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Pallejà, aquest poble

Situat a la comarca del Baix Llobregat, on la plana central s’obre cap al 
mar a partir de Roca d’Adroc, limita amb Corbera, la Palma i Sant Vicenç 
dels Horts per la dreta del Llobregat, i amb el Papiol i Molins de Rei per 
mitjà del riu.

El terme municipal de 8,41 km2 és en gran part muntanyós i té forma 
de triangle en vèrtex a ponent. Predomina la roca calcària a la part més 
elevada; al nord, el gres vermell, i al sud, la nicorella. La fl ora és la típica 
del massís de Garraf-Ordal, com també la fauna.

El margalló és un arbust característic, així com el romaní, la farigola, 
el ginebró, el bruc, la gatosa, la ginesta, etc. Antigament, el roure poblava 
les muntanyes junt amb l’alzina i el pi de copa gran, entre d’altres. Prop 
del riu hi predomina el pollancre o xop. En els boscos, joves en general, hi 
predomina el pi blanc.

Guineus, conills, serps, senglars, eriçons, esparvers, tòrtores i una gran 
varietat d’ocells, autòctons o migratoris, ha estat la fauna més destacada 
del sector.

Amb una meteorologia que pot variar segons els anys, la mitjana co-
marcal és de 15 ºC, com a Pallejà. La pluviometria està entre els 600 mm 
i 650 mm, prop de la mitjana comarcal.

El relleu del terreny és ben accidentat, amb unes altituds entre els 
330 m del turó de Can Masega i els 87 m del turó del Frare. El poble és 
a 48 m sobre el nivell del Mediterrani. Entre els cursos d’aigua intermitents 
destaquen els torrents: dels Bufadors, Fondo, dels Toscos, dels Ases i del 
Fabricant. Rieres: Boter, de la Creueta, del Mig, Fonda i del Manyà. La riera 
de les Rovires recull l’aigua de diverses fonts i porta aigua tot l’any, en 
major o menor quantitat.

Des del segle XVIII, Pallejà es troba en la Xarxa de Carreteres de l’Estat. 
Antigament hi passava el camí ral de Sant Vicenç a Martorell. Des de 1912 
hi passa el tren de via estreta de Barcelona a Manresa i Igualada.

Pallejà forma part del partit judicial de Sant Feliu de Llobregat. Anti-
gament estava dins la baronia del castell de Cervelló i de la vegueria de 
Barcelona, després corregiment.

Crec que amb aquest llibre de Cossetània Edicions, promogut pel Cen-
tre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat, Pallejà disposa d’un bon ins-
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trument per conèixer la seva història. De totes les èpoques. Amb dades 
inèdites i moltes de les publicades el 1985 en el llibre Pallejà, apunts histò-
rics, però ampliades. Com ja és costum en aquest autor, és una explicació 
concatenada dels fets, exposats cronològicament. Crec que així es pot per-
cebre millor l’evolució del poble.

Amb ells podreu comprovar que Pallejà és un poble molt antic. Ha vis-
cut totes les èpoques de la nostra història col·lectiva. Les ha viscudes amb 
modèstia, com no podia ser d’altra manera tractant-se d’un poble petit 
sotmès a la servitud de la gleva, medieval o moderna.

Vull expressar el meu agraïment a totes les persones que al llarg d’aquests 
anys m’han ajudat amb la seva experiència o deixant-me fotografi es, amb 
dades del seu arxiu, explicant-me fets de la vida del poble, etc. Per exem-
ple, a Assumpció Casas, Mn. Joaquim Rovirosa, Josep Monmany, Carles 
Millàs B., Josep M. Solias, Josep Morant, Mn. Josep Baucells, entre molts 
altres, com també a l’Ajuntament de Pallejà i, en especial, al Centre d’Estu-
dis Comarcals del Baix Llobregat i als arxius següents: Arxiu de la Corona 
d’Aragó (ACA), Arxiu Diocesà de Barcelona (ADB), Arxiu de la Catedral de 
Barcelona (ACB), Arxiu de Protocols de Barcelona (APB), Arxiu del Museu 
de Pallejà (AMDP) i Arxiu Històric Municipal de Barcelona (AHMB).

 ALBERT MASSEGUR I GIRALT
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De la prehistòria
als romans

El Neolític
Les primeres referències de l’existència de vida humana a Pallejà corres-

ponen a l’època del Neolític antic. Les troballes es concentren a les coves 
de Can Montmany, a ponent de la vall de les Rovires.

Els grups de persones o famílies que les habitaven, entre els anys 6000 i 
5000 aC, solien ésser pastors (de cabres, ovelles o porcs, principalment), si 
bé ja començaven a dedicar-se a l’agricultura a les planes de vora les rieres 
o fent clarianes entre el bosc. Eren contemporanis dels habitants de la cova 
Freda de Montserrat, la cova Bonica de Vallirana, etc.

S’iniciava una forma de vida més sedentària i s’anava deixant el sosteni-
ment basat en la recol·lecció de fruits i en la cacera.

Boca d’una cova
de Can Montmany
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La seva constitució anatòmica i cranial era igual que la de l’home actual, 
però no l’alçada. Era una civilització anomenada “de les coves de ceràmica 
impresa” i també “dels pastors i agricultors cavernícoles”. I es prolongà fi ns 
al 3500 aC, aproximadament.

Aquells pobladors del que ara és el terme de Pallejà ens deixaren abun-
dants restes d’objectes de la seva vida quotidiana: destrals de pedra, pun-
xons d’os, ganivets de sílex, eines diverses i ceràmica (gerres, olles, tasses, 
etc.). A Catalunya es comptabilitzen uns 95 jaciments.

Seguint l’espai cronològic se situa el poblat dels Quatre Camins, clas-
sifi cat en l’etapa prehistòrica del Neolític mitjà recent, entre el 3500 aC 
i el 2000 aC. Era una cultura o forma de vida que els arqueòlegs han 
classifi cat com a “pagesos del pla” o “sepulcres de fossa”.

Aquella gent ja havia deixat les coves com a lloc d’habitatge i d’enterra-
ments i construïen els seus poblats en llocs plans i a prop dels cursos d’aigua. 
La situació del poblat dels Quatre Camins era ben adequada: a prop de dos 
torrents, el del Fabricant i el del Ros, i de la riera de Cervelló, a recer de la 
muntanya. Actualment, entre els termes de Pallejà i Sant Vicenç dels Horts. La 
descoberta del jaciment es féu durant les obres de rebaix de terres de l’empre-
sa Ciments Molins, pels volts de 1962. Les restes arqueològiques foren salva-
des per Jaume Santacana, de Molins de Rei, i Miquel Candela, de Pallejà.

L’edat del bronze
Si el Neolític fou una etapa de gran evolució de la humanitat i especial-

ment a la Meditarrània occidental, no fou menys important l’etapa següent, 
l’edat del bronze. El pas de transició de la primera vers la segona és conegut 
com a Calcolític, situat entre el 2500 aC i el 1800 aC, dit també Veracià.

A Catalunya entronca amb l’època dels megàlits (monuments formats 
amb grans pedres) i també amb un objecte de ceràmica molt característic de 
l’època, el vas campaniforme. A Pallejà no hi ha constància ni d’una cosa ni 
de l’altra, però sí d’una cova característica de l’època, la cova de la Guineu.

Fou descoberta com a jaciment arqueològic per uns excursionistes foras-
ters acompanyats per Joan Fisa. A l’agost de 1974 el Grup Recerca de Pa-
llejà, fundador del museu local, inicià una prospecció que durà uns quants 
mesos durant la qual hi efectuaren dues visites alguns experts del Museu 
Municipal de Molins de Rei. L’arqueòloga Araceli Martín, del Museu Ar-
queològic de Barcelona, identifi cà la cova com un jaciment de plena etapa 
del Calcolític i coincidia amb els companys del museu molinenc.

Tal com descriu el Dr. Miquel Tarradell (Les arrels de Catalunya), “solien 
ser coves sense condicions d’habitabilitat, petites, humides i d’entrada difí-
cil…”. Així és la de Pallejà: entre 1,20 m i 1,40 m d’alçada, 6,4 m de llarg 
i 2,10 m d’ample.

Al mateix nivell de les restes prehistòriques (puntes de fl etxa de sílex i 
ganivets, petxines, comptes de collar, ceràmica diversa, fragments d’ossos 
incinerats), s’hi trobaren monedes del segle XVIII i una boleta de plom.
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Entre les coves de l’etapa del bronze fi nal en l’ambit geogràfi c de 
Catalunya, hi ha la de Can Montmany de Pallejà. En parlen: Miquel 
Tarradell a Les arrels de Catalunya (Ed. Vicens-Vives) i L’arqueologia a 
Catalunya, avui (Generalitat de Catalunya, 1982).

El camp d’urnes de la bòbila Roca
Amb el nom d’Urnenfelder o camp d’urnes són conegudes unes ne-

cropòlis que s’introduïren a Catalunya durant l’època del bronze fi nal 
i primera edat del ferro. Era una forma d’enterraments practicada pels 
pobles indoeuropeus procedents del centre d’Europa, que es basava en la 
incineració dels difunts. Les cendres eren dipositades en unes gerres de 
ceràmica decorades amb certa perfecció i tapades amb lloses de pedra o 
plats de ceràmica també decorats.

Una d’aquestes necropòlis fou localitzada a Pallejà, a l’antiga bòbila 
Roca (carretera N-II) durant els treballs d’extracció de terres. Era un ja-
ciment corresponent a l’època més antiga dels camps d’urnes catalans i 
sembla que tingué una llarga activitat, entre el bronze tardà i el món colo-
nial (800 aC – 650 aC). Si bé en aquest jaciment tampoc no es pogué fer 
una excavació exaustiva, el Dr. Joan Maluquer en féu l’estudi i apuntava 
que el poblat corresponent podia estar situat al cim de la costa Pelada, 
a ponent.

Objectes de la cova de la Guineu
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Els treballs de recuperació s’efectuaren entre 1947 i 1952 i aportaren 
materials de ceràmica, bàsicament gerres i tasses, conservats al Museu Ar-
queològic de Barcelona i al Museu Municipal de Molins de Rei.

També entre les restes trobades a les coves de Can Montmany hi ha 
materials corresponents a l’edat del bronze.

Seguint l’evolució dels temps i les diferentes etapes o cultures que s’han 
anat succeint, ara hem de fer referència a la cultura ibèrica. Però fi ns al pre-
sent, en el cas de Pallejà, no en sabem gairebé res, si exceptuem alguns frag-
ments de ceràmica apareguts a la vil·la romana. En canvi, els poblats ibèrics 
es prodiguen a la part baixa de la nostra comarca: Puig Castellar a Sant 
Vicenç, Santa Creu d’Olorde, Penya del Moro a Sant Just Desvern, etc.

La romanització
Es pot dir molt sobre la vil·la romana de Pallejà i les seves homònimes 

del Baix Llobregat. Les vil·les romanes eren cases de pagès grans i formades 
per diverses seccions: l’habitatge o habitatges dels obrers, els magatzems, 
estables, corts, cellers, i la casa dels amos. No les construïen en qualsevol 
lloc, sinó properes a un curs d’aigua, o entre torrents, a la falda d’un turó 
i no lluny del pla.

A Pallejà, les restes de la vil·la romana es troben dins els terrenys de 
la família Esplugues. La situaren entre dues rieres (la Fonda i la del Mig), 
a la falda del turó i davant el pla del riu Llobregat. I no gaire lluny d’una 
via romana secundària. Casualment, o potser no, a uns 200 metres del 
camp d’urnes hallstàttic.

Aquesta vil·la tingué una llarga existència amb etapes de prosperitat 
i altres en declivi. Els arqueòlegs la situen entre fi nals del segle II aC i 
segle V dC, i destaca l’època altimperial (segles I-II dC). Estava dedicada 
fonamentalment a la producció de vi i sembla que en la mateixa època 
tingué una reestructuració. S’ha calculat que podia tenir una producció 
anual aproximada de 14.560 litres de vi, per a la qual es necessitaven 
més de 580 àmfores (Solias-Menéndez, Empúries, 1986).

Amb la pèrdua de mercat dels vins laietants, els del país, la vil·la de ca 
l’Esplugues intensifi cà la producció d’oli, segons es desprèn de la seva es-
tructura. I segurament continuà amb la producció de cereals i horta (obra 
citada). És semblant en el temps i les característiques a les de Santa Maria 
de Sales de Viladecans i ca la Còrdia de Molins de Rei.

Una de les característiques de la vil·la romana de Pallejà, malauradament, 
és l’esmicolament dels materials trobats, especialment la ceràmica de qual-
sevol època i qualitat. També els estucats amb decoració i altres materials.

Una altra vil·la romana?
La defi nició de les característiques i la llarga existència de la vil·la de ca 

l’Esplugues no desvetlla la incògnita dels orígens del nom del poble. I ens 
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obre la possibilitat que hagués existit una altra vil·la romana, al centre de 
Pallejà, prop del castell.

Sabem per estudis etimològics competents que el nom de Pallejà deriva 
d’un antropònim llatí, Palladius, del qual es formà Palladianum. I d’aquest, 
Pallaiano (ACA, 915). Palladianum volia dir ‘lloc o casa de Palladius’, se-
gons el fi lòleg Joan Coromines. Però no sabem si aquella casa era la vil·la de 
ca l’Esplugues. Possiblement no. El Pallejà primitiu es formà més al nord, al 
sector de l’actual plaça de Verdaguer. Semblantment a aquesta hipòtesi ba-
sada en la formació del poble a l’alta edat mitjana, mantenint el nom romà, 
hi ha certs indicis de romanització en aquest sector.

Més indicis romans a Pallejà
De restes de ceràmiques romanes se n’han recollides prop del torrent 

dels Bufadors, al sector de les Rovires (Solias-Menéndez, obra citada). I 
també als marges del turó del Bòlit, en el mateix sector, prop de can Coll, 
si bé en aquest cas es tracta únicament de fragments de dolia i tegula (Grup 
Recerca, 1973).

Hi havia una placa de bronze, actualment perduda però documentada, 
procedent de Pallejà amb aquesta inscripció: “[…]ECU[…] – […]PRO[…]”. 
Segons els estudiosos, es podria interpretar com “el cavall del Procurador”, 
o pro(curator).

Fons dels dipòsits de la vil·la romana
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Del segle IV
al segle XIII

Èpoques intermèdies
Si en el capítol anterior hem arribat fi ns a la romanització, ara no po-

dem passar a l’edat mitjana deixant endarrere una llarga etapa de la nostra 
història general, la que va dels segles IV–V fi ns al s. X, encara que pel que fa 
a Pallejà poca cosa podem dir.

En aquest cas, no són els jaciments ni les restes materials, sinó els topò-
nims, els que ens han deixat algun testimoni de vida humana en el nostre 
territori. Aquests topònims són Roca d’Adroc i Palagardana.

Vénen a demostrar una possible ocupació de Pallejà o rodalia, en temps 
dels visigots. Segons Josep Morán, la paraula Adrogo que es troba en un 
document de l’any 1027 referint-se a Roca d’Adroc, pot venir d’Adrog i 
aquest d’Atar-Bros, i li atribueix un origen germànic. Drogo és un nom 
personal també germànic (vegeu Pallejà, toponímia i quelcom més, 1991). 
Palagardana, segons el mateix fi lòleg, és un nom que es pot descompondre 
en dos elements: pala i gardana. El primer no sembla adequat comparar-lo 
amb pala com una derivació de palau, més aviat en aquest cas pot indi-
car una cosa llisa, quasi vertical; el segon element, gardana, pot derivar 
d’una arrel també germànica, Wardja, que vol dir ‘guàrdia’, ‘guardiana’ o 
‘guarda’. La Palagardana era una casa que estava a prop del camí ral, el riu 
Llobregat i el pas de Roca d’Adroc.

Aquests dos topònims poden indicar que el lloc de Pallejà o Palladia-
num fou habitat en els segles posteriors a l’època romana.

L’edat mitjana (segles X-XIII)
Els primers segles d’aquesta etapa, anteriors al segle X, aporten escassa 

informació per conèixer la història de Pallejà: es limita als dos topònims 
esmentats i el nom del poble, indici de la permanència en el lloc a pesar 
dels trasbalsos d’aquells segles.

El coneixement que es tenia de la vil·la de Pallejà, Pallaiano, en comen-
çar el segle X (any 915, ACA), indicant el lloc amb el topònim que li venia 
d’època romana, demostra que el nom no es va perdre. Si bé desaparegué 
la vil·la, el lloc, Pallejà, continuà, sobrevisqué, podríem dir. Potser per la 
permanència dels seus habitants o tal vegada per la immediata tornada 
quan hi hagué l’ocupació carolíngia en els primers anys del segle IX.
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Per entendre millor la situació de la comarca onze segles endarrere, 
convé repassar un document de l’any 904 que no esmenta Pallejà. El com-
te Guifré II Borrell de Barcelona, el bisbe Teodoric i l’abat de Sant Cugat 
del Vallès es trobaren al castell de Cervelló per determinar, o impulsar, la 
repoblació d’aquesta banda de riu, aleshores considerada zona de frontera 
o marca.

Els encarregats foren els monjos de Sant Cugat. Antigament el país esta-
va organitzat en pagus o pagis. Però després de la reconquesta i el repobla-
ment sorgiren noves divisions polítiques i administratives: les parròquies i 
els castells termenats. Pallejà estava dins el terme del castell de Cervelló.

En aquest context estava la comarca quan l’any 915 el comte de 
Barcelona, Sunyer, adquirí unes terres a Pallejà i amplià la seva propietat al 
poble. Els venedors foren un matrimoni, Morgad i Vendrella, els quals pot-
ser les havien adquirides per aprisió. Com que en el document no es parla 
d’església ni de parròquia, només de “vila” de Pallejà, podem suposar que 
el comte o els seus fi lls i la gent d’aquí edifi caren una església i la posaren 
sota l’advocació de santa Eulàlia.

Mig segle després, el 966, aquella església de Pallejà i les de Sant Vicenç, 
Sant Boi, Torrelles i Cervelló i totes les propietats que tenia el comte Miró, 
fi ll de Sunyer, a la nostra comarca, al Penedès, al Vallès i al Maresme ho 
donà en testament a la seu de Barcelona, la catedral. Junt amb les esglésies 
donava les parròquies respectives, els delmes, primícies i ofrenes dels fi dels 

El document de 915
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(ACB, L. Antiquitatum IV, doc. 56). A Pallejà el comte posseïa l’església i el 
conjunt del poble, per això parla de la parròquia i l’alou.

Totes les poblacions o llocs més consolidats tenien una església con-
sagrada amb demarcació parroquial, la qual cosa conferia identitat. I el 
territori estava defensat per una xarxa de castells i fortifi cacions: Cervelló, 
Sacama, Rosanes, Eramprunyà.

Aquella església de Pallejà estava situada a la banda est de l’actual plaça 
de Verdaguer. Més endavant, quan es constituïren els espais de sagrera, pels 
volts de 1027, el poble es formà a prop de l’església. Posteriorment, es 
construí una fortifi cació que seria l’origen del castell actual.

La frontera amb el califat es continuava repoblant, s’ampliaven conreus 
i es fortifi cava. Les terres eren artigades, els conreus adaptats a cada espai i 
els boscos reduïts al necessari subministrament. A Pallejà, segurament, es 
conservà la zona de les Rovires amb el seu bosc original, però més endavant 
també es poblà (P. Bonassie, Catalunya mil anys enrere, Edicions 62).

La precària estabilitat de la comarca durà molts anys i així el 985 el 
cabdill sarraí Almansor envaí el comtat i destruí la ciutat de Barcelona. 
Tres anys després, l’abat de Sant Cugat anà a França, a la cort carolíngia a 
demanar al rei Lotari que confi rmés les possessions que tenia el monestir 

Fragment del testament de 966
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abans de la invasió (Cartulari de Sant Cugat i R. d’Abadal). En aquell do-
cument reial es fa menció de Pallejà quan diu: “fl umen Lubricato en contra 
illam villam quam dicunt Palaliana”.

Segle XI

En començar el segle XI, Pallejà tornava a estar en mans de la casa 
comtal. L’any 1027 el comte Berenguer Ramon I empenyorà una extensa 
propietat que tenia al pla del Llobregat. Possiblement s’hi veié obligat per 
qüestions familiars i polítiques d’aquell any. La propietat abraçava els po-
bles de Pallejà, Sant Vicenç i Santa Coloma. Els termes eren, al nord, Roca 
d’Adroc (Adrogo); al sud, el Mont Pedrós; a llevant, el riu Llobregat, i a 
ponent, la riera de la Palma (ACA, armari 31 comtes de Barcelona).

És en aquest document que trobem escrit per primera vegada el nom 
de Roca d’Adroc. I el trobarem novament en un testament de l’any 1206 
(CSC, doc. 1265).

En l’espai de 14 anys, Pallejà i tota aquesta banda de riu va estar sota 
el domini del comte Sanç Berenguer, germà de Ramon Berenguer I de 
Barcelona. Aquest nomenà hereus els seus dos fi lls, Ramon i Berenguer, 
fi ns que, a instàncies d’una comissió eclesiàstica, formada per resoldre les 
desavinences dels germans, acordaren repartir-se la ciutat de Barcelona i 
altres llocs (S. Sobrequés, Edicions 62), entre els quals hi havia els horts 
comtals de Paleiano, Pallejà i Garrosa, Sant Vicenç (ACA).

Església primitiva (AHMB)
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Segle XII

En el segle XII Pallejà ja era un lloc de domini senyorial. L’any 1147 
Pere Bernat repartí el patrimoni entre el seu fi ll Gerard i les tres fi lles, Gília, 
Sança i Ermessenda. L’home, amargat per les diferències entre els quatre 
germans, hagué d’esmicolar les seves possessions, que eren abundants.

A la fi lla gran li pertocà el delme de Pallejà i a la petita, la dominicatura. 
Això volia dir que Gília obtenia la desena part dels fruits i Ermessenda 
quedava com a senyora del poble i el seu terme.

Entre les possessions de Pere Bernat hi havia un alou al poble de Cla-
riana (?) que deixà al seu fi ll i a Gília, i unes cases del mateix lloc dites del 
Portell. A més, Pere Bernat deixà a l’església de Sant Esteve de Clariana, 
on disposà d’ésser-hi enterrat, un mas (ACA, Ordes Militars).

L’estreta relació que tenien els Bernat amb Clariana és evident. No és 
sobrer remarcar que els Clariana tingueren la jurisdicció senyorial de Palle-
jà al llarg de tot el segle XIII. Quant al poble de Clariana, podia tractar-se 
del que està situat dins el terme de Castellet i la Gornal.

Ignoro si Pere Bernat i els seus fi lls tingueren una llarga relació amb 
Pallejà, i també des de quan n’eren senyors jurisdiccionals. Pero el 1184 
trobem un Bernat de Vilanova senyor d’una extensa propietat en alou, com-
presa entre Pallejà i Sant Vicenç. Cinc anys abans, Arnau de Pallejà arrendà 
diverses terres de conreu i es declarà únic senyor del terme de la parròquia 
de Santa Eulàlia de Pallejà, on tenia un castell (ACB).

I el 1175 el rei Alfons II d’Aragó tenia un camp a l’entrada del poble 
que donà a un tal Profet a canvi d’un préstec. Es fa constar que entre els 
posseïdors anteriors hi havia un tal Bernat (ACA, núm. 199 – de Barcelona 
núm. 631).

Els pagesos
Els arrendadors de les terres d’Arnau de Pallejà foren els esposos Ramon 

i Maria. La majoria de les terres eren per sembrar, però hi havia alguna vi-
nya i algun hort. En un dels camps hi havia un colomar. Un altre camp era 
entre el riu i el camí de Cervelló. Una vinya era més amunt d’aquell camí, 
per la qual vorejava un torrent que passava prop del castell de l’Arnau. Els 
arrendadors, a més dels 13 sous que pagaren d’entrada, havien de donar 
cada any el quart i el braçatge i la tasca en algun cas. A més dels ja esmen-
tats, hi trobem Ramon de Solar i un tal Pinyol.

Segle XIII

Seguint la relació dels fets a tenor de les circumstàncies del país, veiem 
com el 1211 el rei Pere I, fi ll d’Alfons I, concedí llicència a Guillem de 
Viladecols per redimir un camp que el seu pare havia empenyorat a Pere 
de Clariana (ACB). El rei Alfons, trobant-se en gran necessitat, hagué 
d’empenyorar diverses propietats que la reialesa tenia a Pallejà.



19

• Del segle IV al segle XIII

Seran ells, els Clariana, els senyors jurisdiccionals durant tot el segle XIII 
i part del s. XIV. I amb ells i els Esplugues continuarem trobant més dades 
dels pagesos del poble.

El 1257, quan Bernat de Clariana pujà a rendir homenatge a Guillem 
de Cervelló, reconegué que la casa forta i el terme de Pallejà els tenia en 
feu de Cervelló, però posseïa un mas en franc alou del qual podia fer el 
que volgués, habitat per Ramon de Prat. Un lloc, dit mas del Prat, ha ar-
ribat fi ns als nostres dies.

El 1294 Grau de Roure i la seva esposa Dolça establiren un terreny que 
tenien per Grau de Clariana, a Ramon i Ermessenda, en el qual hi havia 
oliveres i altres arbres. Surten altres propietaris com Berenguer Oliver i 
Berenguer d’Ordis (ACB).

El 1296 Jaume de Blancafort vengué a Bort de Calsarenys i a Guilleu-
ma, esposa seva, de Molins de Rei, una vinya en part plantada i en part 
per plantar que posseïa a la parròquia de Pallejà. Termenava amb les terres 
d’altres pagesos, com Romeu de Tritlla, Pere Cardona i Guilleuma i un tal 
Heres (ACB, 4-61-6). Per la seva part, en Pere Cardona i la seva esposa 
establiren un tros de terra a Jaume de Blancafort, per fer-ne pa o vi o el que 
volgués, el qual estava situat en un lloc de Pallejà que en deien Serres. Del 
mas Rabassa, dalt la Costa Pelada, antigament en deien Cardona (ACB, 
4-61-3).

Els Esplugues
A fi nals del segle XIII trobem les primeres referències dels Esplugues, una 

família noble que ostentava la jurisdicció d’una part del territori de Pallejà. 
La fi nca, coneguda des de fa molts anys com la Torre Roja, abraçava ales-
hores una tercera part del terme municipal actual.
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El segle XIV

Tornant al tema de la pagesia, cal esmentar el document que segueix, en 
què trobem novament un Esplugues de Pallejà.

L’any 1306 Pere de Prat i la seva esposa Gueraua establiren un tros de 
terra a Arnau Agunyó (tots de Pallejà) que tenien a través de Grau d’Esplu-
gues, que ho tenia en franc alou.

El 1324 la vídua de Grau d’Esplugues, Alamanda, intervingué en un 
establiment de terres per vinya entre Arnau Agunyó i Romia, pagesos de Pa-
llejà, i Bernat de Malseliga, de Molins de Rei, terra per la qual Pere de Prat 
rebia un cens. Surten altres pagesos com Bernat de Parellada i Guillem 
Janini (ACB, 4-61-7).

Si el segle XIII fou el dels Clariana, a Pallejà, el XIV fou el dels Olomar (o 
Alomar). I el del primer fogatge conegut de Pallejà i de molts altres llocs. 
Abans de tractar el tema dels Olomar, repassarem altres aspectes d’aquell 
segle tan complex.

La parròquia
Segons Campillo, en el segle XIV la parròquia de Santa Eulàlia de Pallejà 

ja era sufragània de la de Sant Vicenç dels Horts. Segons diu, l’any 1342 el 
bisbe de Barcelona visità la capella de Sant Salvador a Montmany de Sobre-
roca, dins la demarcació de la sufragània. Però és possible que aquesta con-
dició fos anterior a aquella data, ja que el dinàmic bisbe Ponç de Gualba, 
trobant-se a Sant Vicenç el dia 12 de desembre de 1304, dictà algunes 
disposicions als fi dels de Pallejà que l’anaren a visitar. I el 1379 ja consta 
com a sufragània per la visita que féu el bisbe (ADB).

En cada visita pastoral es fa relació de l’estat del temple i algunes vega-
des de la feligresia, així com dels sacerdots. El 1344 es deixa entreveure que 
Guillem de Sant Martí féu diverses aportacions als altars de Santa Eulàlia, 
Santa Maria i Sant Martí. Amb data 26 de desembre de 1369, Guillem Olo-
mar féu un llegat de 150 sous per l’obra d’un retaule i deixà 150 sous en 
testament per un frontal de seda per a l’altar de Santa Maria (ADB).

Les plagues. El fogatge de 1365-1370
A la meitat d’aquell segle, Catalunya experimentà una decadència pro-

duïda per les males collites, la guerra amb Gènova i l’entrada de la pesta 
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negra. La mortaldat fou alta entre una població mal alimentada. Aixi fou 
com per disposició de les Corts del Principat s’ordenà un fogatge a tot el 
país, en el qual trobem Pallejà:

• Vegueria de Barcelona - “Fochs desgleya e de cavallers”;
• “Quadra de pallajá”;
• “del terme de Cervelló, den G. Oulomar e den Esplugues, XXX fochs”.
Trenta cases habitades. Després de la plaga i d’altres malures, hem de 

calcular un índex baix d’habitabilitat, potser tres persones per casa, el qual 
donava uns 90 habitants a tot Pallejà. En començar aquell segle, podien ser 
entre 120 i 150 (Els castells catalans, Ed. Dalmau, 1990, volum I, p. 486).

Els Olomar de Pallejà
Guillem Olomar (o Alomar) I de Pallejà. Com a diplomàtic estava al 

servei dels reis d’Aragó. Havia estat batlle de Peníscola, ambaixador a 
Tunis i jutge de la cúria reial. El 1311 assistí al Concili de Viena del Del-
fi nat i el 1316 el rei Jaume II l’envià a Roma. Acompanyà l’infant Alfons 
a Sardenya en l’expedició contra els pissans el 1324, d’on envià al rei 
informació interessant de la batalla de Lucocisterna (GEC).

El 1315 Guillem Alomar I comprà la casa forta i el territori de Pallejà 
a Pere de Clariana, fi ll de Guerau, per 10.000 sous. Podríem dir que en 
aquell temps Pallejà comprenia tres demacacions: la principal amb la casa 
forta i l’església, la de Sobre-roca i la dels Esplugues.

Guillem Alomar adquirí la jurisdicció feudal de Pallejà i Sobre-roca amb 
certes limitacions jurídiques de l’època, pel fet d’estar tot situat dins la ba-
ronia de Cervelló. Els senyors d’aquesta baronia eren els comtes de Pallars, 
que vengueren a Alomar els drets del domini senyorial de Pallejà, entre els 
quals el denominat mer imperi, que reclamava judicialment el Consell de 
Cent de Barcelona sobre tota la baronia.

Davant la força de la ciutat, els reis actuaven amb molta prudència. El 1320 
Jaume II ratifi cà i aprovà el tracte fet entre els comtes de Pallars i Guillem 
Alomar, i els eximí de tot contenciós i de tota reclamació. Però el 1330, ja 
mort Guillem, el seu germà Pere i Blanca, la seva mare, necessitaren de nou 
el reconeixement i aprovació reial de la compra que havia fet Guillem.

El 1358 el rei Pere IV manà al conseller Pere Çacosta que en nom seu 
signés els documents. La signatura reial era necessària per raó del domini 
superior que tenia la corona sobre Pallejà i la baronia de Cervelló (ACA, 
Signatura, Can. Reg.).

El 1381 l’infant Joan, futur Joan I, manà als senyors de la baronia de 
Cervelló que no retinguessin la casa forta de Pallejà i l’entreguessin als 
Alomar perquè n’eren els propietaris. I mentre això no es fes, es retindria 
la potesta del castell de Cervelló. Sembla que aleshores el confl icte quedà 
resolt. La força que exercia el Consell de Cent sobre els seus interessos era 
gran. Aquell temps, Guillermó Alomar era conseller de l’infant Joan i caixer 
de la seva esposa, Violant de Bar.
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Els Torrelles successors dels Olomar
Aldonça Alomar, fi lla segurament de Guillem Alomar II de Pallejà, es casà 

el 1392 amb Ramon de Torrelles, senyor de Rubí, Torrelles de Llobregat, 
Campins, Montbui, etc. Conseller i cambrer major del rei Martí I (segons 
Armand de Fluvià), el 1405 adquirí la Roca del Vallès i més tard la vila de 
Sant Boi de Llobregat (Els castells catalans, Ed. Dalmau, vol. I).

Aquest matrimoni sembla que no tingué fi lls. Ramon enviudà i es casà 
amb Elionor de Lacera-Rosanes, fi lla de Galceran de Rosanes, senyor del 
castell de Sant Boi.

El segle XV

Ramon de Torrelles i Elionor tingueren dos fi lls, Martí Benet i Ramon 
Albert. Aquest heretà el senyoriu de Pallejà i de Torrelles. Sembla que morí 
molt jove, potser víctima de la pesta, perquè el 1430 va fer testament tro-
bant-se a la casa forta o domus de Pallejà. Instituí hereu el seu germà casat 
amb Maria de Sentmenat, els quals tingueren quatre fi lls i dues fi lles. El 
segon, Pere, heretà la casa i els termes de Pallejà i Torrelles.

Pere de Torrelles i Sentmenat, casat amb Elionor de Relat, no tingué fi lls 
i en fou hereu el seu nebot Pere Antoni de Torrelles i de Bell-lloc, fi ll segon 
del germà gran Martí Joan, primer baró de la Roca. Pere Antoni heretà el 
seu fi ll Ramon Martí de Torrelles i Alemany-Descatllar (GEC).

El testament de Ramon Albert de Torrelles ens dóna dades ben interes-
sants de Pallejà, està fet amb penediment i simpatia per causes justes. Entre 
els seus marmessors, nomenà un noble de Pallejà, Martí Bernat d’Esplu-
gues.

Segons el testament, destinà 400 fl orins d’or per erigir la seva sepul-
tura, per la novena, aniversari i misses corresponents, per redimir captius 
cristians, per maridar donzelles pobres i per altres causes pies que es presen-
tessin.

Deixà diners per a l’església de Torrelles de Llobregat i per a la de Palle-
jà, per obres d’ornament; al seu escuder, Pere Gili; a la serventa de la seva 
àvia, Eulàlia Aneda; al batlle de Pallejà i home de confi ança, Pere Bernich; 
als esposos Guillem Raya i Sibil·la, els diners que els devia. I a altres per-
sones, entre les quals el batlle de Torrelles, Benet Palau.

Ramon Albert estava casat amb Bartomeua de Palou, a la qual només 
deixà 10 lliures, i al germà d’ella 10 lliures més. En canvi, a la seva àvia 
li deixà totes les robes, l’argent, mobles i immobles. Instituí a ella i al seu 
germà hereus univesals.

Actuaren de notaris del testament el rector de Sant Vicenç (Ferran Del-
gumbar) i el vicari (Joan Valls). Foren testimonis Guillem Fiter i Berenguer 
Pugxi, de Pallejà, i Bartomeu Alegra, de Sant Vicenç (ACA, Divers-
Sentmenat, 1,220).
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Els fogatges
L’any 1469, en plena guerra civil catalana (1462-1472), es féu un fogat-

ge, dit també cens de guerres. Pallejà donà un total de 24 focs o cases ha-
bitades. Seguint el càlcul de l’historiador Pierre Vilar, calculant 4 persones 
per casa, fa 96 habitants.

El 1496, amb motiu de recaptar les contribucions per sostenir una tropa 
de 200 infants i 200 genets, amb els quals la Diputació de Catalunya o 
del General, per encàrrec del rei, defensava el Principat en la guerra contra 
França (segons Josep Iglésias), Pallejà (o Pelleià) féu un total de 19 focs, i no 
49, com algú ha apuntat. Seguint el càlcul d’abans, són uns 76 habitants.

L’any 1469 el senyoriu de Pallejà encara era compartit per dos senyors: 
Pere de Torrelles i Francó Esplugues.

Els ponts
S’ha escrit molt sobre els ponts per travessar el riu Llobregat. I s’han fet 

diversos comentaris amb referència als construïts entre Pallejà i el Papiol. 
Algun historiador de la comarca en dubta i un altre ho ratifi ca (E. Gost de 
Sant Andreu en dubta; Carles Martí de Sant Boi ho dóna per segur). Vegem 
les dades del pont, o els ponts, de Pallejà a l’edat mitjana.

Els problemes del pont de Sant Boi i la fragilitat de les barques motivaren 
que les Corts de Barcelona de 1283 decidissin construir un pont ben amunt 
del Llobregat i escolliren els estreps de Roca d’Adroc. S’adquirí la barca i el 

El pont Vell
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dret de pas a un tal Ramon de Vilanova pagant 45.000 sous de Barcelona (se-
gons Carreras Candi). Diverses institucions del país intervingueren en l’obra, 
que tingué caràcter nacional. I vint anys després el pont era construït.

Els homes que hi treballaven eren exempts de ser cridats a la guerra 
i, fi ns i tot, es feien llegats en testaments per ajudar en la construcció del 
pont. Malauradament, el 1315 estava molt malmès (Els castells catalans, 
Ed. Dalmau, vol. I).

Les riuades del Llobregat han estat endèmiques i devastadores massa 
sovint. En el segle XV se’n produïren, entre d’altres, el 1402, el 1447 i 
el 1459. A més, el 24 de maig de 1448 es produí un gran terratrèmol. Tot 
això devia malmetre el pont si encara continuava en peu, perquè l’any 1461 
es projectà novament la construcció d’un pont, en aquella ocasió per inicia-
tiva del senyor del Papiol, Joan Galceran, i amb el vistiplau del de Pallejà, 
Martí Benet, si bé la idea inicial era “instal·lar una barca de passatge, afer-
mar una palanca o construir un pont” en un lloc del terme de Pallejà que 
el seu senyor destinés, amb la possibilitat de canviar de lloc, camins, vies 
o carreteres des del sorral fi ns al camí ral (ANB, notari Miquel Abella).

Per aquella obra Joan Galceran havia de pagar cada any “un morabatí 
bo alfonsí, d’or fi  i de recte pes” al de Pallejà. A més, ningú de Pallejà no 
pagaria passatge ni tampoc el bestiar que portés (ídem).

Però aquell pont tardà molt a construir-se, perquè el 1462 esclatà una 
guerra civil al Principat que durà deu anys. Es construí el 1484 en una èpo-

El pont Vell
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ca en què el senyor del Papiol activava la repoblació del seu terme. De segui-
da sorgí la protesta del Consell de Cent barceloní per la competència que el 
nou pont podia fer al de Sant Boi propi de la ciutat (C. Martí, “Memorial de 
novells ardits i notes històriques de Sant Boi”, dins Els castells catalans).

Resta una base d’arcada d’un pont a la banda de Pallejà. Però també hi 
fa referència el mapa de Catalunya de Garma, en el qual s’assenyala, a més, 
el camí o carretera que hi portava, entre Sant Vicenç, Pallejà i el Papiol.

Guerres i altres confl ictes
Durant aquell segle, Catalunya i en part tota la Corona d’Aragó sofrí 

els estralls de la guerra diverses vegades. Algunes esclataren dins l’àmbit 
del Principat. Sense ser una guerra pròpiament dita, l’aixecament de Jaume 
d’Urgell contra Ferran d’Antequera, el 1413, després del Compromís de 
Casp, fou motiu sufi cient per decantar les preferències dinàstiques de la 
noblesa del regne per l’un o per l’altre.

Ramon de Torrelles, senyor de Pallejà, es decantà pel nou rei elegit, 
Ferran I, un militar de prestigi de la nissaga castellana dels Trastàmara. 
Ramon tenia certa fama de mirar sempre pels seus interessos. Havia servit 
l’últim rei català, Martí I, com a conseller i cambrer major i ara el Trastàma-
ra era més fort que el d’Urgell (Els castells catalans). De tota manera, en el 
setge de Balaguer contra Jaume d’Urgell hi havia altres Torrelles. Jaume fou 
vençut i empresonat i deportat al castell de Xàtiva.

A més de les guerres amb Castella i Gènova i la conquesta de Nàpols, 
el 1462 esclatà una guerra cívil a Catalunya: els pagesos remences contra 
els senyors i a la vegada el rei Joan II contra la Generalitat i l’oligarquia 
del país.

En aquella guerra, el senyor de Pallejà, Martí Benet de Torrelles, es de-
cantà a favor de la Generalitat, la qual cosa volia dir que es posava contra 
la causa remença. Els remences eren els pagesos de més baixa condició 
social, si bé alguns tenien bona posició econòmica. A Pallejà hi havia di-
verses famílies remences, no més de sis, les quals es veieren involucrades 
en el confl icte.

Cent vint anys després d’aquella guerra a Pallejà encara hi havia masies 
ensorrades. Com a conseqüència de les guerres, les pestilències i les dures 
condicions socials, els pagesos abandonaven les masies i amb l’escassedat 
de població restaven abandonades i es convertien en masos rònecs, arruï-
nats.

Després de 1472, la situació remença continuà igual que abans. El rei 
Joan II es limità a recompensar els capitostos que l’havien ajudat en la 
guerra. El més destacat de tots, Francesc Verntallat, de Sant Privat de Bas, 
rebé els títols de capità reial i vescomte d’Hostoles.

I el 1484 es produí una nova revolta capitanejada per Pere Joan Sala, 
que fou vençut i executat el 1485. Aleshores el nou rei Ferran II decidí 
posar solució al problema remença i el 1486, des de Guadalupe, dictà la 




