podria ser que algun lector que no vagi viure la dictadura del general 
Franco d’aquells anys es quedés perplex davant del poc rigor intel·lectual, 
de la banalitat i de la demagògia que traspua aquest text, però és una mos-
tra eloqüent del que s’estilava a l’època. La doctrina catòlica (i la franquista) 
no donaven per més i amb aquest diluvi dialèctic tan estripat van intentar 
impregnar de la seva ideologia una societat acovardida i temorenca. Els intel-
lectuals de debò, que prou que n’hi havia, estaven a l’exili, a les presons, 
amagats sota les pedres o emmordassats pel règim. Aquest va ser un dels 
esdeveniments més fotografiats de la història local del segle xx. En aquesta 
imatge identifiquem en primer terme Ramon Carbó Alujas de cal Mariano (a 

Foto Niepce cedida per Maria Àngels Ferrando Sàbat
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bó hi veiem Josep Esbert Suriol i més endarrere l’alcalde Isidro Valls i Jaume 
Ferrando (hi ha qui creu que es tracta de Ramon Fontanals).

La canalla i el jovent del poble davant 
de ca la Remei, a mitjan anys cinquanta del segle xx

Identificarem primer els perso-
natges més singulars. Dalt del balcó, 
l’Adjutori Esteve; dalt de la moto, 
Josep Catasús del Pla del Penedès; 
darrere seu Paquito Escuder, i dalt 
de la bicicleta, Albert Almirall. Ben 
bé al centre de la imatge, ajupit i 
amb les cames eixarrancades, Josep 
Pellicer Pòrtoles i darrere seu Julieta 
Guilera. Qui treu el cap pel cancell de 
la porta petita de l’immoble era Jo-
sep Esbert i el nen que està una mica 
al marge del grup a l’extrem dret era 
Antonio Trillas. La resta eren Anna 
Rubió, Jaume Ferrando, Ramon Va-
llès, Jaume Martí, Àngels Ferrando, 
Isabel Bohil, Maria Teresa Carbó, Te-
resa Esteve, Pilar Rubió, Maria Àngels 
Mir, Núria Planas, Josep Planas, Maria 
Àngela Sàbat, Paquita Sàbat, Juanita 
Mestres i un veí de Sabanell.

La matança del porc
Com cada any, en arribar els mesos més freds de l’hivern, era el moment 

de la matança dels porcs que s’havien criat a les corts de gairebé totes les cases 
del poble durant set o vuit mesos. A pagès, aquesta tradició familiar assegura-
va el proveïment de carn fins l’hivern següent. El ritual era sempre el mateix i 
les noves generacions l’aprenien dels seus avantpassats. Els protagonistes de 
l’esdeveniment eren, a més de l’animal que podia pesar més de cent quilos, 
un matador i una mocadera professionals, tota la família que col·laborava amb 
entusiasme i alguns veïns i curiosos que no es volien perdre l’espectacle.

Tot començava un parell de dies abans amb el dejuni obligat dels ani-
mals. Arribat el moment, quan encara no havia sortit el sol, els arrossega-
ven amb el morro ben lligat fins a la post (o la banca) on se’ls immobilitzava 
i se’ls clavava un ganivet al coll fins que es dessagnaven i morien. Els po-
bres animals xisclaven de forma estrident mentre agonitzaven. Tot seguit 
se’ls socarrava la pell per afaitar-los, els fregaven amb aigua ben calenta 
i amb un pedra tosca i amb uns ganivets rudimentaris treien els trossos 
del pell cremada i netejaven la superfície del porc amb suc de llimona per 
treure el gust de fum (també es deia que la llimona espantava les bruixes). 

Foto cedida per Maria Àngels Ferrando Sàbat
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A continuació es procedia a tallar-los les quatre potes. Se’ls ajeia de panxa a 
terra eixancarrats i després de tallar-los el cap, amb una destral els feien la 
clenxa, expressió metafòrica d’obrir-los en canal per l’esquena i desencar-
nar-los. Després de retirar les tripes, la freixura, el fetge, el sagí i els budells, 
la mocadera els netejava i els deixava a punt per fer les botifarres. Extreien 
el llom, el cap de llom, el costellam i els pernils (dos espatllons i dos pernils 
de cuixa), que també es netejaven i es traslladaven al salador, procurant 
prèviament eliminar la sang de les venes de les extremitats posteriors per 
evitar que les malmetés. En una caldera d’aram on s’havien dipositat la frei-
xura, el cor, els ronyons i algun tros de cansalada es feia arrencar el bull, i 
la mocadera i les altres dones de la casa trinxaven la carn dels porcs. De 
botifarres se’n feien de diversos tipus, crues i cuites. Amb els budells més 
amples feien les colanes, amb els més prims les botifarres blanques, amb 
les saxoneres les botifarres negres, amb el budell gros els bisbes i amb la 
bufeta de l’orina el que anomenaven pums. En algunes ocasions, quan el 
matador s’adonava que entre els espectadors hi havia algun neòfit en la 
matèria, exclamava amb un to amoïnat: «Ostres, m’he descuidat l’adreça-
dor i s’hauria d’anar a buscar perquè del contrari les botifarres sortiran tor-
tes.» Més d’un despistat acceptava espontàniament anar-lo a buscar fins 
que s’adonava que es tractava d’una broma. D’aquí ve que quan algú era 
molt eixerit es comentava que li farien anar a buscar l’adreçador. De can-
salades n’hi havia de tres tipus: la de la papada del coll, la de la panxa (o 
virada) i la de la grassa de l’esquena.

Foto cedida per Raimon Capellades Romeu
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de tall del porc i vi negre molt contundent. Després, cafè, conyac i caliquenyo.

En aquesta fotografia de finals també de la dècada dels cinquanta podem 
observar la post (o la banca) amb el gibrell de recollir la sang. Els protagonis-
tes que hem pogut identificar són el següents: en primer lloc els homes Ton 
Esteve, Isidre Rosich i Paulino Fontanals, drets al darrere del grup de nenes 
i nens que es troben davant del porc. Al darrere de l’animal hi veiem Josep 
Catasús, el nen Ramon Vallès i un altre nen no identificat. Al grup de tres 
nenes de la dreta hi ha Montserrat Mestres i la seva germana Magda i Maria 
Àngels Rubió. Tocant el porc hi ha un nen no identificat i Isidre Esteve, que 
té al seu costat Josep Suriol, Pere Gustems, Daniel Suriol, Josep Capellades, 
Pere Pascual, i una nena i un altre nen no identificats.

Benedicció del nou dipòsit d’aigua

Foto cedida per Raimon Capellades Romeu

A finals de la dècada dels cinquanta es va inaugurar i beneir un nou dipò-
sit d’aigua potable. Aquesta mena de barreja entre allò que és de naturalesa 
civil i la litúrgia catòlica s’ha anat perdent i cada vegada és més rar de trobar. 
Feliçment, s’ha acabat imposant la cita evangèlica de donar al Cèsar el que és 
del Cèsar i a Déu el que és de Déu.

Identifiquem primer els dos capellans, mossèn Joan Barceló, al centre de 
la imatge, i mossèn Isidro del Pla del Penedès. L’escolà de l’extrem esquerre 
era Josep Planas, els que hi ha a banda i banda del rector que beneeix el di-
pòsit, Daniel Suriol i Lluís Esteve Juvé, que té al costat Raimon Capellades Ro-
meu mirant el cel. Entre el grup de civils de l’esquerra s’hi trobaven Domingo 
Planas, l’alcalde Isidre Esteve, Antonio Vallès i Josep Maria Gómez.



137

V
iu

re i co
n

viu
re a Pu

igd
àlb

er

Les caramelles de finals 
de la dècada dels cinquanta del segle xx

Les caramelles és una d’aquelles tradicions que han anat a menys. Fins 
a la dècada dels trenta del segle passat hi havia dues corals locals que mante-
nien viva aquesta expressió de la cultura popular, però després de la Guerra 
Civil només un cor promogut per la parròquia sortia a cantar les caramelles 
el Diumenge de Pasqua. D’esquerra a dreta i de dalt a baix, seguint l’ordre de 
lectura, identifiquem Josep Maria Vidal, Joan Ferrando, Jordi Miquel, Cristò-
for Planas, Pere Torrents, un personatge no identificat, un altre desconegut, 
Josep Pellicer, Jaume Ferrando, Josep Suriol, Joan Baqués, Ramon Ferrando, 
Lluís Planas, Ramon Raventós, Joan Suriol, Pere Baqués, Joan Rubió, Miquel 
Vallès, un altre de no identificat, Josep Llopart, i Pau Ferrando amb un nen 
no identificat. A la primera fila, també d’esquerra a dreta, Marcelino Suriol, 
Francisco Ferrando, Josep Catasús, Joan Sala, Isidre Esteve, Lluís Jané i Joan 
Mir. Actualment no hi ha una coral local, però alguns aficionats del poble for-
men part del grup Sol Ixent del Pla i tots junts interpreten tres caramelles a 
Puigdàlber el Diumenge de Pasqua.

Foto cedida per Maria Àngels Ferrando

Rentant la bugada i fent safareig
El safareig del Cúmu (o del comú) era el lloc públic on es feia la bugada 

i es preparava el lleixiu, però també era un punt de trobada, de reunió i de 
conversa. Expressions com «fer safareig» o «fer bugada» procedeixen preci-
sament de la funció social que complien aquests serveis. Abans d’existir el 
safareig municipal algunes famílies rentaven la roba al torrent de Mas Romaní.

Aquest safareig que aprofitava l’aigua del pou del Cúmu era l’altaveu 
de tot el que s’esdevenia al poble, fins al punt que res es podia considerar 
prou important si abans no s’havia desvetllat en aquest recinte. Aquí es feien 
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públics els festejos del fill o de la filla, els casaments i els embarassos; aquí 
s’anunciaven els batejos i les primeres comunions; aquí les mestresses de 
casa s’assabentaven del canvi del metge o del veterinari municipal i comen-
taven les cartes que els fills enviaven des del servei militar obligatori; aquí 
es criticava l’alcalde de torn per les restriccions d’aigua i pel mal estat dels 
carrers… i aquí també s’insinuaven les relacions d’alguns convilatans que li 
feien el salt a la dona, i d’aquella veïna que era una fresca o que li posava les 
banyes al marit. A la dècada dels trenta s’hi cantava aquesta cançó, que re-
tratava l’enamorament apassionat d’una jove local: «No li agraden les patates 
/ ni tampoc les cols de l’hort / li agrada la botifarra del porquet del [aquí hi 
anava el nom d’un veí que obviem per no embolicar la troca] /. La veiéssiu 
com va a missa / amb el garbo que ella hi va / sembla la mula del Fèlix / 
quan se’n va amb l’amo a llaurar.» En realitat n’hi havia dos, de safareigs, un 
de gran, on rentaven la majoria de les famílies locals, i un de petit, ben bé al 
costat de l’altre, reservat per a la roba dels qui patien alguna malaltia que es 
podia considerar infecciosa.

En aquesta imatge de 1962 s’identifica Ramona Segura de cal Siulo i la 
seva filla Maria Àngels Mestres.

Fabricació manual de paraigües
Les dones del poble, a més de les feines de la llar i de col·laborar en les 

tasques agrícoles, s’han hagut d’espavilar per intentar contribuir a l’econo-
mia familiar. A la dècada dels cinquanta i seixanta es va estendre per les cases 
del poble la confecció manual de paperines per al comerç i la distribució. El 
paper el subministrava un fabricant de Sant Pere de Riudebitlles i la produc-
ció es basava en tres models diferents que es passaven a recollir un cop per 
setmana. Després va venir la fabricació manual de paraigües, com podem 
observar en la foto adjunta. Una empresària de la Granada facilitava d’una 
banda les estructures metàl·liques i de l’altra les teles que calia ajuntar i cosir. 

Foto cedida per Raimon Capellades Romeu
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La fotografia podria correspondre a l’any 1963, sota el til·ler de cal Diego. 
D’esquerra a dreta hi veiem Teresa Almirall, Montserrat Calaf Mitjans, la nena 
Teresa Vallès, Laura Romeu manipulant un paraigües, Mercè Rosich, un nen o 
una nena no identificat, Roser Calaf, Carme Egea, Emilio Esbert, Roser Calaf, 
Enriqueta Mir, Dolors Calaf i Assumpta Esbert.

Escatant el tartrà d’una bóta de vi
Fer de boter ha estat una activitat professional força habitual a Puig-

dàlber, fins al punt que en algunes famílies l’aprenentatge de l’ofici passava 
de pares a fills o d’avis a néts. En aquesta artística fotografia dels anys setan-

ta del segle passat identifiquem 
Joan Rubió Fusta ensenyant al 
seu nét Josep Geis Rubió a esca-
tar el tartrà d’una bóta de vi. El 
tartrà és químicament bitartrat 
potàssic (la sal de l’àcid tartà-
ric, el principal àcid del vi) que 
durant la fermentació precipita 
en forma cristal·lina i s’enganxa 
fortament a les bótes de fusta (i 
també a les parets dels dipòsits 
de ciment) fins a formar un gruix 
considerable que després de di-
verses anyades cal escatar periò-
dicament. Es tracta d’una matè-
ria primera apreciada per obtenir 
l’àcid tartàric, molt emprat en la 
mateixa indústria vínica i també 
en el camp de l’alimentació.Foto cedida per Pilar Rubió Domènech

Foto cedida per Roser Calaf Mitjans
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plementari al de pagès. Quan la feina a les vinyes afluixava aleshores s’ocu-
pava el temps en una d’aquestes activitats laborals. Totes tenien un caràcter 
artesanal molt rudimentari, sense gaire inversió inicial i sense gaires compli-
cacions tecnològiques més enllà de les eines pròpies de cada ofici. Això per-
metia obtenir uns ingressos addicionals als de les feines agrícoles i atendre 
millor les necessitats familiars.

Els canyissos del Vallès

Foto cedida per Antonio Vallès Esteve

Durant tota la segona meitat del segle xx aquesta era la imatge més ca-
racterística de Puigdàlber, impossible de dissimular. Muntanyes de canyes 
apilades de forma ordenada que feien recordar els poblats dels indis ameri-
cans, amb aquelles cabanes que admiràvem a les pel·lícules de cowboys. Les 
canyes i els vímets han estat les matèries primeres que tot un reguitzell de 
famílies del poble han utilitzat per guanyar-se la vida en els darrers segles. 
Amb aquest material es bastien els canyissos, els cistells i els coves de tota 
mena, tan propis del món rural.

Els canyers (Arundo donax) es troben arreu de la comarca i acostumen a 
poblar els marges de vinyes, camins, carreteres, torrents, rius i rieres. No tots 
són iguals, ni de la mateixa qualitat. La saviesa popular aconsellava tallar les 
canyes en les llunes velles dels mesos de desembre o gener, quan els dies són 
més curts i freds, i l’eina més adequada per fer-ho era i és el tallacanyes. Des-
prés cal triar-les, lligar-les amb cordills i filferros i traslladar-les a un espai asso-
lellat perquè s’assequin. Si es conserven ajagudes s’hi reprodueixen fongs i es 
podreixen ràpidament. Es feien servir per a diversos usos: a més de canyissos, 
celrassos, tancats per a horts i animals, coves i cistells, s’utilitzaven per a la 
construcció d’habitatges i per fer joguines i instruments musicals.
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L’indret que es veu a la fotografia estava (i està) situat entre les cases del 
poble i la C-15 i era propietat de la família Vallès, on en aquella època hi fa-
bricaven canyissos. Aquesta nissaga artesanal la va començar Antonio Va-
llès Miquel, nascut el 1908, la va continuar el seu fill Antonio Vallès Ferrando 
(1933) i la manté actualment Antonio Vallès Esteve (1967), nét del primer i fill 
del segon. Ves per on, tots tres es poden identificar en aquesta imatge... si 
sabéssiu on mirar.







Pàgines anteriors. Vista general d’alguns carrers 
del poble de Puigdàlber. Fotos de Pere Pascual Salat
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els 107 motius de les cases 
i indrets de Puigdàlber

Els motius, malnoms o sobrenoms de les cases i famílies de Puigdàlber 
i d’alguns dels seus indrets són un element d’una singularitat excepcional 
que comparteix, però, amb la resta de pobles de Catalunya. Ens parlen d’una 
nomenclatura pròpia de la gent i de la història del poble al llarg de succes-
sives generacions i és un patrimoni que cal recordar i preservar. Es transcriu 
tot seguit el resultat de l’exercici de recuperació de la memòria històrica que 
han fet les veïnes del poble Teresa Massana Llopart, Montserrat Esteve Juvé, 
Antonia Soto Triguero, Juana Torres López, Maria Assumpció Balcells Ven-
tura, Isabel Cànovas Martínez, Maria Àngels Ferrando Sàbat, Julieta Guilera 
Raventós, Maria Vallès Ferrando, Roser Calaf Mitjans, Pilar Rubió Domènech i 
el veí Joan Gutiérrez Sánchez, sota la coordinació de Marta Aymerich Porta. 
Tota vegada que es tracta d’una tradició oral que rarament s’ha escrit, és més 
que probable que alguns d’aquests motius s’hagin tergiversat o deformat al 
llarg dels anys fins al punt que resulti impossible desxifrar-ne el sentit. Per tal 
de facilitar la localització dels 104 motius, els hem ordenat alfabèticament.

a) Ca l’Amàlia, a l’avinguda de Catalunya. En alguna etapa històrica allí 
hi havia una fusteria. Ca l’Agneta, al carrer del Mig, núm.16. Els dos avis que 
hi residien, Joan i Maria, van acollir a casa seva una noia que es deia Agneta 

perquè els atengués, atesa la seva 
avançada edat. Ca l’Amadeu, al 
carrer de Sant Raimon de Penya-
fort. Hi vivia un pagès que, a més, 
feia de barber ambulant i projec-
tava les pel·lícules del cinema. Ca 
l’Andreu del nonis, al carrer de Vi-
lafranca. Nonis és un anacronisme 
que equivaldria a una doble ne-
gació i, en aquest cas, el malnom 
faria referència a algú que sistemà-
ticament deia que no a tot. Altra-
ment, fer nona, fer noni, fer nonis, 
fer nono, fer nonetes, fer la non-
non, vol dir dormir en llenguatge 
infantil. Ca l’Agutzil, al carrer de 
Sant Raimon de Penyafort. No hi 
ha dubte que en algun moment 
allí hi devia residir un agutzil de 
l’Ajuntament.

b) Cal Beb, diminutiu de Josep, 
al carrer de la Diputació. Allí hi vivi-
en fa més de vuitanta anys els avis 
Joan Baqués i Joaquima Esteve, la 

La família de cal Beb a la dècada dels trenta. 
D’esquerra a dreta el periodista de Mundo Gráfico, 
José Gaya Picón, Antònia Baqués Esteve i la seva 
mare Joaquima Esteve, dos dels seus fills, Josep 
i Victòria, el seu pare Josep Castañares Expósito 
i el seu sogre Joan Baqués. Foto de Mundo Gráfico, 
cedida per Joaquima Castañares Baqués
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seva filla Antònia, casada amb Josep Castañares Expósito, i els seus tres fills 
Josep, Victòria i Joaquima. Cal Besolí, al carrer de Sant Isidre. L’immoble havia 
estat propietat de la família Besolí, una nissaga de sastres vilafranquins. Cal 
Bòlica o cal Mestret, al carrer de Vilafranca. Allí construïen i reparaven bótes 
i bocois. Diu una llegenda urbana que a les nits es podien sentir uns cops 
estrepitosos que es van atribuir alegrament a l’estampació de moneda falsa. 
Bolic, en català, vol dir manyoc de cabells, de fibres o de fils. Cal Boter, al car-
rer de la Diputació. La nissaga familiar dels boters que hi residien es va extin-
gir quan el darrer va emigrar a Cuba i ja no va tornar. Cal Barraques, al carrer 
de Sant Raimon de Penyafort. Alguna mena de relació amb les barraques de 
vinya devien haver tingut els seus habitants. Una de les darreres mestresses 
d’aquesta casa va ensenyar a cosir, bordar i planxar a moltes de les noies 
del poble. Cal Baltasar, al carrer de la Diputació. Un dels seus propietaris es 
va dedicar a fer de pagès. Cal Biel, al carrer del Molí de Vent. Allí s’hi venia la 
calç que els pagesos utilitzaven per ensulfatar les vinyes. El 1932 hi vivia una 
àvia, el matrimoni i els seus tres fils (dues nenes i un nen). Bellavista, que és 
el nom del nucli de cases situades a la part més alta del terme municipal des 
d’on, efectivament, s’observa una bella panoràmica.

c) Cal Cerdà (o cal Sardà) era el nom de la família que tenien en propie-
tat la Casa Gran (cal Ferran) des de principis del segle xvii, o qui sap si des 
d’abans. Ca la Conxita i cal Carlos, al carrer de Gaudí, l’una al costat de l’altra. 
Cal Catxones, al carrer de Sant Isidre. Expliquen que a un dels seus propie-
taris li agradava jugar a les cartes i apostava com si tingués un bon joc sense 
tenir-lo, cosa que s’anomena fer catxes, i per això li va quedar el malnom de 
Catxones. Aquest mateix personatge es traslladava amb el seu carro a Vila-
franca i Vilanova per comercialitzar els seus productes agrícoles. Cal Cotoliu, 
al carrer de Sant Isidre. A un dels seus propietaris li faltava una orella. Un 

La família de cal Biel el 1932. L’àvia, el matrimoni i els seus tres fills, amb el gos de la casa. 
Foto de Mundo Gráfico, cedida per Joaquima Castañares Baqués.
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cotoliu és un moixó de camp de la família dels alàudids. Cal Campaner, òbvi-
ament a la plaça de l’església. Aquest motiu sembla evident. Cal Casquet, al 
costat mateix de l’església. Un casquet és una lligadura de tela o de cuir, sense 
visera, o un pegat compost de pega d’herbes que hom posava al cap d’un 
malalt de tinya per guarir-lo. Un casqueta era també un manyoc de roba que 
les dones de Puigdàlber es posaven sobre el cap per portar el gibrell ple de 
roba per anar a rentar-la al torrent de Mas Romaní, quan encara no hi havia 
el safareig municipal. Cal Coll de Bot, situat on ara hi ha l’Ajuntament. Un bot 
és un cuir, generalment de boc, cosit i empegat, que servia per contenir vi i 
altres líquids. Cal Carnisser, de la nissaga familiar dels Cols, al carrer de Sant 
Raimon de Penyafort. Cal Cisteller, al carrer del Mig, núm. 10, era el domicili 
de l’alcalde republicà Manuel Parellada. Cal Cecilio a l’avinguda de Catalunya. 
El Cúmu (o Comú), nom del pou d’aigua potable que abastia el poble i el sa-
fareig municipal. Cal Cisco, molt a prop de la plaça de l’Ajuntament. I, final-
ment, cal Cigaló, al carrer de Sant Raimon de Penyafort, núm. 8, on ara hi ha 
el bar El Celler. 

d) Cal Domingo, al carrer de la Diputació. Allí hi vivia un avi que es deia Do-
mingo. Cal Drac, al carrer de Sant Raimon de Penyafort. Cal Diego, al carrer de 
Francesc Macià. Cal Domingo Xic, al carrer del Mig. Xic és un sinònim de petit.

e) Comencem per l’Estanc, la casa Josep Parellada, que és un habitatge 
modernista la façana del qual està catalogada com a bé d’interès cultural lo-
cal. Se la coneix popularment com la Tenda Nova i es troba a l’avinguda de 
Catalunya, núm. 16. Ca l’Enganot, al carrer de Sant Raimon de Penyafort. En-
ganot és una paraula raríssima que no es troba al diccionari i podria tractar-se 
d’una deformació d’enganós, que significa enganyador. Ca l’Ermità, al carrer 
de Sant Raimon de Penyafort. Allí hi residia un pagès que també feia a esto-
nes de curandero. Ca l’Elisa, al carrer de la Diputació. Allí hi vivia l’Elisa amb el 
seu marit, el Joan del Romaní. Ca l’Esbertó, al carrer del Mig. Aquest malnom 
és una deformació i un diminutiu de ca l’Albert. D’Albert es va passar a Esbert 
i d’Esbert a Esbertó. Un dels seus habitants, Carlos Sàbat, que era músic, hi 
tenia un piano que sabia tocar de meravella. Ell mateix dirigia la coral del po-
ble. Es desplaçava amb carro a Esparreguera per anar a vendre-hi alls. 

f) Can Ferran, a la plaça de l’Església. El 1833, el tinent coronel d’infanteria 
Miquel de Rialp Llorens, casat amb Teresa Miret Teixidó, va fer importants 
obres de reforma a la Casa Gran de Puigdàlber, propietat aleshores de la seva 
família, i s’hi va establir. Admirava tant Ferran VII que sembla que en coinci-
dir el final de les obres amb la mort del rei, en honor seu, va batejar la Casa 
Gran amb el motiu de can Ferran. Aquesta hipòtesi és més versemblant que 
la que atribueix el malnom a un monjo trinitari exclaustrat que es deia Pau 
Ferran i que hauria residit en un temps i indret indeterminats del poble de 
Puigdàlber. Cal Florenci, a l’avinguda de Catalunya. Hi va residir un agutzil del 
poble que, a més d’anunciar els bans de l’Ajuntament, informava de l’arriba-
da de peix fresc després de convocar els veïns amb la seva trompeta. Ca la 
Ferlanda, al carrer de la Diputació, on hi vivia una dona curandera. Cal Ferrer, 
a l’avinguda de Catalunya. Allí hi residia un ferrer i ferrador d’animals. Cal Fus-
ter, també a l’avinguda de Catalunya. El motiu semblaria també evident. Cal 
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Coixa, al carrer de Sant Raimon de Penyafort. Hi vivia una mestressa a qui li 
faltava una cama i en portava una d’ortopèdica. Ca la Felisa, al carrer de Sant 
Raimon de Penyafort i cal Fluixes, al carrer del Mig, i cal Felip, al carrer de Sant 
Raimon de Penyafort. No ens podem descuidar el Forn, on ara hi la botiga de 
queviures de la Marta i el Manel. 

g) El Gorner, nom del nucli poblat integrat a Puigdàlber on es troben ubi-
cades les dues caves del municipi. La Casa Gran, nom antic de can Ferran. Cal 
Gervasi, al carrer de Sant Raimon de Penyafort, on hi havia una fleca. Ca la 
Gregòria al carrer de Sant Raimon de Penyafort i cal Gravat, al carrer de Gaudí, 
que eren i són pagesos.

i) Ca l’Isidro del Molinet, boters, a la plaça de l’Església i ca l’Isidre dels Ous 
(també cal Gravat). 

J) Cal Jeroni, al carrer de Sant Raimon de Penyafort i cal Joanet del Sàbat 
al carrer del Mig. Cal Jep Bep. Jep i bep són abreviatures de Josep. Cal Jaume 
Andreu, també al carrer del Mig. Es dedicaven a la fabricació artesanal de 
cistells i coves de vímet. Cal Jepet del Llop, situat on ara hi ha l’Ajuntament. 
Cal Jan, al final de l’avinguda de Catalunya. Jan és una abreviatura de Joan. 
Cal Julià (la mateixa casa de cal Tòful), a l’avinguda de Catalunya, on per la 
processó de Corpus s’hi habilitava un petit altar. Ca la Julita, a l’avinguda de 
Catalunya. Cal Joan de la Granja, al carrer de Sant Raimon de Penyafort. Cal 
Joan del Pere Curt, a l’avinguda de Catalunya (es tracta del mateix immoble 
que el de ca l’Agneta). Cal Jorba, a tocar de la plaça de l’Església. La família 
Jorba era propietària dels famosos magatzems Jorba de Barcelona. 

l) Cal Lloques, a l’avinguda de Catalunya. Sembla evident que allí algú es 
devia dedicar a la cria de femelles d’aviram. Cal Llop, al núm. 1 del mateix 
carrer. És un motiu molt habitual a altres pobles de la comarca. Cal Lleó, al 
carrer de Sant Raimon de Penyafort.

m) Cal Mestre del Gorner. Cal Mestret (cal Bòlica) al carrer de Vilafranca. 
Cal Martí, al carrer de la Diputació. Allí hi va residir l’únic protestant conegut 
del poble. Cal Muntaner, al carrer de Bellavista, on ara hi viuen l’alcaldessa 
Maria Elias Torrents i Pere Tutusaus Lluch. Ca la Marieta vídua, al carrer del 
Remei. Cal Macià, al carrer de Sant Raimon de Penyafort. Fusters i ebenistes. 
Cal Molinet, a la plaça de l’Església. Cal Manuel, al carrer de Francesc Macià. 
Feien de boters. Cal Migsenyor, al carrer de Sant Raimon de Penyafort. Allí 
hi vivia un home baixet que guardava els diners sota la gorra que li cobria 
el cap. Ca la Maria Gerreta, al final de l’avinguda de Catalunya. Gerreta és un 
diminutiu de gerra. Cal Manso, al carrer del Mig. Hi vivien i hi viuen pagesos. 
Cal Martí (ara Cisco Tet), al carrer de la Diputació, dedicats també a l’agricul-
tura. Ca la Magina, al carrer de la Diputació. Podria venir de la dona del Magí. 
Ca la Margarida, al carrer de la Penyora. Cal Mut, al carrer de Sant Raimon de 
Penyafort. Efectivament, hi vivia un home mut amb el seu germà anomenat 
Lisies. Cal Mariano, al carrer de Sant Raimon de Penyafort. Eren pagesos. El 
Mas Morer (o Moré) era el nom del barri del Pla del Penedès incrustat al poble 
de Puigdàlber. Morer és el masculí de morera, un arbre de fulla caduca de la 
família de les moràcies. 
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n) Cal Negus, al carrer del Mig. Hi vivia un home amb el color de la pell 
enfosquida que recordava els emperadors d’Abissínia, anomenats negus.

P) Cal Peret del Saba (o del Sàbat), al carrer del Mig. Cal Pau Cigaló, a l’avin-
guda de Catalunya. Allí hi va haver una barberia, una espardenyeria i la cen-
tral telefònica del poble. Un cigaló és una copeta d’aiguardent o de rom. Cal 
Punxa, al carrer de Sant Raimon de Penyafort. Cal Pau de la Serra, a tocar de 
la plaça de l’Ajuntament. Cal Palau, al carrer de la Diputació. Ca la Palmira, al 
carrer de Gaudí, on també per Corpus s’hi instal·lava un petit altar. I per últim, 
cal Perico, a l’avinguda de Catalunya, on viu l’exalcalde Pere Ferrer.

q) Ca la Quimeta de cal Baqués, al carrer del Mig, a la mateixa casa on va 
viure l’alcalde Manuel Parellada Mitjans. Hi viu Joaquima Castañares Baqués, 
neboda de l’alcalde Parellada. 

r) Cal Rosich, al carrer de Sant Raimon de Penyafort. Eren pagesos i ve-
nien oli. Ca la Rita, al costat de cal Campaner, on havien viscut la Teresina 
Carbó i el seu fill.

s) Cal Salvador Perico, a l’avinguda de Catalunya. Perico és un diminutiu 
de Pere, el nom d’un ocell i el dels socis i simpatitzants de l’Espanyol. Vés 
a saber. Cal Sàbat (o Saba), al carrer de Sant Raimon de Penyafort. Cal Solé, 
una casa del camí de Bellavista construïda el 1853. Cal Sardalla, a l’avinguda 
de Catalunya, on hi havia un magatzem de vins. Cal Siulo, al carrer de la Di-
putació. Siulet és un sinònim de xiulet. Cal Simón, al carrer de Sant Raimon 
de Penyafort. Cal Safra, al carrer de la Diputació, on hi viu la família Zafra, 
oriünda de Jaén. 

t) Cal Tonet del Bep, a l’avinguda de Catalunya (abans cal Fuster). Cal 
Tino, a l’avinguda de Torrescasana. Cal Tòful del Punxa, a l’avinguda de Ca-
talunya. Eren pagesos que venien els seus productes al mercat de Vilano-
va. Cal Ton Cigaló, a l’avinguda de Catalunya. Es dedicaven a la fabricació de 
canyissos. Cal Tonet Vermell, al carrer de Sant Raimon de Penyafort. Eren 
pagesos i apicultors. Cal Trecalet, al carrer de la Diputació. Trecalada és una 
colla nombrosa. Cal Ton del Cantó, al carrer de Bellavista. Cal Tet, on, a més 
dels seus propietaris, en aquesta masia a la dècada dels quaranta del segle xx 
hi vivia el rector de la parròquia, mossèn Josep Arenas. La Tenda on hi viu el 
Josep Parellada, la Maria, la seva dona i les seves dues filles, la Núria i la Roser.

v) Cal Vicentó, al carrer de Sant Raimon de Penyafort. Hi vivia un barber i 
carnisser. Cal Vermell, al carrer de Bellavista, pagesos.

X) Cal Xic Diego, al carrer de Sant Raimon de Penyafort. Hi havia una bar-
beria amb un barber que es deia Tòful.







Pàgines anteriors. Vista panoràmica del municipi 
de Puigdàlber. Foto de Pere Pascual Salat
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recoPilació de teXtos sobre Puigdàlber 
escrits Per diversos autors 

llicència per beneir una capella de l’església 
de Puigdàlber el 12 d’octubre de 1665

Text de la llicència extret de l’arxiu parroquial atorgada al rector de la 
parròquia de Santa Fe del Penedès perquè benís una capella dedicada a Sant 
Raimon de Penyafort, Sant Josep i Santa Càndida, al poble de Puigdàlber:

«Vós, Joan Baptista Vila, per [part] dels senyors canonges de la seu 
barcelonina, respongueu les lletres. A l’estima en Crist reverent prevere, o al 
que té cura de les ànimes, regint la parròquia església de Santa Fe, diòcesi de 
Barcelona. Salut en Crist. A fi que la capella juntament amb el retaule sota la 
invocació dels sants Ramon de Penyafort, Josep i Càndida, construïda a l’es-
glésia de Sant Andreu de Puig de Alba, sufragània de dita parròquia de Santa 
Fe, es faci segons les cerimònies del ritual romà, com és ordenat per decret 
en dita diòcesi barcelonina, et concedim la facultat i els oportuns permisos 
perquè ho realitzis exprés.»

les successives nissagues de cal ferran 
(abans la casa gran i molt abans cal cerdà). 

Carles Querol rovira. Text inèdit, 2014

La casa més antiga que es conserva a Puigdàlber, coneguda darrera-
ment com cal Ferran, és una mansió que es remunta probablement al segle 
xv, qui sap si fins i tot des d’abans. De fet, a l’interior de l’immoble es conser-
va una escala que comunica la planta baixa amb el primer pis i que podria ser 
del mateix segle xv.

els cerdà (o sardà) 
Des de principis del segle xvii es té notícia de la presència de la família 

Cerdà a Puigdàlber i no es pot descartar que hi fossin des de dècades o qui 
sap si segles abans.

els olivella
El 8 de setembre de 1734, un apotecari de Vilafranca anomenat Jo-

sep Olivella, propietari de finques rústiques i urbanes a la capital comarcal, 
va comprar l’anomenada Casa Gran, ubicada a la plaça de l’Església, a Ma-
ria Àngels Sardà, vídua de Josep Cerdà, un pagès de Puigdàlber, pel preu de 
3.450 lliures catalanes. Vuit anys després, el mateix Josep Olivella va comprar 
també la casa del costat, coneguda com la Casa Petita, a un altre pagès del 
poble anomenat Josep Traver per l’import de 2.700 lliures. Un avantpassat 
seu, Joan Traver de Baix havia adquirit aquest immoble i altres béns el 1621 
a la rectoria de Santa Fe.
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ca, al Monestir de Santes Creus, al de Nostra Senyora de Montserrat i al de 
Sant Cugat del Vallès i a la Infermeria de Ripoll; als Beneficis de l’Anunciata, 
Santa Elena, Santa Coloma i Santa Maria, al convent de Monges Carmelites 
Descalces de Vilafranca i a Carles Suyol i Ramon de Paguera, baró de Roca-
fort. El patrimoni dels Olivella a Puigdàlber comprenia, a més de la Casa Gran 
i la Casa Petita, tres vinyes (els Ametllers, Pallisota i Xup) i una altra sense 
identificar, un solar al carrer de Jorba, un terreny de 2.457 metres quadrats 
al mateix carrer, un cobert al carrer del Gorner i quatre peces de terra (Sota 
l’Era, Xarmadeta, l’Oliverar i la Serreta). També eren propietaris d’una casa al 
Gorner, de 10 finques al Pla del Penedès i de 5 a Font-rubí. Els Olivella van 
ostentar les propietats de Puigdàlber, el Pla i Font-rubí fins al 1813, quan la 
pubilla i filla única Ignàsia Olivella Olives, besnéta del comprador de la Casa 
Gran de Puigdàlber, es va casar amb Francisco de Rialp Llorens.

els rialp
El llinatge de la branca penedesenca dels Rialp s’havia iniciat a princi-

pis del segle xiv, quan el cavaller Guillem Bernat (o Bernat Guillem) de Rialp, 
veí d’Anglesola (Urgell), amb data 4 de març de 1323, va acompanyar l’infant 
Alfons, fill primogènit del rei Jaume el Just, en la primera expedició organit-
zada per a la conquesta de l’illa de Sardenya, on van arribar el 12 de juny. El 
rei va premiar Guillem Bernat de Rialp amb importants propietats a les Gu-
nyoles (Alt Penedès), que van ser l’origen del patrimoni familiar a la comarca. 
Tanmateix, li va atorgar finques al Tibidabo i a la Vall d’Hebron (Barcelonès), a 
Terrassa (Vallès Occidental) i a Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat), entre 
d’altres. De fet, però, els Rialp eren originaris de la vila pallaresa de Rialb i ja 
posseïen finques a Anglesola.

El 1714, durant la guerra de Successió, Ramon de Rialp i de Safont, batejat 
a Anglesola el 20 de gener de 1670, va ser tinent coronel del Regiment de 
Cavalleria número 5 «Sant Jaume» de les tropes austriacistes (els partidaris 
de l’arxiduc Carles d’Àustria a la corona espanyola) i es va haver d’exiliar a 
Viena (Àustria) després de la victòria de Felip V i abans de la promulgació dels 
decrets de Nova Planta. Allí va morir, assistit per la seva esposa Alberta Solà, 
després de fer testament en favor del seu fill Carles. El 1830, el tinent coronel 
d’infanteria Miquel de Rialp Llorens, casat amb Teresa Miret Teixidó, va fer 
importants obres de reforma a la Casa Gran de Puigdàlber i s’hi va establir. 
Admirava tant Ferran VII que sembla que quan aquest va morir el 1833, en 
honor seu, va batejar la Casa Gran amb el motiu de can Ferran. Aquesta hipò-
tesi és més versemblant que la que atribueix el malnom a un monjo trinitari 
exclaustrat que es deia Pau Ferran i que hauria residit en un temps i indret 
indeterminats del poble de Puigdàlber.

En el segle xix, els Rialp eren propietaris d’unes 180 finques rústiques i 
urbanes a Barcelona, Terrassa, Sant Feliu de Llobregat, Anglesola, Vilafran-
ca i les Gunyoles. En aquest darrer municipi posseïen el Castell dels Rialp, a 
un metre i mig de la Torre Romana, construït sobre una antiga fortificació 
medieval. A més, disposaven d’una altra casa i de 16 peces de terra de con-
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reu. Els veïns de les Gunyoles van 
deformar la denominació Rialp i 
d’aquest edifici en deien a cal Real. 
A la capital de l’Alt Penedès posseï-
en tres cases (als carrers de la Cort, 
de la Parellada i de la Font) i 20 pe-
ces de terra.

La pubilla i filla única del ma-
trimoni Rialp-Olivella, Maria Con-
cepció de Rialp Olivella, nascuda 
el 1816 a Barcelona, es va casar el 
1842 amb l’advocat i militar d’in-
fanteria oriünd de Calaf (Anoia) 
Josep Maria de Torrescasana Re-
quesens, dos anys més gran que 
ella. La primera va morir el 7 de 
juny de 1864 i el segon el 4 de juny 
de 1889. El 1851 Maria Concepció 
Rialp havia estat declarada hereva 
universal. La suma dels dos patri-

monis, el dels Rialp i el dels Olivella, va esdevenir una de les fortunes impor-
tants de l’Alt Penedès. Les collites de blat, ordi, civada i mestall de la Casa 
Gran i de la Casa Petita de l’any 1825 va ser de 56 quarteres i 11 quartans.

els torrescasana
L’hereu del matrimoni Torrescasana-Rialp, Hermenegildo (o Armengol) 

Torrescasana Rialp, es va casar amb la penedesenca Vicenta Domènech Sa-
gristà el 6 de febrer de 1879. En aquell final de segle el nombre de parcers de 
can Ferran de Puigdàlber eren 51, els quals pagaven puntualment una quarta 
part del gra, un tercera part del vi i una sisena part dels llegums. Vegem-ne 
la llista completa: Antonio Batlle, Antonio Calaf, Josep Camps Ametller, Pele-
grí Camps, Josep Cartró, Joan Casanellas Casanovas, Joan Esbert (a) Sardalla, 
Pere Escofet, Cristòfor Escofet, Magí Esteve (a) Pasarich, Pere Esteve Esteve, 
Jaume Ferrando Moret, Josep Ferrando Puig, Cristòfor Ferrando, Josep Fon-
tanals Soler, Jaume Fontanals, Pere Fontanals Ollé, Joan Giró Sala, Antonio 
Guilera, Francisco Isach Soler, Pau Isart Claramunt, Josep Martí Escofet, An-
tonio Martí Vilaplana, Jordi Mas, Francisco Mestre Miret (a) Baylet, Josep Mir 
Garriga, Jaume Mir Rosich, Josep Morgadas Nadal, Antonio Morgades, Andreu 
Puigdengolas, Joan Puigdengolas, Sebastià Queraltó, Pau Raventós Mestre, 
Miquel Rovira Panera, Isidre Rosich, Pau Rosich, Jaume Rosich, Josep Rosich 
Piñol, Francisco Rosich, Antonio Rosich, Antonio Rovira, Albert Sàbat Fonta-
nals, Joan Sàbat Fontanals, Pere Sàbat Fontanals, Jaume Sàbat Fontanals, Pau 
Solé Casanovas, Joan Soler Queraltó, Cristòfor Suriol (a) Sigala, Jaume Vallés 
(a) Campaner, Pere Vallès Esteba i Teodoro Ventura. Si tenim en compte que 
en aquella època a Puigdàlber hi vivien unes 100 famílies, ens adonarem de la 
vinculació de bona part del poble amb la família Torrescasana.

Escut heràldic de la nissaga Rialp.
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mènech va tenir dues filles, Pilar i 
Mercedes. El patrimoni d’Herme-
negildo Torrescasana Rialp en el 
moment de la seva mort el 1925 
(comptant-hi immobles, finques 
agrícoles i censos) estava valorat en 
530.546,36 pessetes de l’època. En 
aquest inventari patrimonial la casa 
pairal de can Ferran tenia un preu 
de 500 pessetes, la qual cosa vol dir 
que la totalitat dels béns familiars 
valia mil vegades més.

Pilar Torrescasana Domènech es 
va casar amb el dermatòleg Pablo 
Umbert Corderas i van tenir qua-
tre fills (Enric, Pilar, Sofia i Rosario), 
mentre que Mercedes va romandre 
soltera després d’haver hagut de re-
nunciar a fer-se monja per motius 

de salut. Va dedicar la seva vida i bona part del seu patrimoni a obres de 
caritat i generositat. Ella i la seva germana van finançar la construcció en part 
de l’església parroquial després de la Guerra Civil.

els umbert 
El també eminent dermatòleg Enric Umbert Torrescasana es va casar 

amb Cecília Millet Genové del Masnou i van tenir 16 fills. Can Ferran va esde-
venir un indret d’estiatge familiar, especialment per a Mercedes Torrescasana 
Domènech, i també per a la seva germana, el seu cunyat i els seus setze ne-
bots. De l’anomenada popularment senyoreta Mercedes, els més grans del 
poble en conserven un bon record per la seva generositat. Entre altres dona-
cions, va regalar els terrenys per a la construcció de les escoles.

els carrera
La família Umbert-Millet va vendre can Ferran el 1981 a Manuel Carrera 

Labrado (alcalde del poble entre 1991 i 2007), el qual va dur a terme impor-
tants obres de reforma de l’immoble i condicionament del jardí i va obrir-hi 
un restaurant pensat principalment per a celebracions familiars i també com 
a residència habitual pròpia. La casa pairal dels Cerdà, dels Olivella, dels Rialp, 
dels Torrescasana, dels Umbert i dels Carrera continua gaudint del privilegi 
de ser la més antiga del poble.

Mercedes Torrescasana Domènech (1888-1979). 
Foto cedida per Enric Umbert Millet
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troballa d’un nadó abandonat 
a la portade la casa de Pau ferrando rovira (1914)

Informació extreta d’un curiós i centenari expedient de l’Arxiu Muni-
cipal que porta per títol Provincia de Barcelona. Ayuntamiento Puigdalba. Año 
1914. Diligencias de hallazgo de niño de padres ignorados acaecido en la noche 
del veinte y ocho de octubre del expresado año.

DENUNCIA. En Puigdalba a veinte 
y nueve de octubre de mil novecientos 
catorce. Siendo las seis de la mañana del 
día de hoy, ante el Señor Alcalde Don 
José Ráfols Puig y con asistencia de mi 
el infrascrito Secretario compareció Don 
Pablo Ferrando Rovira, mayor de edad, 
casado y de esta vecindad manifestan-
do: Que a eso de las diez de la noche 
de ayer, poco menos, hallándose en su 
cama, oyó que daban golpes en la pu-
erta de su casa, se levantó, abrió una de 
las ventanillas que dan a la calle y al aso-
marse para ver quién era no vio a perso-
na alguna, pero si un bulto en el umbral 
de su casa y al momento oyó sonidos 
inarticulados como de niño pequeño 
hacia el sitio donde se hallaba dicho bul-
to. Abrió la puerta de su casa y seguida-
mente vio que aquel bulto consistía en 
un niño o niña recién nacido envuelto 

de ropa, sirviéndole de envoltura un trozo de trapo de tapabocas agujerea-
do, esto es, en estado muy ruinoso. Lo recogió como deber humanitario para 
dar parte a la autoridad como lo hace en este momento. Leída que ha sido 
esta manifestación por renunciar a hacerlo de por si, se afirma y ratifica en su 
todo y la forma, con el Sr. Alcalde, lo que yo, el infrascrito secretario certifico.

Signat: El Alcalde, José Ráfols. El Secretario Ramon Martínez. Pablo Ferrando.
 DECRETO. Vista la anterior denuncia, dispóngase seguidamente de una 

mujer para dar alimento al recién nacido abandonado, ordénese al facultati-
vo Sr. Maslloreús para el reconocimiento del hallado, consígnese a continua-
ción por medio de éste las prendas y demás datos o circunstancias para sus 
efectos y para verificarlo persónese el Aguacil de este Ayuntamiento, repre-
sentando mi autoridad, en la casa del hallazgo para la práctica de dicha dili-
gencia o acta de reconocimiento del recién nacido y sus ropas, y, verificada 
dicha constitución dicho alguacil ante el Sr. Juez Municipal de este pueblo 
dándole cuenta del resultado de dicha diligencia y proceder en su caso a 
la inscripción en el Registro civil, sacando inmediatamente copia certificada 
de la misma y con oficio acompañatorio condúzcase al nacido con una mu-
jer de pecho y un acompañante a la Santa Casa de Maternidad provincial de 

Pau Ferrando Rovira i la seva esposa 
Palmira Fontanals Parladé. Va ser ell qui 
la nit del 28 d’octubre de 1914 es va trobar 
un nadó abandonat a la porta de casa seva 
del carrer del Gorner. Foto Bosch de Figueres, 
cedida per Maria Àngels Ferrando Sàbat 
de cal Llop
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veinte y nueve de octubre de mil novecientos catorce. El Alcalde José Ráfols. 
Secretario Ramon Martínez.

ACTA. En Puigdalba a veinte y nueve de octubre de mil novecientos cator-
ce. Siendo la una y media de hoy, previa ordenación en forma, se constituyó 
el Aguacil del Ayuntamiento delegando al Señor Alcalde, acompañado de Sr. 
Maslloreús, de los testigos Antonio Martí Planas y Jaime Rahimbau Olivella, 
mayores de edad y vecinos de este pueblo, con asistencia de mi el infrascrito 
Secretario, en la casa del denunciante Pablo Ferrando Rovira sito en la calle del 
Gorner donde se halla y se halló el recién nacido de padres ignorados, y pre-
sentes dicho Ferrando y demás personas del pueblo, se procedió por orden del 
Aguacil al reconocimiento de la persona del hallado por el referido Dr. Masllo-
reús, manifestando éste no haber notado señal alguna de violencia en aquell 
así como tampoco cicatriz como contraseña. A continuación se reconoció por 
el referido alguacil y en presencia de los circundantes la ropa consistente en: 
un trozo de tapabocas agujereado, dos trozos blancos pequeños, uno id. color 
pequeño, una venda blanca estropeada, una camisa blanca de algodón de es-
tado regular, una blusa a su medida de estado regular, una gorrita de algodón 
blanca medio vieja y otra id. con [inintel·ligible] de medio uso, todo lo cual se 
le ha vuelto a poner, siendo esto lo único que se la ha encontrado. Con lo que 
se dió por terminada la presente acta y diligencia, recogiendo al niño el aguacil 
para entregarlo al Sr. Alcalde, firmando la presente los [inintel·ligible] señores 
en ella de lo que yo el Secretario certifico. Andrés Mestres. Pablo Ferrando. An-
tonio Martí. Jaime Rahimbau. Ramon Martínez. 

DILIGENCIA. Seguidamente, siendo las once de hoy se pone en camino 
para Barcelona con el recién hallado, una mujer de pecho, Calvisa Saumell 
Domènech de este pueblo, acompañada del Sr. Alcalde para el ingreso del 
referido niño en la Casa provincial de Maternidad. Doy fe. Ramon Martínez

OTRA. En Puigdalba a treinta de Octubre de mil novecientos catorce. Con 
el correo de hoy se remite con oficio acompañatorio, a la Casa provincial de 
Maternidad, la partida de bautismo y certificación de la inscripción en el Re-
gistro Civil de este pueblo, referido al mencionado niño, cuyos documentaos 
quedaron pendientes de entregar ayer. Doy fe. Ramon Martínez.

Consultada la corresponent inscripció en el Registre Civil hem sabut que 
al nadó li van posar per nom Joan Borbó (en honor al fill del rei Alfons XIII i 
Victòria Eugènia de Battenberg nascut l’any anterior) amb els cognoms de 
Santamaria Expósito. Ves per on, per les presses o pels nervis, el capellà el va 
batejar i el va registrar en el Llibre de Baptisme amb el nom de Josep. Feia 91 
anys, el 6 de març de 1823, que va aparèixer a Puigdàlber en circumstàncies 
similars un altre nen que van batejar amb els noms de Fèlix, Francesc i Josep. 
A la veïna Santa Fe es van produir abandonaments de nadons els dies 6 de 
setembre de 1826 (una nena), 12 d’agost de 1834 (un nen aparegut a la porta 
de la rectoria), 28 de març de 1840 (una nena que va ser lliurada per una dona 
desconeguda a una veïna que transitava pel camí que anava de Sant Pere de 
Riudebitlles a Vilafranca) i el 18 de desembre de 1858 (una altra nena).
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cançons escrites per al cor el roure

Americana a tres veus, que porta per títol Amorosa, amb música del 
mestre vilafranquí Francesc de Paula Bové i lletra de J. Parera (1917), respec-
tant la grafia original:

Si’t dic que t’estimo te tornas vermella
si’t dic que’ts hermosa t’hi tornes també.
Si això no puc dir-te hermosa doncella 
am tant que t’estimo ¿què dir-te podré?
si’t dic que t’estimo, ¿què dir-te podré? 
Juntem nostres llavis desfent-nos a besos
que’s tornin tes galtes color de carmí.
Y quant tos ulls brillin d’amor ben encesos
llavors res deixa que jo et pugui dir. 
Que frescos els trobo tos llavis de rosa
com cremen tes galtes que’s dols ton halè 
no et donguis vergonya vull dirte formosa
t’estimo, t’estimo cent cops ho diré. 

La sardana a tres veus Nit de somnis amb música de Francesc de Paula 
Bové i lletra de J. Font, respectant també la grafia original:

La lluna plena mostra la cara
per les teulades tafanejant
la nit de Pasqua és tota clara
com la pupil·la d’un ull aimant.
Correu les nines per les mirades
com les estrelles pel firmament
les caramelles i les corrandes
amor no d’ella diuen al vent.
Vent, tu qui tens sempre dolses paraules
tu qui saps riure com un cel clar
tu qui fas viure màgiques faules
sota l’ombrel·la del teu mirar.

La,la,la,la,la la
Tu qui l’orella pares manyaga
qui poses ales a mes cançons 
com si et plaurien per tota paga
una enfilada de il·lusions.

La,la,la,la,la la
La nit de Pasqua es la nit clara
de cors en vetlla i d’ulls oberts
i si tu amiga mostres la cara
és nit de somnis, somnis desperts.
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Vetlla la terra i flors somnia/ 
no bastonades el rossinyol/
cuita i els braços prepara aimia/
vull somiar-te i em cal bressol. 

La,la,la,la,la la

un poema místic de mercedes 
de torrescasana domènech (1888-1979)

Escrit el 1948 i reproduït en el recordatori del seu enterrament.

Pobre cor
Pobre cor com defalleixes... 
com lluites i com sofreixes
en aquest món desterrat... 
Amb ànsia esperes el dia 
que amb gran consol i alegria 
gosaràs de llibertat. 
Mentrestant somriu i estima
i unida amb Jesús camina 
ben abraçada a la creu. 
I amb l’ànima tota encesa 
vivint del món ben despresa 
cerca sols... dar glòria a Déu.

goigs a llaor de sant andreu, 
patró de la parròquia de Puigdàlber

«Màrtir i apòstol sagrat / que vos donàreu tot a Déu / sou de Puigdàl-
ber advocat / patró nostre sant Andreu.

De Betsaida natural / el cor vostre prompte atina / el camí de la doctrina / 
que de cert salva el mortal. / A Crist del tot us heu dat / com fidel deixeble seu.

Jesucrist Nostre Senyor / a millor pesca us convida / i Vós tota vostra vida / 
li ofreneu sense temor. / Sortós Vós que heu escoltat / la més pura i dolça veu.

Puigdalba que ja d’antic / més que proves us ha dades / d’esforç i virtuts 
preuades / sigueu-li eternal amic. / Que la fe que s’ha arrelat / sempre més 
ens conserveu.

Màrtir i apòstol sagrat / que vos donàreu tot a Déu / sou de Puigdàlber 
advocat / patró nostre sant Andreu.»

oració
«Senyor, us supliquem humilment que no deixi mai d’intercedir per 

l’església l’apòstol sant Andreu, que la serví com a evangelitzador i pastor. 
Per Crist Senyor nostre. Amén.»
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dictamen sobre el topònim del municipi
ramon aramon serra. Institut d’Estudis Catalans, setembre de 1979

«Sol·licitada pel senyor Alcalde de Puigdàlber l’opinió de l’Institut 
d’Estudis Catalans sobre la recta escriptura del nom d’aquest municipi, l’Ins-
titut encarregà a la seva Secció Filològica d’informar sobre la qüestió. La dita 
Secció Filològica, en la seva darrera sessió, formulà la resposta a la mencio-
nada consulta de la manera següent:

El nom de Puigdàlber, contra el que s’esdevé amb altres topònims cata-
lans, no ofereix cap problema de forma ni de grafia.

La forma Puigdalba que compareix en el Nomenclàtor oficial dels munici-
pis de l’Estat espanyol és deguda a la confusió de les a i de les e àtones que 
s’unificaren en el català oriental en el so de la vocal anomenada neutra i a la 
pèrdua de la r final en el parlar del Penedès. Al fogatge de 1553 per exemple, 
trobem les formes Puig Dàlber i Puigdàlbar, mentre que als censos del segle 
xviii apareix ja amb preferència la fórmula Puigdalba, que després adopta el 
Nomenclàtor.

L’any 1933, l’Institut d’Estudis Catalans, en dreçar la llista dels noms dels 
municipis del Principat, proposà al Govern de Catalunya que fos adoptada la 
forma genuïna Puigdàlber, proposta que fou acceptada.

L’institut d’Estudis Catalans recomana, doncs, que, en l’expedient que 
instruirà l’Ajuntament d’aquella població per tal de canviar-ne el nom, sigui 
proposada com a oficial la denominació Puigdàlber, única usada, d’altra ban-
da, pels lingüistes i els geògrafs i, amb ells, per tots els escriptors de la nostra 
terra. Barcelona, setembre de 1979.»

memòria sobre la sol·licitud de segregació 
del mas moré i l’empalme del municipi 
del Pla del Penedès i l’annexió d’ambdós barris 
al municipi de Puigdàlber [fragment]

origen i processos de reivindicació sobre la segregació del 
mas moré i l’empalme del municipi del Pla del Penedès
Des de les darreries del segle passat, es té coneixement que tant els 

veïns del Mas Moré i l’Empalme com els successius Ajuntaments que han 
regentat el municipi s’han plantejat el fet de la segregació vers el municipi 
de Puigdàlber. Durant la Segona República s’iniciaren gestions formals amb 
l’Ajuntament del Pla del Penedès i amb la Generalitat (segons veïns que for-
maren l’Ajuntament d’aquella època) per passar el Mas Moré i l’Empalme a 
la jurisdicció de Puigdàlber. L’any 1975, davant la dificultat i l’elevat cost que 
representava per l’Ajuntament del Pla la instal·lació dels serveis bàsics en 
aquest Barri, van concertar un acord amb l’Ajuntament de Puigdàlber per tal 
que aquest municipi, rebés una petita compensació en l’àmbit dels arbitris 
municipals a canvi del gran servei que Puigdàlber dóna de bon gust al Mas 
Moré i l’Empalme, que considera de fet ben seus, com és en la recollida d’es-
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clavegueram, etc. Reunits els veïns del barri del Mas Moré i l’Empalme, el 2 
de novembre de 1979, i ja dintre de la legalitat democràtica amb el propòsit 
de debatre la problemàtica que afecta tot el veïnat com és la disparitat de 
l’administració municipal que pateix el barri, que es troba arrelat a Puigdàlber 
i per altra banda obligat a pertànyer al terme municipal del Pla del Penedès, 
van fer arribar al primer Ajuntament democràtic un manifest de set punts, 
que sintetitzen la tant demanada, justa i definitiva annexió dels barris al mu-
nicipi de Puigdàlber i que deia així:

1) Segons la documentació relativa a aquest barri, sembla ser que aquest 
va passar a formar part de l’Ajuntament del Pla del Penedès a partir de la 
formació d’aquest, com a conseqüència de segregar-se del que fins llavors 
engrossava el terme de Lavit.

2) Als habitants del Mas Moré i l’Empalme, des de sempre, ens ha resul-
tat un inconvenient ser del municipi del Pla, pel fet de trobar-nos realment 
integrats en el de Puigdàlber, i és en aquest on desenvolupem la nostra vida 
social, cultural, laboral (una part), recreativa i religiosa.

3) Que les afirmacions del punt anterior es fonamenten en l’existència de 
documentació, que demostra que durant el període de la Segona República 
ja es va intentar la unió del Mas Moré i l’Empalme i el seu territori natural al 
municipi de Puigdàlber arribant pel que sembla a un acord, que es va tramitar 
llavors per la Generalitat, trencant aquesta gestió l’esclat de la Guerra Civil, i no 
constant enlloc la continuació de l’esmentada gestió després en la postguerra.

4) Fa uns anys (1975), quan passà part de l’administració del Mas Moré i 
l’Empalme a l’Ajuntament de Puigdàlber, a part del benefici i el millorament 
que representava pel barri la instal·lació dels seus serveis bàsics com l’enllu-
menat públic, el clavegueram, el subministrament d’aigües, la recollida d’es-
combraries, etc., semblava un primer pas cap a la total transferència de la 
jurisdicció a l’Ajuntament de Puigdàlber sobre el barri, però una vegada més 
l’afer queda aturat.

5) Els sotasignants d’aquest manifest, veient que la situació actual pateix 
d’una sèrie d’incoherències, les quals en principi i bona lògica, podrien que-
dar solucionades amb la plena administració de l’Ajuntament de Puigdàlber, 
fonamentant això l’addicció d’aquests barris al cas urbà de Puigdàlber, orga-
nitzant tots els serveis a nivell del conjunt del nucli urbà i en aquesta tònica 
totes les altres circumstàncies que es creen en la vida municipal.

6) Per tot el que ha estat anteriorment exposat, en síntesi, es pren l’acord 
de sol·licitar la definitiva i total annexió dels barris del Mas Moré i l’Empalme 
al municipi de Puigdàlber.

7) Transmetre aquest acord a l’Ajuntament de Puigdàlber i sol·licitar la 
seva conformitat al que ha estat sol·licitat en el present document. En cas 
de pronunciar-se afirmativament, es prega a l’Ajuntament de Puigdàlber que 
s’encarregui, conjuntament amb una comissió veïnal, de transmetre el pre-
sent escrit a l’Ajuntament del Pla del Penedès, facultant al mateix temps a 
la Corporació Municipal de Puigdàlber, per realitzar quantes gestions siguin 
necessàries per aconseguir l’expressat en aquest document.
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Aquest document va acompanyat per la signatura i documentació d’una 
seixantena de veïns majors d’edat que formen part del barri del Mas Moré i 
l’Empalme. Aquests mateixos veïns, el 26 de juliol de 1988, fan arribar a l’Ajun-
tament de Puigdàlber un document en el qual exposen i demanen el següent:

Que des de sempre en la memòria dels més vells del poble, els veïns del 
barris nomenats del Mas Moré i l’Empalme patim una greu falta d’identifica-
ció, pel que fa a l’organització territorial dels municipis del Pla del Penedès i 
de Puigdàlber.

Només cal donar un cop d’ull al plànol que s’adjunta per comprovar que, 
malgrat la nostra pertinença al terme municipal del Pla del Penedès, els 
nostres barris estan totalment separats del seu nucli urbà principal i con-
fonent-se, contràriament, amb el nucli urbà de Puigdàlber i formant un sol 
conjunt amb continuïtat urbana, segons l'establert en l’article 13 B) i C) de 
la Llei 8/1987, del 15 d’abril, de règim local i municipal de Catalunya, i també 
en l’article 7 B) i C) del Decret 140/1988, del 24 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals.

La distància considerable del nucli principal del Pla del Penedès fa que no 
es puguin assolir els serveis mínims que necessita aquest barri, ni pel que fa 
a les dotacions d’infraestructures, ni pel que fa a la comoditat d’uns serveis 
administratius pròxims i coneixedors de les nostres necessitats quotidianes.

A conseqüència de tot això, aquest barris han vist satisfetes les seves 
necessitats amb la directíssima col·laboració de l’Ajuntament de Puigdàlber, 
que ha estat qui, de fet, ha resolt sempre de la millor manera possible la 
prestació de tots els serveis que entenem són els mínims, en el mateix pla 
d’igualtat que els veïns del nucli de Puigdàlber. És a dir que, sens dubte, es 
pot considerar que els barris del Mas Moré i l’Empalme corresponen de dret 
al municipi del Pla del Penedès i de fet al municipi de Puigdàlber, i sense cap 
contraprestació per part de l’Ajuntament del Pla del Penedès.

Pels motius exposats es pot dir amb gran facilitat que la població del Mas 
Moré i l’Empalme s’identifica plenament com de Puigdàlber i a efectes reals 
ha estat així des de sempre, tot i que mai reconegut legalment.

És per això que demanem:
Que, d’acord amb el que disposa l’article 17 de la referida Llei 8/1987 Muni-

cipal i de Règim Local de Catalunya, els sigui acceptada la incorporació i agre-
gació al Terme Municipal de Puigdàlber, tota vegada que es compleixen els 
supòsits legals previstos en l’article 12 l.d) de la Llei 8/1987 esmentada i en 
l’article 4 l.d) del Decret 140/1988 del 24 de maig, segons els quals es pot alte-
rar el terme municipal. I que dins del termini de dos mesos de la presentació 
d’aquest escrit, aquest Ajuntament adopti un acord pertinent segons l’article 
17 l.b) de la Llei 8/1987, amb el quòrum establert per l’article 112.2 de l’esmen-
tada Llei. Aquest document és recolzat per les signatures i la documentació 
de setanta tres veïns, majors d’edat, dels barris del Mas Moré i l’Empalme.

Durant el període municipal que va de 1987 a 1991 i davant la voluntat 
d’integració, per part dels habitants d’aquests dos barris, per legalitzar la si-
tuació de pertànyer de fet al casc urbà de Puigdàlber, com queda ben explicat 
en l’apartat dedicat a aquest barris que figura en la Memòria del Plantejament 
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situació urbanística evidentment irregular, però hi ha altres raons i situacions 
problemàtiques que portaren a l’Ajuntament d’aquests anys a plantejar-se 
el tema i l’estudi de l’ampliació del terme municipal més enllà de les parets 
d’ambdós barris, considerant que l’engrandiment d’aquest límits territorials 
en l’annexió que es proposava ara, resoldrien els problemes que deriven de 
la seva limitada extensió geogràfica (58 ha) assegurant així l’harmònic i nor-
mal funcionament del municipi, que és el fi primordial i intrínsec de qualse-
vol Ajuntament.

De les varies situacions conflictives, irregulars i injustes que té planteja-
des el municipi de Puigdàlber degut, com ja s’ha exposat, al seu reduïdíssim 
terme, i que col·lapsen el seu normal funcionament, l’Ajuntament resumí les 
més importants en aquests quatre punts:

A. Les terres que es proposa annexionar pertanyen pràcticament en la 
seva majoria (90%) a veïns de Puigdàlber, sent la resta cultivades per parcers 
que viuen també a la població; així mateix, són propietat de Puigdàlber les 
granges que estan enclavades en dites terres, seria lògic, doncs, que aques-
tes pertanyin al municipi.

B. La situació actual implica que les contribucions i arbitris que derivin 
d’aquestes terres passin al municipi del Pla del Penedès, no reportant cap 
benefici a Puigdàlber, i en conseqüència, ni als mateixos propietaris i parcers 
que integren aquest municipi, es a dir, aquest veu reduïdes les seves com-
pensacions que passen integres al Pla, sense cap contrapartida per Puigdàl-
ber, situació evidentment injusta. La recaptació d’aquests arbitris contribuirà 
a sanejar l’economia municipal.

C. Per satisfer les seves necessitats d’abocadors de brossa i depuració 
d’aigües residuals, i en especial per satisfer la necessitat de subministra 
d’aigua potable que té plantejada el Municipi donades les seves reduïdes 
dimensions, té que recórrer a les propietats que pertanyen als municipis li-
mítrofes per efectuar els sondatges de captació d’aigua i obtenir espais pels 
abocadors, això implica que la tramitació dels permisos de sondatges, de 
pas per finques expropiades, i si es dóna el cas, les cessions d’aigua, etc.; té 
que portar-los a terme el municipi veí, la qual cosa crea complicacions admi-
nistratives de tot tipus, complicacions que impedeixen l’agilitat necessària a 
l’administració municipal de Puigdàlber per solucionar aquests problemes.

D).-(Veure punt d1)
Els perjudicis i efectes que aquesta annexió causaria al municipi del Pla 

del Penedès podrien considerar-se nuls i que la seva economia no sofriria cap 
repressió seria per ser l’extensió del territori annexionat (52,3 Ha), només un 
5,5% del total de la seva superfície municipal (945 Ha.). En canvi el municipi 
de Puigdàlber (actualment té 58 Ha.) duplicaria pràcticament la seva exten-
sió, i per conseqüent la seva pobre economia es veuria sanejada considera-
blement: En termes relatius l’extensió per habitant de el Pla és actualment 
de 9.450 m2/hab. (actualment el Pla té 1.000 habitants inclosos els de El Mas 
Moré i l’Empalme), després de l’annexió passarien a ser 9.810 m2/hab. (sense 
els habitants de El Mas Moré i l’Empalme), és a dir que després de l’annexió 
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encara augmentaria l’extensió relativa per habitant en 360 m2, el que evi-
dentment afavoreix els interessos dels habitants del Pla. Aquesta annexió 
significaria per Puigdàlber passar dels 1.397 m2/hab. actuals a 2.658 m2/hab. 
(considerant abans l’annexió que els habitants de el Mas Moré i l’Empalme 
formin part de la població de fet de Puigdàlber) quedant millorades les seves 
necessitats territorials de manera notable.

Per últim cal destacar que els nous límits proposats es fan coincidir amb 
elements naturals de la morfologia geogràfica del territori i que constituei-
xen barreres topogràfiques naturals, com són la carretera C-244 de Igualada 
a Sitges, i el torrent que discorre al sud del territori i que ja era el límit entre el 
terme municipal del Pla i el de Guardiola de Font-Rubí.

d1) Els primers 65m. del vial d’accés al casc urbà de Puigdàlber per la 
seva part sud des de la carretera C-244 pertanyen al municipi del Pla, la qual 
cosa implica que per efectuar qualsevol actuació urbanística en aquesta 
zona s’hauria de demanar permís al Pla. L’annexió proposada acabaria amb 
aquesta irregular situació, obtenint Puigdàlber el necessari domini de l’accés 
al seu casc urbà.

Per últim, en les darreres eleccions municipals, el 26 de maig de 1991, 
l’actual Ajuntament, que en sortí de les mateixes, presentà com un dels ob-
jectius primordials del seu programa electoral per aquests quatre anys la in-
corporació dels barris de El Has Moré i l’Empalme al poble de Puigdàlber, sota 
el lema Per la unificació de Puigdàlber, s’han compromès a treballar (i aquesta 
memòria històrica n’és un exemple) instant negociacions amb la Comissió 
de Delimitació Territorial, inscrita orgànicament al Departament de Gover-
nació, per tal de corregir el que entenen com una situació irregular que ratlla 
la irracionalitat, i a la vegada un anacronisme històric que perjudica clara i 
evidentment la identitat i personalitat real de Puigdàlber que és un tot sens 
dubtes amb el Mas Moré i l’Empalme.

realitat sociològica i psicològica dels pobles
La realitat purament física i casual de que part del casc urbà de Puig-

dàlber, les zones anomenades el Mas Moré i l’Empalme, pertany de dret al 
municipi del Pla del Penedès, del qual disten 2,8 Km., no justifiquen la reali-
tat que de fet formen part de la unitat total i indeferenciable amb la resta de 
la població de la que previ acord, com hem vist en punts anteriors, amb el 
municipi del Pla del Penedès reben sense diferenciació tots els serveis neces-
saris com uns veïns més de Puigdàlber.

L’activitat social i econòmica d’aquesta zona està integrada total i ab-
solutament al municipi de Puigdàlber: els seus habitants formen part de la 
parròquia de Sant Andreu de Puigdàlber, els seus difunts són enterrats en 
el Cementiri, primer parroquial i des de l’any 1933 municipal, celebren les 
festes tradicionals i religioses a Puigdàlber, fan servir l’escola per a l’educació 
dels seus fills, en la correspondència i dades comercials utilitzen el nom de 
Puigdàlber i no el de el Pla del Penedès.

Aquesta voluntat d’integració dels veïns de el Mas Moré i l’Empalme al 
municipi de Puigdàlber quedà demostrada de forma ben clara, en la con-
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de 1979 en el que es demana la seva annexió definitiva i total al municipi de 
Puigdàlber, per la qual en sessió celebrada el 9 de novembre de 1979 l’Ajun-
tament d’aquell moment acordà dirigir aquesta petició veïnal a la Conselleria 
de Governació de la Generalitat de Catalunya per tal de començar els proces-
sos justos i necessaris per passar els dits barris a jurisdicció de Puigdàlber.

Si la psicologia dels pobles és la seva realitat més íntima, per sobre de tota 
realitat física, i és la seva identitat en el ser i no tant sols en l’estar, en el cas 
dels barris de el Mas Moré i l’Empalme és evident que la seva realitat social i la 
seva identitat íntima formen part plenament de la psicologia de Puigdàlber. 
La seva realitat, les seves aspiracions i la seva intimitat no van més enllà de 
ser de dret el que són de fet: uns puigdalbencs més.

La seva personalitat íntima i social està plenament integrada a la realitat 
que té com a poble, com a part integrant de Puigdàlber, i no com a part del 
poble veí del Pla, d’on com hem vist participa en les seves festes, que són un 
clar exponent d’identitat i signe diferencial dels pobles; en la seva vida social 
plenament preocupats pels seus problemes i per les solucions col·lectives, 
no per els del poble veí del Pla. Participa de les seves alegries i també de les 
seves tristeses com una comunitat en la que no tant sols hi està integrat sinó 
identificat, coses en les quals no hi participa en el poble veí del Pla.

En definitiva és una situació injusta mantenir un estat de dret que no es 
basat en la veritat, i per tant no basat en la justícia, per més que l’administra-
ció municipal de el Pla del Penedès, l’Autonòmica i la d’allà on sigui digui que 
som de el Pla del Penedès, la veritat, la identitat íntima i social, és que som i 
volem continuar sent de Puigdàlber. Una anacrònica realitat geogràfica mai 
no pot estar per sobre de la identitat dels pobles que en definitiva és l’ànima 
dels mateixos.»

Parlament de ramon fontanals cols 
amb motiu de l’annexió de mas moré i l’empalme, 
el 13 de juliol de 2002

Molt bona nit a tothom! Tots hem sentit o llegit en els mitjans de 
comunicació les següents expressions: «això que fem o vivim és un fet o 
moment històric» o «estem fent història». Doncs això és el que estem fent 
aquesta nit tots nosaltres, viure un moment i un fet històric, com és aquesta 
festa de l’agregació dels barris de el Mas Moré i l’Empalme, al petit terme 
municipal de Puigdàlber. Com commemora el monòlit —que com una gran 
fita— acabem d’inagurar per recordar-nos a nosaltres i recordar a les gene-
racions futures aquest moment tant important en la mil·lenària història del 
nostre poble.

No ens han donat res, ho hem aconseguit com a conseqüència d’un tre-
ball ben fet, d’un esforç eficaç, d’una ferma tenacitat davant una justa i se-
cular reivindicació cívicopolítica, com és portar els veïns dels barris del Mas 
Moré i l’Empalme a ser puigdalbencs de ple dret ja que de fet sempre ho 
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hem estat. Sempre hem sigut i ens hem sentit un sol poble, només seccio-
nat per una barrera administrativa i política, fruit d’un anacronisme històric 
mantingut per un pensament i un possessionisme immobilista, incapaç de 
valorar i veure que geogràficament i demogràficament formem una mateixa 
identitat: històrica, cultural, sociològica i veïnal. El que no han entès mai és 
que les persones som més importants que les cases i el territori. I majorità-
riament els habitants d’aquests barris només hem tingut una sola identitat: 
la de puigdalbencs. Poden intentar amb malintencionats arguments dificul-
tar aquesta ja sentenciada i promulgada agregació des del camp polític, ad-
ministratiu o territorial; però mai podran impedir-ho en el camp personal i 
humà. Hem sigut, som i serem un sol poble.

Per això ara ens cal per sobre de tota mesquinesa, celebrar joiosament 
aquesta agregació i recordar amb agraïment a tots aquells que ens han pre-
cedit en aquesta reivindicació al llarg dels temps. I comprometre’ns tots 
junts a continuar treballant en el futur del nostre poble.

CELEBRAR. La festa aglutina, ens fa sortir de nosaltres mateixos, de la 
nostra rutina diària, per compartir amb goig i alegria el que hem aconseguit 
merescudament i justament.

RECORDAR I AGRAIR. «A la vida de debò —diu en Ballarín— qui no tin-
gui memòria no és una persona, la memòria és el sediment vital de l’home, 
sense ella cauríem en el no-res de les sensacions més immediates. Així ma-
teix passa amb els pobles. Sense memòria històrica, sense saber-se la llar-
ga sedimentació dels segles passats, una terra deixa de ser poble, perd la 
consciència de la seva identitat i esdevé no-res al servei de qualsevol.» Però 
els homes i els pobles tenim passat, present i futur, i ens cal recordar amb 
agraïment a totes aquelles generacions que ens han precedit i que també 
van treballar per aconseguir aquesta agregació d’ambdós barris, en temps 
passats a les darreries del segle xix i primeries del segle xx i a les persones i 
ajuntaments, que durant la Segona República encapçalats pel senyor Manel 
Parellada, prengueren mesures en l’àmbit social i polític per regularitzar la 
situació anòmala d’aquests barris.

Durant la dictadura es va aturar el procés reivindicatiu de l’agregació, però 
diferents persones i ajuntaments realitzaren importants acords a nivell muni-
cipal amb el Pla, el més rellevant el de 1975 firmat per l’alcalde senyor Josep 
Masdeu i que representa una millora molt important per a la nostra hisenda 
municipal. Amb la restauració democràtica de 1979, els diferents ajuntaments 
que es configuren com a resultat de diverses etapes electorals, comencen a 
remoure la vella reivindicació d’agregació dels barris del Mas Moré i de l’Empal-
me, com fou el cas del primer alcalde de la democràcia, el senyor Pere Fonta-
nals. I durant el govern municipal de l’alcalde Ramon Capellades la històrica re-
ivindicació prengué un caire més participatiu demanant als veïns del Mas Moré 
i l’Empalme sol·licitar amb signatures l’agregació dels mateixos a Puigdàlber.

El tercer alcalde de la democràcia, el senyor Manel Carrera, amb la resta 
de regidors electes prenen com a prioritari el compromís electoral d’acon-
seguir la tan desitjada agregació. Compromís polític i social que cada cop 
prengué per a ell com a una de les fites és importants, entre d’altres, del seu 
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el contenciós del Mas Moré i de l’Empalme, sabem l’esforç i la il·lusió que hi 
ha esmerçat i els moments que també hi ha patit, fins i tot arribant a sentir-
se insultat en el marc de la mal entesa política. Cal reconèixer-li el treball ben 
fet i constant que ha realitzat en aquest contenciós històric, juntament amb 
l’equip de regidors que al llarg d’aquests anys han treballat i participat en el 
mateix projecte reivindicatiu. 

FUTUR. El futur ens aboca a tots al compromís, en la construcció, dia rere 
dia, del nostre poble. En aquest terròs i entre aquests homes i dones tenim 
part de la nostre feina. Cadascú des de la seva pròpia sensibilitat i llibertat.

No hi estalviem esforços i il·lusions. El poble, com diu Martí i Pol:

 «És el meu esforç i el vostre esforç
 és la meva veu i la vostra veu.
 El poble és tu i tu i tu
 i tot d’altra gent que no coneixes
 i els teus secrets
 i els secrets dels altres.
 El poble és tot i el principi i la fi
 l’amor i l’odi,
 la veu i el silenci,
 la vida i la mort.»

«La vida és feta de passos, com els pobles, un pas i un altre i un altre. Pot-
ser faran un rastre per als que vinguin darrere, les petjades d’ells esborraran 
les nostres, que no hauran sigut debades.»

Un pas, tot just un pas. Som-hi! Molt bona festa tinguem tots! Visca Puig-
dàlber! Visca Catalunya!

manuel Parellada mitjans. 
l’alcalde republicà mort el 1939 a l’exili

Carles Querol rovira. Text inèdit, 2014

L’instant més èpic en la vida de Manuel Parellada Mitjans (1896-1939) el va 
protagonitzar al camp d’internament francès de la platja d’Argelès-sur-Mer, 
al Departament dels Pirineus Orientals dins la Regió del Llenguadoc-Rosselló, 
on l’havien reclòs després de travessar la frontera francesa fugint de l’exèrcit 
franquista a principis del mes de febrer de 1939. Prop de cent mil republicans 
catalans i espanyols van anar a raure en aquest camp de mala mort que no 
reunia cap mena de condició per atendre aquella allau humana de refugiats. 
Era la segona vegada que Parellada es trobava privat de llibertat: l’octubre 
del 1934, arran dels fets del Sis d’Octubre, havia estat detingut per la Guàrdia 
Civil i empresonat al vaixell Uruguay fondejat al port de Barcelona.

 Uns mesos després d’ingressar al camp d’Argelers, quan les autoritats 
franceses van facilitar la sortida a ell i al seu cunyat, Josep Castañares Expó-
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sito, es va plantar i va exigir que, juntament amb ells dos, quedessin també 
en llibertat alguns dels seus amics rabassaires i tots els oriünds de Puigdàl-
ber, proposta aquesta que va ser rebutjada pels comandaments militars del 
camp. Castañares, malgrat l’actitud vehement del seu cunyat, va optar final-
ment per abandonar Argelers, mentre Parellada es va solidaritzar així amb els 
seus infortunats companys i va decidir romandre en aquell recinte infecte, 
on setmanes després va caure malalt. Castañares sempre va afirmar que el 
seu cunyat havia mort a Argelers, però ara sabem que va morir al camp de 
Bram (Departament d’Aude) a la regió del Llenguadoc-Rosselló, el 16 de juny 
de 1939. Va ser enterrat en una parcel·la propera al camp, anomenada Bajoli, 
i a la dècada dels cinquanta les seves restes van ser traslladades a la fossa 
comuna del cementiri comunal de Montréal de l’Aude.

El periple que va portar Manuel 
Parellada a la seva última destina-
ció havia començat al seu munici-
pi de Puigdàlber quan va complir 
els 18 anys, just quan a Europa 
s’havia desfermat la Gran Guerra 
(1914-1918). El 20 d’agost de 1916, 
trobem el jove Parellada i un altre 
veí, Jaume Raventós Planas, orga-
nitzant una cursa ciclista que sor-
tia de Puigdàlber a les 8 del matí i 
havia de recórrer el camí d’anada 
fins a la caserna militar de Vilafran-
ca, passant per Guardiola, Font-
rubí i Sant Martí Sarroca, i tornava 
pel mateix recorregut. La cursa va 
resultar tot un èxit d’organització i 
de públic.

Al final d’aquella segona dècada del segle xx, a la comarca de l’Alt Penedès 
—i a resultes de la fi de la Primera Guerra Mundial, que va accentuar la crisi de 
la malvenda del vi i dels conflictes entre propietaris i parcers— s’havien creat 
societats de pagesos a la Bleda, can Batista, Font-rubí, Gelida, la Granada, el 
Pla del Penedès, Sant Cugat Sesgarrigues, Sant Jaume dels Domenys, Sant 
Joan de Mediona, Sant Pere de Riudebitlles, Sant Sadurní d’Anoia i també 
a Puigdàlber. Aquí, al redós del Sindicat Agrícola Cooperatiu de la Unió de 
Rabassaires ubicat en el local social conegut com el Centre s’hi van aplegar 
gairebé tots els pagesos que treballaven les terres del municipi i rodalies.

Va ser en aquest context històric i social que Manuel Parellada de cal Cis-
teller, nascut a Puigdàlber l’1 d’abril de 1896, de professió carnisser i pagès, 
amb domicili al carrer del Mig, núm. 10 on vivia amb els seus pares Francisco 
i Maria i els avis paterns, Josep i Josefa, i tres germans (dos nois i una noia), 
es va afiliar al Sindicat Agrícola local i va començar el seu compromís amb la 
causa catalanista, antifeixista, cooperativista, republicana i rabassaire, una 
barreja virtuosa que va conformar un dels personatges més interessants de 

Manuel Parellada Mitjans (1896-1939). 
Foto d’Alexandre Merletti, cedida 
per Joaquima Castañares Baqués 



170

V
iu

re
 i 

co
n

vi
u

re
 a

 P
u

ig
d

àl
b

er la història local. Devia ser un bon esportista, ja que el 17 de juny de 1917, amb 
21 anys, va quedar Campió Ciclista del Penedès, en guanyar la carrera Copa 
Zulueta, que recorria els 70 quilòmetres entre Vilafranca, el Vendrell, Vilano-
va, Sitges, Sant Pere de Ribes i tornava a la capital comarcal de l’Alt Penedès, 
amb un temps de dues hores i vint minuts. Hi van participar 18 corredors. Es 
va casar amb Joaquima (Quimeta) Baqués i no van tenir descendència.

El 1925 va ser escollit president 
de Sindicat local. Impulsat per la 
Unió de Rabassaires, va encapça-
lar amb èxit una candidatura que 
es va presentar a les eleccions mu-
nicipals que es van celebrar el 12 
d’abril de 1931, que van provocar la 
proclamació de la Segona República 
dos dies després. Durant aquesta 
primera etapa al capdavant de l’al-
caldia va emprendre una intensa 
activitat amb l’inici de l’expedient 
per a l’annexió a Puigdàlber del barri 
de Mas Moré i confins, pertanyents 
al terme del Pla del Penedès, així 
com del barri de les Cases Noves 
del terme de Font-rubí; va revisar a 
fons el contracte d’enllumenat pú-
blic subscrit per l’anterior consistori 
amb la companyia elèctrica Fuerza 
y Alumbrado, SA que subministrava 
llum i força al municipi, en va ajustar 
els preus, va obtenir més bonificaci-
ons i va liquidar després els deutes 

pendents amb aquesta empresa; va instal·lar una font d’aigua potable i va 
impulsar l’adquisició a un preu raonable d’uns terrenys de la senyora Doña 
Mercedes de Torrescasana Domènech —pertanyent a una de les famílies 
terratinents més arrelades al poble i a la comarca, amb la seva casa senyorial 
de cal Real, o del Castell, a les Gunyoles (Avinyonet) i grans finques agríco-
les als termes de Subirats, Font-rubí, el Pla del Penedès, Puigdàlber, així com 
finques urbanes a Vilafranca, Avinyonet, Puigdàlber...— per a la construcció 
d’una nova escola per a nens i nenes; va liquidar els pressupostos de 1929 i 
de 1930 després d’aclarir com s’havien pagat les obres de l’escorxador muni-
cipal i quants diners havien costat les despeses sumptuàries i d’homenatges 
oficials durant l’etapa de la dictadura de Primo de Rivera, i també va posar 
ordre en les taxes que pagaven els venedors ambulants i en les de l’escor-
xador municipal i va secularitzar el cementiri parroquial, en el qual va fer de-
saparèixer la paret que separava els nínxols confessionals dels civils. El mes 
de juliol de 1931 any va encapçalar una comissió que pretenia entrevistar-se 
amb el president de la Generalitat de Catalunya, Francesc Macià, per plante-

Manuel Parellada Mitjans va presentar un projecte 
de reforma agrària per Catalunya durant la Segona 
República. Arxiu Municipal de Puigdàlber
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jar-li els problemes més urgents del municipi i trobar-hi una solució, però un 
cop a Barcelona no va ser possible reunir-s’hi. El 20 d’aquell mes l’Ajuntament 
en ple presidit per Parellada va aprovar per unanimitat el projecte d’Esta-
tut d’Autonomia per a Catalunya i el 22 de novembre d’aquest mateix any 
l’alcalde en persona va assistir a l’Assemblea Vitivinícola que es va celebrar 
a Figueres (Alt Empordà) i allí va instar a tots els ajuntaments de Catalunya 
perquè perseguissin l’adulteració de vins, i al de Barcelona en particular per-
què rebaixés els drets d’entrada dels productes vinícoles en aquesta ciutat. 
Mai s’hauria imaginat que set anys després tornaria a Figueres, camí de l’exili.

El 19 de setembre de 1931, Parellada va publicar aquesta carta oberta 
adreçada al president de la Generalitat Francesc Macià a la primera pàgina de 
La Veu de Catalunya, en laqual s’adheria a les mesures proposades del govern: 

Molt Sr. meu: Com a President de la Unió de Rabassaires de Puigdàlber, 
que pertany al districte de Vilafranca del Penedès i enfront dels greus esde-
veniments que venen produint-se en el malaurat problema dels Rabassaires, 
em crec en el deure d’adreçar-me a vostè, a fi i afecte de que l’opinió publica 
i les Autoritats responsables, coneguin el sentir i procedir de tots i de cada 
un dels estaments de la pagesia catalana.

La manca de justícia social en les relacions del capital i els treballadors 
de la terra, ningú te que venir a descobrir-los, puig és una lluita que fa anys 
venim sostenint i dels que hem pretès resoldre-la, dintre de la justícia, el pro-
cediment ens ha produït impopularitats sembrades i cultivades de més o 
menys bona fe per elements polítics i personals que sembla procurin més 
per son profit personal que en profit de la pagesia.

Sortosament en la nostre terra ha vingut una nova situació política i de-
mocràtica per la qual havíem treballat tant i tant els homes de bona fe, sorto-
sament també aquesta nova situació política de la nostra terra ha demostrat 
per els Decrets apareguts en la Gaceta, data 11 de Juliol i 6 d’Agost, que les 
promeses fetes a la pagesia, anaven a ser traduïdes a una realitat.

En aquells Decrets per qui vulgui entendre’ls, per qui honradament vulgui 
procedir, es dicten normes jurídiques en les quals la pagesia pot i deu apoiar-
se per vindicar tots aquells drets que injustament el règim caigut li negaven.

Malgrat això, hi ha hagut estaments que de bona fe pot-ser han donat una 
interpretació a aquells Decrets contrària a la seva lletra i al seu esperit: dis-
culpem-los, ja que l’equívoca interpretació pot ésser falta de la seva manca 
de cultura.

La Unió de Rabassaires de Puigdàlber, que m’honoro a presidir no està en 
aquest cas, sàpiga comprendre i agrair als poders constituïts tots els benefi-
cis que se’n deriven la nova estructura de Justícia Social que reflecteixen els 
esmentats Decrets.

I tant es aixi, Sr. President, que en la Reunió General de l’esmentada en-
titat que tingué lloc el 14 d’aquest mes i a proposta d’aquest humil ciutadà i 
fent front a campanyes estridents que pel Penedès venen desenvolupant-se, 
acordà per unanimitat seguir conducta i criteri que coincideixen exactament 
amb les normes que avui vostre Excel·lència fa públiques per orientació de 
la pagesia. D’aquells acords, notificació i còpia autèntica foren trameses al Sr. 
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er Governador Civil d’aquesta província, com també fou remés ex tracte de lo 
acordat a la premsa per a la seva publicació.

Amb aquest procedir no em guia cap altre intenció que la de la col·laborar 
a l’establiment d’una justícia social equitativa tot i fent front a utopies predi-
cades per gent que deconeix els problemes i que pot-ser l’hora es arribada 
d’esbrinar si no son responsables dels fets morals que fins avui han ocorre-
gut i dels materials que puguin ocórrer si el bon seny que vostè fa arribar a 
la pagesia no troba el ressò necessari perquè les aigües tomin a la seva llar.

Els extremismes creiem poden portar que moviments regres sius envers 
noves dictadures, totes elles vinguin d’on vinguin, con tràries al dret i a la 
justícia.

Es quant es creu obligat a exposar a Vostè, oferint-se-li per a col·laborar 
en el sentit esmentat i repetint-me son afsm. i s. s.

Sense cap més acreditació que la seva pròpia experiència, reflexió i sensi-
bilitat, durant el segon semestre de 1931 va escriure i editar, pagant-s’ho de 
la seva butxaca, un llibret de nou pàgines titulat Proyecto de la Reforma Agra-
ria en Cataluña amb la voluntat, segons explicava en el pròleg, de «entregarlo 
al Gobierno y a todos los Jefes de las minorias parlamentarias, por si de élla 
[es referia a la seva opinió sobre la reforma agrària de l’Estat] pueden sacar 
algo práctico para bien de nuestra amada República». En essència plantejava 
la necessitat de disposar d’un nou cadastre de totes les finques de l’Estat, de 
fixar un valor líquid imposable per a cada parcel·la de terra, de determinar 
un contracte d’arrendament indefinit i pagar al propietari un tipus d’interès 
decretat pel Govern i avaluat per les Corts. També proposava que les terres 
improductives fossin expropiades per l’Estat i que aquest les cedís als mu-
nicipis per a la seva explotació. Parellada afirmava finalment que «aplicado 
esto así, daría por resultado que la gente venidera trabajaría con más cariño y 
se matarían de una vez los odios existentes entre propietarios y todo cultivador 
del campo, y cuando la gente esté capacitada de lo que representa la esencia en 
cuanto a la finalidad que en mi proyecto persigo, se podría implantar, como a 
mi entender habría de ser y que mucho ya se ha hablado de esto, que la tierra es 
de quien la cultiva, pero al Estado le quedan las facultades de extraer lo que a él 
le convenga para su sostenimiento y así la tierra no puede estar en manos más 
que de aquel que la cultive con sus propias manos, y sin intermediarios de nadie 
que no sea el Estado, que es el único propietario de ella».

En un reportatge publicat el 27 de juliol de 1932 al setmanari madrileny 
Mundo Gráfico signat pel periodista José Gaya Picón, es transcrivien les decla-
racions següents de Parellada:

«El espíritu de la payesia es el mismo hoy que el primer día que vino la Repú-
blica. Y consiste en colaborar en la obra revolucionaria, en espera de conseguir 
lo que se prometió. En tal sentido, y de acuerdo con el Gobierno, contribuyó a la 
implantación de los decretos del 11 de julio y 6 de agosto [de 1931], que marca-
ban de modo bien claro y terminante una trayectoria contra las rentas abusivas 
de los caciques monárquicos, que tanto han desdeñado nuestra tierra [...] No 
dejará nadie de reconocer que no todos los propietarios son iguales; pero como 
que todos se han unido, buenos y malos, consideramos que no deben pagar-se 
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las rentas abusivas. Y ahora se ha complicado este conflicto, porque resulta que 
los últimos decretos han destruido el espíritu de los primeros. Por esto toda la 
payesia catalana desea que el Gobierno se dé por enterado, esperando que se 
resolverá todo esto en justicia, si quiere continuar con el buen sentido común 
con que se comenzó [...] Al mismo tiempo también esperan los payeses de nu-
estro país que la Reforma Agraria establezca el pago de las rentas en metálico, 
en vez de parte de fruto, para acabar de una vez por todas con los caciques.» 

En aquest mateix setmanari, el ma-
teix periodista explicava el 17 d’agost 
que Parellada havia promogut la visita 
dels alcaldes rabassaires del Penedès 
al governador civil per testimoniar-li 
la seva adhesió a la República tot de-
manant-li la seva intervenció per evitar 
l’agreujament del conflicte, fórmula 
que també va utilitzar en una reunió 
d’alcaldes a l’Ajuntament de Sant Sa-
durní d’Anoia.

El 18 de setembre de 1932 es va 
organitzar un homenatge a l’alcalde 
Manuel Parellada consistent en el lliu-
rament d’un diploma de president 
honorari del Sindicat, un dinar de ger-
manor amb els pagesos del municipi, 
un partit de futbol, un concert i un ball 
de saló i una cantada al mig del carrer, 
davant del local del Centre. El 25 de se-
tembre Parellada va viatjar a Barcelona 

en representació del consistori per assistir a l’acte de lliurament de l’Estatut 
d’Autonomia al president Francesc Macià per part del cap del govern de la 
República, Manuel Azaña.

La Llei de contractes de conreu que el Parlament de Catalunya va tramitar 
amb posterioritat, i que tenia com a finalitat bàsica substituir l’antic contrac-
te de rabassa morta a fi de protegir els camperols, no va tenir gaire en comp-
te les propostes de Parellada. (El contracte de rabassa morta era un tipus 
de contracte emfitèutic pel qual un rabassaire podia conrear les vinyes d’un 
propietari fins que el ceps morissin, uns 40 anys aproximadament. A par-
tir, però, de finals del segle xix, la plaga de la fil·loxera provocà la destrucció 
de totes les vinyes i molts propietaris van donar per extingits els contractes 
desnonant els parcers i expulsant-los de les terres que conreaven). El govern 
de la Generalitat de Lluís Companys va redactar el 1933 una llei per protegir 
els camperols de ser apartats de les finques que conreaven, així com dotar-
los de terres pròpies. La proposta de llei va entrar al Parlament el novembre 
de 1933 i es va començar a discutir entre gener i març de 1934. Amb aquell 
objectiu, per exemple, es va establir que la durada mínima dels arrenda-
ments havia de ser de sis anys, i que el treballador de les terres tenia el dret 

L’alcalde Manuel Parellada i el periodista 
madrileny de Mundo Gráfico, José Gaya Picón,
el mes de juliol de 1932, davant la porta 
de l’Ajuntament. Foto d’Alexandre Merletti, 
cedida per Joaquima Castañares Baqués
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er d’adquisició d’aquestes mitjançant l’abonament del seu valor al propietari. 
D’altra banda, per evitar la confrontació amb els sectors més conservadors 
catalans, la llei va fer concessions en determinats aspectes, de tal manera 
que per l’adquisició de les terres era necessari haver-hi estat treballant per un 
període de 18 anys. Com a resultat, la llei va resultar massa moderada pels 
rabassaires, però a la vegada massa revolucionària per als propietaris que te-
nien el recolzament incondicional de la Lliga Regionalista.

L’any 1934 va ser clau per a la història de la Segona República i de la Gene-
ralitat de Catalunya i en particular per Manuel Parellada. Després de tornar a 
guanyar les eleccions municipals del 14 de gener en les quals ja van votar les 
dones, l’Ajuntament, amb una composició absoluta d’esquerres, va aprovar 
definitivament l’annexió del barri de Mas Moré (i va desestimar la de les Ca-
ses Noves del municipi de Font-rubí) i va iniciar un expedient d’expropiació 
forçosa dels terrenys per a la construcció de la nova escola després de no 
entendre’s amb la propietària sobre el preu i les condicions de venda.

Gairebé nou mesos després es van desencadenar a Catalunya els fets del 
Sis d’Octubre, aquell moviment insurreccional que arran de la sentència ad-
versa del Tribunal de Garanties Constitucionals de la República contra la Llei 
de contractes de conreu —la gran esperança dels rabassaires catalans—, i 
de l’entrada al govern de Madrid de la Confederación Española de Derec-
has Autónomas (CEDA), va desencadenar que es declarés una vaga general, 
que es proclamés improvisadament per part del president Lluís Companys 
l’Estat Català dins la República Federal i que s’anunciés un nou govern provi-
sional de la Generalitat. El general Domingo Batet Mestres, al capdavant de 
les tropes de l’exèrcit espanyol concentrat a les casernes de Barcelona, va 
tardar només 10 hores a controlar la situació a la capital catalana, va estron-
car la revolta, va avortar l’Estat Català i es va endegar una gran repressió. El 
22 d’octubre de 1934 el ban d’estat de guerra del general Batet va obligar 
els rabassaires a retornar els quilos de raïm retinguts de més els anys 1931, 
1932, 1933 i 1934 d’acord amb les condicions de partió anteriors al 14 d’abril 
de 1931. El president de l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre ho tenia molt 
clar: «La propietat no ha de perdre ni una mil·lèsima, ni una milionèsima.» El 
desencís era majúscul.

L’endemà mateix, el 23 d’octubre, el capità de la Guàrdia Civil Baltasar 
Aparicio Martínez, per delegació del capità general de Catalunya, va suspen-
dre in situ l’alcalde i els regidors de l’ajuntament de Puigdàlber i va decretar 
que a partir d’aquell dia el nou alcalde seria Carles Sàbat Batlle. Es va empor-
tar detingut Manuel Parellada i el van empresonar al vaixell Uruguay, fondejat 
al port de Barcelona. Allí va coincidir amb tot el govern de la Generalitat, amb 
diputats d’ERC i amb alcaldes i regidors de tot Catalunya. Entre molts altres 
coneguts va trobar-hi l’alcalde de Sant Sadurní, Miquel Bruna Vila, amic per-
sonal de Parellada. El 1935 Antoni Martí Planas va substituir a l’alcaldia Carles 
Sàbat, també per decret.

Dos dies després de les eleccions legislatives del 16 de febrer de 1936 
i del triomf del Front d’Esquerres de Catalunya es van restituir en els seus 
càrrecs tots els alcaldes i regidors anteriors a l’octubre de 1934. Així Manu-
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el Parellada va iniciar la seva segona etapa al capdavant de l’Ajuntament de 
Puigdàlber. Fins al juliol de 1936, quan esclatà la Guerra Civil, va recuperar 
els projectes que havia iniciat durant el seu primer mandat, en particular les 
gestions per a l’expropiació de terrenys per a la construcció d’una nova esco-
la per a nenes i nens i la tramitació de l’expedient d’annexió del barri de Mas 
Moré, que havia quedat aturat.

Quan el juliol i l’agost de 1936 es va desencadenar la violència a Catalu-
nya arran del cop d’estat frustrat del general Franco contra la República, les 
autoritats locals dels municipis es van veure desbordades pels Comitès de 
Milícies Antifeixistes. A Puigdàlber el comitè local estava encapçalat, entre 
d’altres, per Josep Castañares Expósito, un personatge de caràcter arrauxat i 
casat amb una germana de l’alcalde Parellada. Va haver-hi saqueigs i incauta-
cions, però no assassinats.

Després de l’estiu es va recuperar la normalitat i Parellada va exercir de 
nou d’alcalde sense haver de sotmetre’s al control del Comitè de Milícies lo-
cal. Iniciava, així, la seva tercera i definitiva etapa d’alcalde. El 8 de novembre 
de 1937 va forçar el Comitè local a presentar un estat de comptes davant 
l’Ajuntament i a liquidar i ingressar a la hisenda municipal els guanys obtin-
guts des del juliol de 1936. El comitè va declarar uns ingressos de 13.842,75 
pessetes provinents bàsicament de la venda dels productes agrícoles deco-
missats el 1936 i de l’explotació d’una màquina de batre (també van inclou-
re l’import de 26,70 pessetes que van retirar dels donatius dels feligresos 
del temple parroquial), i unes despeses de 3.395,40 pessetes (gairebé una 
meitat destinada a jornals dels empleats de la màquina de batre col·lectiva i 
una altra meitat a gasolina, reparacions i viatges). Finalment es van ingressar 
només 3.462,90 pessetes a la caixa de l’Ajuntament. La diferència, 6.984,45 
pessetes, es va justificar com a despeses ocasionades per facilitar queviures 
als orfes i refugiats que s’havien establert temporalment al poble.

La gestió de Manuel Parellada entre el juliol i de 1936 i el desembre de 
1938 es va complicar a causa de les constants mobilitzacions de les lleves de 
soldats per anar al front (dotze dels quals hi van morir), dels requeriments de 
mà d’obra i materials per a la construcció de l’aeròdrom militar republicà de 
Sabanell, a tocar del Pla i de Puigdàlber; de l’acollida al poble de familiars de 
veïns que residien habitualment en altres indrets i que preferien passar una 
temporada a Puigdàlber i viure en millors condicions i seguretat; de les inici-
atives municipals d’acollir nens orfes d’altres indrets a causa de la guerra i de 
les necessitat de proveir d’aliments a totes les veïnes i veïns de Puigdàlber. En 
tots aquests afers va demostrar sempre un estricte compliment del seu deu-
re, sense favoritismes ni amiguismes, tractant tothom igual, fossin o no de 
la seva ideologia. A l’hora de la mobilització d’un nebot seu, Josep Parellada 
Uberni, per anar al front, no va moure ni un dit per trobar-li una destinació a 
la rereguarda i va insistir que ell havia d’anar a primera línia. El 15 de setembre 
de 1938, en un informe que Parellada va demanar al Sindicat Agrícola sobre 
el dèficit de blat per als residents al poble s’indicava que el total de familiars 
dels socis del Sindicat i dels altres veïns que calia alimentar era de 658 per-
sones (269 més que el cens de població de 1936, una diferència molt gran 
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Per atendre’ls adequadament, a raó de 400 grams de pa diaris per persona, 
es requerien 53.244 quilos de blat i només en disposaven de 44.985 quilos. 
Per al vi no calia patir, ja que a 11 d’agost de 1938 els seixanta pagesos del 
municipi declaraven uns estocs de 225.000 litres.

Després de la mobilització general decretada pel Consell de Ministres el 
12 de gener, Manuel Parellada es va oferir voluntari per col·laborar en la cons-
trucció de trinxeres a l’Ordal, a banda i banda de la l’actual carretera N-340, 
on va coincidir amb l’alcalde de Sant Sadurní, Miquel Bruna Vilà i altres rabas-
saires de la seva edat. Quatre o cinc dies després de la caiguda de Tarrago-
na en poder de les tropes franquistes (15 de gener), l’alcalde Parellada, mig 
convençut pel seu cunyat Josep Castañares, es va afegir a la processó de 
refugiats que transitaven per la carretera amb direcció a l’Ordal, Barcelona i 
França. L’exèrcit nacional va ocupar el poble el 22 de gener. Després de tra-
vessar Figueres dalt d’un camió els refugiats puigdalbencs van arribar al pas 
fronterer del Portús. Manuel Parellada (42 anys) i Josep Castañares (40) van 
ser detinguts a principis de febrer pels gendarmes i l’exèrcit francès i van 
ser internats en el camp d’Argelers. El primer, com ja s’ha explicat, va caure 
malalt al camp d’Argelers i va morir al camp de Bram (Departament d’Aude) 
a la regió del Llenguadoc-Rosselló, el 16 de juny de 1939, mentre que el seu 
cunyat va aconseguir sobreviure i establir-se frontera enllà, on va romandre 
a l’exili. La dona i la família de Manuel Parellada no es van moure del poble, 
i van intentar reemprendre la vida amb normalitat, però les autoritats del 
règim franquista els van complicar el negoci de la carnisseria i l’existència.

La figura de l’alcalde republicà de Puigdàlber, Manuel Parellada Mitjans 
de cal Cisteller, traspassa de llarg els límits de la història local i ens ofereix el 
testimoni d’un ciutadà compromès amb el seu país i amb les causes socials 
en què ell creia profundament. No es mereixia el final que va tenir ni, l’oblit 
i la indiferència que ràpidament es va imposar al seu poble. Tampoc es me-
reixia ser testimoni de l’esfondrament de tots els seus ideals: la República 
i la democràcia van ser derrotades pel general Franco amb l’ajut de Hitler i 
Mussolini, Catalunya va perdre tots els seus drets nacionals, el cooperativis-
me agrícola no va resoldre cap dels problemes de la vitivinicultura del país 
i la causa rabassaire va ser totalment aniquilada. Personalment, l’infortuni 
era el seu fidel aliat i al final dels seus dies no albirava cap futur. El balanç de 
la seva vida no podia ser més dissortat. Tot això ho devia tenir molt present 
mentre agonitzava, lluny de la seva família, al record de la qual devia dedicar 
el seu darrer alè de vida. La cita que l’escriptor i filòsof francès Albert Camus 
va publicar com a testimoni de la seva participació voluntària a la Guerra Civil 
Espanyola, en què va defensar la causa republicana, ve com anell al dit per 
retre un darrer homenatge a l’alcalde Manuel Parellada: «Va ser a Espanya on 
la meva generació va aprendre que es pot tenir raó i ser derrotat, que la força 
pot destruir l’ànima i que a vegades el coratge no obté cap mena de recom-
pensa. Això és el que explica perquè tanta gent, tot el món sencer, sent el 
drama d’Espanya com una tragèdia personal.» Un bell epitafi que haurem de 
dibuixar en el buit perquè no hi ha cap làpida personal on esculpir-lo.









Pàgines anteriors. Puigdàlber nevades des de la 
carretera del Gorner. Foto de Pere Pascual Salat
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anneXos

evolució de la població de Puigdàlber (1380-2014)

1380 20

1553 20

1717 60

1718 43

1787 93

1857 284

1860 323

1869 323

1871 255

1877 341

1887 380

1900 442

1910 414

1920 384

1930 400

1936 389

1940 371

1945 352 

1950 358

1955 356

1960 348

1970 367

1975 286

1986 309

1990 302

1991 298

1992 303

1994 297

1996 319

1998 319

2000 333

2002 348

2003 376

2004 389

2005 388

2006 377

2008 484

2009 508

2010 522

2011 525

2012 535

2013 533

2014 543

Nota. Cal tenir en compte que fins al 2002 els barris de Mas Moré i l’anomenat Empalme, 
dins el nucli urbà de Puigdàlber, pertanyien al municipi del Pla del Penedès. No és, però, 
fins al cens del 2008 que els veïns que hi residien figuren en els padrons de Puigdàlber. 

relació de veïns i forasters que els anys 1959 i 1960 
van contribuir amb prestacions personals 
i donatius a la construcció de l’escola municipal

Bonavista: Pau Almiralt Ferrando /Lluís Vidal Gabisan / Vicens Uberni/ 
Cristóbal Raventós / Jaume Elias / Jaume Elias (fill) / Pere Elies.

P. Sant Andreu: Salvador Escofet / Salvador Escofet (fill) / Pere Torrents / 
Joan Suriol / Marcel·lí Suriol / Adjutori Esteve / Francesc Vallès / Pere Carbó/ 
Joan Baqués / Antoni Brossa.

Carrer del Generalísimo: Jaume Ferrando Fontanals / Francesc Sàbat Uber-
ni / Pere Baqués / Josep Esbert Suriol / Joan Mir Milà / Joan Martí Alòs / Jaume 
Martí Martí / Joan Carbó Colomé / Antoni Fontanals / Julià Vidal Solé / Josep 
Vidal / Josep Maria Vidal / Josep Calaf / Pere Ferrer / Salvador Ferrer / Joan Ri-
era / Joan Sala / Josep Casanellas / Emili Bonell / Josep Mestres / Jesús Guerra 
/ Pau Vallès / Miquel Vallès / Josep Mestres / Ramon Raventós Milà / Antonio 
Vallès Ferrando.

Carrer de Jorba: Pere Gustems /Baltasar Mir / Antoni Miró / Andreu Mestres 
/ Joan Esteve / Pau Fontanals / Antoni Fontanals / Pau Catasús / Josep Cata-
sús / Francesc Galimany / Josep Rosich / Josep Rosich (fill) / Joan Marqués / 
Pere Carol.
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er Carrer de José Antonio: Jaume Galimany / Jaume Galimany (fill) / Manuel 
Roca/ Joan Rubio / Joan Soler / Pere Suriol / Antoni Sàbat / Jaume Canals / 
Gregori Trillas / Isidre Esteve.

Carrer de Sant Raimon de Penyafort: Manuel Postrigo / Ramon Fontanals / 
Josep Fontanals / Pere Fontanals / Pere Mir / Josep Masdeu / Casimir Mir / Ra-
mon Vallès / Ramon Vallès (fill) / Pere Claramunt / Josep Guilera / Isidre Valls / 
León Girón / Jaume Ferrando / Joaquin Soto / Pedro Soto / Josep Uberni / Josep 
Rosich / Rafael Gómez / Matías Sánchez / Juan Domínguez / Francisco Moreno.

Verge del Remei: Josep Parellada / Jaime Gallego / Josep Mir / Miquel Cape-
llades / Joan Pascual / Miquel Boix / Josep Boix / Josep. 

El Gorner: Miquel Bel Llopis / Antoni Garriga / Jaume Bricollet / Francesc 
Bou Mestres / Miquel Bricollet / Carles Figueras.

Font-rubí: Jaume Casanellas / Emili Torrents / Joan Viñals / Jaume Casane-
llas / Jaume Sala / Enric Parellada.

Mas Moré: Pere Baqués / Antoni Soler / Ramon Fontanals / Joan Suriol / 
Joan Suriol (fill) / Joan Raventós / Pere Font Martí / Joan Carbó / Joan Josep 
Buill / Joan Soler / Francisco (Paco) / Amadeu Fontanals / Ricard Fontanals 
/ Josep Llopart / Isidre Rosich Domènech / Pere Martí/ Josep Carbó / Josep 
Carbó (fill) / Sebastià Carbó / Francesc Bruna / Josep Figueras.

Rodrigo Carbonell / Isidre Esteve / Jordi Miquel Olivella / Antoni Gustems 
/ Josep Gustems / Joan Galimany / Joan Galimany (fill)/ Francisco Ferrando / 
Francisco Ferrando (fill) / Ramon Ferrando / Josep Claramunt.

Diversos: Pedro Gómez (50 pessetes) / Pere Ribelles (50) / Angel Garcia 
(110)/ Anònim (350) / Anònim (70).

Fills del poble: Anònim (500) / Anònim (500). 

Juntes del sindicat agrícola cooperatiu unió 
de rabassaires (1911-1934)

1911
President:  Josep Llopart Piñol
Vicepresident:  Salvador Escofet Vidal
Bibliotecari:  Joan Riera Riera
Tresorer:  Josep Fontanals Juvé 
Vocals:  Jaume Casanellas, Pere Pascual Cardús i Miquel Juvé Esteve
Secretari:  Pau Esteve Valldosera
Vicesecretari:  Joan Colet Marcé

1914
President:  Salvador Escofet Vidal
Vicepresident:  Antoni Rovira Jové
Bibliotecari:  Joan Riera Riera 
Tresorer:  Joan Colet Mercé 
Vocals:  Joan Montserrat Jové, Joan Raventós i Miquel Juvé Esteve
Secretari:  Pau Esteve Valldosera
Vicesecretari:  Joan Fontanals Jové
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1916
President:  Salvador Escofet Vidal
Vicepresident:  Antoni Rovira Jové
Bibliotecari:  Joan Riera Riera
Tresorer:  Joan Colet Marcé
Vocals: Miquel Juvé Esteve, Joan Montserrat i Joan Raventós Via
Secretari: Pau Esteve Valldosera
Vicesecretari:  Josep Mitjans

1919
President:  Josep Sala Mas
Vicepresident:  Salvador Escofet Vidal
Bibliotecari:  Joan Colet
Tresorer:  Joan Riera Riera
Vocals:  Miquel Juvé Esteve, Josep Galimany Planas i Melitó Valls Mateu
Secretari:  Pau Esteve Valldosera
Vicesecretari:  Josep Mitjans

1921
President:  Josep Mitjans Mestres
Vicepresident:  Josep Sala Mas
Bibliotecari:  Joan Colet Marcé
Tresorer:  Joan Riera Riera
Vocals:  Miquel Juvé Esteve, Josep Galimany Planas 

i Josep Capellades Baqués
Secretari:  Jeroni Leubran
Vicesecretari:  Joan Raventós Planas 

1922
President:  Josep Mitjans Mestres
Vicepresident:  Josep Sala Mas
Bibliotecari:  Joan Colet Marcé
Tresorer:  Joan Riera Riera
Vocals:  Miquel Juvé Esteve, Josep Galimany Planas 

i Josep Capellades Baqués
Secretari:  Jeroni Leubran
Vicesecretari:  Joan Raventós Planas

1923
President:  Josep Mir Milà
Vicepresident:  osep Mitjans Mestres
Bibliotecari:  Joan Colet Marcé
Tresorer:  Josep Capellades Baqués
Vocals:  Joan Galimany Planas, Joan Raventós Planas 

i Josep Pascual Baqués
Secretari:  Jeroni Leubran
Vicesecretari:  Josep Rovira Guasch
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President:  Manuel Parellada Mitjans
Vicepresident:  Francesc Carbó Carbó
Bibliotecari:  Albert Sàbat Batlle
Tresorer:  Josep Uberni Milà
Vocals:  Josep Parellada Mitjans, Joan Vallés Vic 

i Josep Rosich Almirall
Secretari:  Josep Castañares Expósito
Vicesecretari:  Josep Ferrando Sàbat

1934
President:  Indaleci Mir Lloret
Vicepresident:  Joan Marqués Solé
Bibliotecari:  Pere Claramunt Guasch
Tresorer:  Isidre Rosic Colomer
Vocals:  Jaume Puigdengolas Colomer, Joan Carbó Tetas 

i Josep Claramunt Rovira
Secretari:  Joan Montserrat Tetas
Vicesecretari:  Joan Colomé Vargas 

alcaldes contemporanis (1737-2015)

1737 Magí Ferrer, pagès 

1743 Diego Mir, pagès

1747 Joan Via, paleta 

1749 Cristòfor Batista, pagès 

1751 Jaume Calaf, pagès

1753 Diego Mir, pagès 

1755 Pere Gual, pagès 

1757 Joan Vives, paleta

1759 Diego Mir, pagès

1761 Josep Claramunt, pagès

1763 Joan Via, paleta

1765 Pere Gual, pagès

1767 Diego Mir, pagès

1769 Jaume Rosich, pagès

1771 Joan Via, paleta 

1773 Pere Gual, pagès

1775 Agustí Monserrat, pagès

1777 Josep Claramunt, pagès

1779 Pere Gual, pagès

1781 Josep Vias, pagès i paleta

1783 Pere Gual, pagès

1785 Josep Vias, pagès 

1787 Francisco Calaf, pagès

1791 Josep Olivella, pagès

1793 Francisco Calaf, pagès

1795 Pere Gual, pagès

1797 Marcos Puig, pagès

1799 Pere Gual, pagès

1801 Josep Claramunt, pagès

1803 Francisco Calaf, pagès

1805 Magí Ferrer, pagès

1807 Pere Mir, pagès

1811 Francisco Via, pagès 

1849 Antonio Ferrando

1850 Cristòbal Escofet 

1863 Antonio Calaf Poch
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1867 Pere Batlle Bou

1869 Pere Mestre

1872 Josep Rosell

1877 Josep Ferrer

1879 Antonio Giró 

1881 Pau Mestre Pons

1883 Josep Rosell

1885 Cristòbal Garriga Insenser

1887 Josep Martí Escofet 

1890 Pau Mestre Pons

1891 Antonio Giró Lloret

1894 Josep Buesa Binefa

1895 Josep Capellades Raventós

1907 Josep Uberni Estruch

1909 Antonio Giró Casanovas

1911 Josep Ràfols Puig

1916 Domingo Planas Sàbat

1918 Salvador Escofet Vidal

1921 Melitón Valls 

1921 Salvador Escofet 

1923 Josep Ràfols Puig

1930 Antonio Giró Lloret 

1931 Manuel Parellada Mitjans

1934 Carlos Sàbat Batlle

1935 Antonio Martí Planas 

1936 Manuel Parellada Mitjans 

1939 Pau Ferrando Rovira

1945 Pau Vallès Miquel 

1952 Isidre Esteve Carbó

1961 Ramon Fontanals Tetas 

1971 Miquel Vallès Ferrando

1975 Josep Masdeu Virgili

1977 Antoni Garriga Carbó 

1979 Pere Fontanals Baqués 

1983 Raimon Capellades Romeu

1991 Manuel Carrera Labrado

2007 Maria Elias Torrents

2009 Pere Ferrer Ros

2010 David Masdeu Baqués 

Nota. No es disposa d’informació anterior al 1737 
i tampoc dels períodes 1812-1848 i 1851-1862.

visites turístiques

La privilegiada situació geogràfica de Puigdàlber permet completar la vi-
sita turística al poble i al seu entorn natural i als cellers i caves del municipi, 
amb d’altres atractius propers de gran interès.

Vinseum. Museu de les Cultures de Vi de Catalunya a 
Vilafranca
Plaça Jaume I, 5
08720 Vilafranca del Penedès
T (34) 93 890 05 82
www.vinseum.cat
A la veïna capital de la comarca de l’Alt Penedès, a deu minuts de 

Puigdàlber, el turista hi trobarà el Vinseum, Museu de les Cultures del Vi de 



Catalunya, d’una fama ben merescuda. Una mostra permanent de la cultura 
vitivinícola més antiga fins avui mateix.

Centre d’Interpretació del Cava (CIC) a Sant Sadurní d’Anoia
Carrer de l’Hospital, 23
08770 Sant Sadurní d’Anoia
T. +34 938 913 188
turisme@santsadurni.cat
www.turismesantsadurni.cat
Ubicat en una destil·leria d’esperit de vi construïda l’any 1814, l’actual 

Centre d’Interpretació del Cava de Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès) ofereix 
1.200 metres quadrats de recorregut pel món del cava, des dels orígens, la 
història, el procés d’elaboració, fins a la seva cultura, l’art de viure i l’esperit 
de celebració.

Conjunt arqueològic i Parc Comarcal d’Olèrdola
08734 Olèrdola
Tels. 938 901 420 i 934 246 577 
difusiomac.cultura@gencat.net
http://ftp.mac.es/olerdola/info.htm
Olèrdola és el cim on se situen l’antic castell i l’església de Sant Miquel, 

un dels punts més elevats de l’Alt Penedès i on des de 200 anys ANE fins a 
finals del segle xi hi hagué el nucli de població i el centre del poder polític a la 
comarca. S’hi troben sepultures antropomòrfiques, la muralla ciclòpia, la for-
tificació iberoromana i les torres de defensa, la capella mossàrab i l’església 
romànica. Fins i tot hi ha un petit museu.

Monestir romànic de Sant Sebastià dels Gorgs
Es troba al terme municipal d’Avinyonet (Alt Penedès). El seu campa-

nar massís, l’església i les arcades del petit claustre romànic, són una com-
binació de contrastos, de raconades acollidores que ens evoquen una pau 
monàstica.

Les deus de Sant Quintí de Mediona
Situades als afores de Sant Quintí. Hi ha 23 dolls que ragen contínua-

ment, un parc d’aventura i un circuït acrobàtic. Es poden visitar les grutes de 
roques calcàries amb les estalagmites i estalactites.

El Parc del Foix
Aquesta àrea forma part de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació 

de Barcelona i és de les poques zones humides de la comarca. Té gran vari-
etat de d’ambients ecològics, amb el pantà de Foix com a vertebrador, i es 
complementa amb el castell de Foix i el de Penyafort. Té una rica vegetació 
de ribera i és refugi de moltes espècies d’aus aquàtiques.

L’església romànica i el castell de Sant Martí Sarroca
A 15 minuts de Puigdàlber, damunt la penya de Sant Martí Sarroca (Alt 
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Penedès), al costat del castell degudament restaurat, hi trobem l’església ro-
mànica del segle xiii que segons Puig i Cadafalch fou la primera que es va 
construir a Catalunya.

Els castells de Mediona, Gelida i Subirats a l’Alt Penedès
La vall de l’Anoia, de Martorell a Sant Sadurní, estava perfectament 

controlada ja al segle x pels castells de Castellví de Rosanes, pel de Gelida 
i pel de Subirats, seguint la línia defensiva de la banda dreta del Llobregat 
iniciada el 878 per Guifré I. La primera referència documental del castell de 
Castellví de Rosanes és de l’any 963, la del de Subirats és del 917 i la del de 
Gelida del 946. Per tant, en menys de mig segle, a la vall de l’Anoia, per on 
havia circulat la Via Augusta i la que s’anomenava Strata Francisca, i per on cir-
cularia després el camí ral, es van construir tres importants fortificacions en 
llocs privilegiats per la seva posició estratègica. El castell de Subirats es troba 
a quinze minuts i el de Gelida a mitja hora. El de Mediona completa aquesta 
trilogia de castells de la Marca Hispànica i el seu paper fronterer entre la Ca-
talunya Vella i la Nova, la cristiana i la sarraïna, als segles x i xi.

informació turística de la comarca

Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès
Hermenegild Clascar, 1-3
08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS
Tel. 93 817 01 60
info@enoturismepenedes.cat
www.enoturismepenedes.cat
www.altpenedes.cat





189

V
iu

re i co
n

viu
re a Pu

igd
àlb

er

bibliografia

PARELLADA, Manuel. Proyecto de la Reforma Agraria en Cataluña. Vilafranca 
del Penedès: Impressor Ribas, 1931.

VENDRELL VENDREL, Remei [et al.]. Santa Fe del Penedès. Un municipi històric 
al cor del Penedès. Santa Fe del Penedès: Ajuntament de Santa Fe del 
Penedès, 1994.

ARNABAT MARA, Ramon. Tots els noms. Víctimes de la Guerra Civil al Penedès 
(Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf). Vilafranca del Penedès: Edicions 
i Propostes Culturals Andana i Institut d’Estudis Penedesencs, 2010.

GIRÓ ROMEU, Pere. Recull de l’obra dispersa de l’arqueòleg Pere Giró i Romeu. 
Barcelona: Institut d’Estudis Penedesencs, 1985.

FONTANALS COLS, Ramon i VALLS MONTSERRAT, Ramona. Puigdàlber. 50 anys 
de reconstrucció de la nova església. Puigdàlber: Parròquia de Puigdàl-
ber, 1992.

FONTANALS COLS, Ramon. «Puigdàlber, el municipi més petit del principat». 
Gran Penedès, núm. 36 (1993), Institut d’Estudis Penedesencs.

RIUS MORGADES, Josep. La comarca de l’Alt Penedès. Vilafranca del Penedès: 
[s. n.], 1987.

MASACHS, Josep Maria. Els vells camins del Penedès. Vilafranca del Penedès: 
Institut d’Estudis Penedesencs, 1974.

MORET, Anna i VILANOVA, Oriol. Les rutes de Mir Geribert. 8 itineraris pel romà-
nic de l’Alt Penedès. Vilafranca del Penedès: Edicions i Propostes Cultu-
rals Andana, 2009.

SADURNÍ VALLÈS, Pere. Folklore del Penedès. Volum I. Vilafranca del Penedès: 
Fundació Caixa Penedès, 2000.

OLAVARRIETA, Jordi. El cava. Barcelona: EDI-5, SA, 1981.
BAYER Xavier; GUASCH Cisco; LLOBET Toni. Flora i fauna de l’espai natural del 

Parc del Foix. Figueres: Brau Edicions, 2011. 
GERMAIN, Josep; MALUQUER, Joan; DOMÈNEC ROS, Joan; TERRADES, Jaume; 

VÁZQUEZ Joan. Guia pràctica per conèixer la natura de Catalunya. Llei-
da: IPCENA, 2014.

SAUMELL, Antoni; ARNABAT, Ramon; ROMEU, Jordi. Estació de viticultura i 
enologia de Vilafranca del Penedès 1903-2003. Cents anys d’història. Vi-
lafranca del Penedès: Institut Català de la Vinya i el Vi, Generalitat de 
Catalunya, 2004.

SAUMELL, Antoni. Viticultura i associacionisme a Catalunya. Els cellers coopera-
tius del Penedès (1900-1936). Tarragona: Diputació de Tarragona, 2002.

SERRANO DE SEBASTIÁN, Xavier. Catàleg de camins municipals de Puigdàlber. 
Barcelona: Diputació de Barcelona, 2014.





taula de continguts

Presentació ......................................................................................................................................................4

introducció ....................................................................................................................................................9

territori, clima, Paisatge, vegetació, flora i fauna ......................13
Una panoràmica de 360 graus ............................................................................................................................14
Viure la natura: una pinzellada de la vegetació, 
flora i fauna del municipi ....................................................................................................................................18

allò que cal saber sobre la història de Puigdàlber ...................27
Els orígens ...............................................................................................................................................................27
La dominació romana  .........................................................................................................................................28
La invasió dels sarraïns i la recuperació de la normalitat ............................................................................31
Sequera, fam, pestes, plaga de llagostes i guerra ......................................................................................... 34
La guerra civil, la dels Segadors, la de Successió i un altra plaga de llagostes ....................................... 34
Els estralls de la guerra del Francès i les tres guerres Carlines ...................................................................38
Un anacronisme que es mantindrà fins l’any 2002 ........................................................................................41
Una picabaralla entre els veïns Santa Fe i el rector de Puigdàlber, a mitjan segle xix.............................42
La fil·loxera destrueix les vinyes ....................................................................................................................... 46
El conflicte de les dues societats locals, ca la Remei i el Centre, reflex del malestar popular ............49
El projecte del ferrocarril que havia de passar per Puigdàlber ..................................................................51
Els anys de la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)  .............................................................................52

la rePública, la guerra civil, 
el franquisme i la democràcia .......................................................................................59

La dictadura del general Franco 
i el postfranquisme (1939-1979) .........................................................................................................................63
L’actual etapa democràtica ................................................................................................................................ 70

la vinya, el vi el cava ..................................................................................................................... 79
La vinya................................................................................................................................................................... 79
La verema .............................................................................................................................................................. 80
El vi ...........................................................................................................................................................................81
Criança .....................................................................................................................................................................82
El tast .......................................................................................................................................................................82
El cava ......................................................................................................................................................................83
Un procés singular ................................................................................................................................................83
Consum .................................................................................................................................................................. 84
La temperatura de servei ................................................................................................................................... 84
La copa ................................................................................................................................................................... 84
Servir el cava ..........................................................................................................................................................85
Conservar el cava ..................................................................................................................................................85
Moments cava  .......................................................................................................................................................85
Empreses locals elaboradores de vins i caves  ...............................................................................................85

altres activitats industrials i comercials del municiPi .........91

festes, costums i tradicions...............................................................................................97

entitats i associacions locals  .................................................................................... 105

equiPaments i serveis municiPals.............................................................................. 107

10 raons de Pes Per viure a Puigdàlber ............................................................115

una mirada retrosPectiva  .................................................................................................121

els 107 motius de les cases i indrets de Puigdàlber .....................145



recoPilació de teXtos sobre Puigdàlber 
escrits Per diversos autors  ............................................................................................153

Llicència per beneir una capella de l’església de Puigdàlber el 12 d’octubre de 1665 ..........................153
Les successives nissagues de cal Ferran (abans la Casa Gran i molt abans cal Cerdà).  ......................153
Troballa d’un nadó abandonat a la portade la casa de Pau Ferrando Rovira (1914) .............................157
Cançons escrites per al cor El Roure ...............................................................................................................159
Un poema místic de Mercedes de Torrescasana Domènech (1888-1979) .............................................. 160
Goigs a llaor de sant Andreu, patró de la parròquia de Puigdàlber ........................................................ 160
Dictamen sobre el topònim del municipi ......................................................................................................161
Memòria sobre la sol·licitud de segregació del Mas Moré i l’Empalme del municipi 
del Pla del Penedès i l’annexió d’ambdós barris al municipi de Puigdàlber [Fragment] .....................161
Parlament de Ramon Fontanals Cols amb motiu de l’annexió de Mas Moré i l’Empalme, 
el 13 de juliol de 2002......................................................................................................................................... 166
Manuel Parellada Mitjans. L’alcalde republicà mort el 1939 a l’exili ........................................................ 168

anneXos .............................................................................................................................................................181
Relació de veïns i forasters que els anys 1959 i 1960 van contribuir 
amb prestacions personals i donatius a la construcció de l’escola municipal .....................................181
Juntes del Sindicat Agrícola Cooperatiu Unió de Rabassaires (1911-1934) ............................................ 182
Alcaldes contemporanis (1737-2015) .............................................................................................................. 184
Visites turístiques .............................................................................................................................................. 186
Informació turística de la comarca .................................................................................................................187

bibliografia ................................................................................................................................................ 189


