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CASTELLDEFELS I LA MAR

La primera informació que tenim de presència d’éssers humans en
el que avui és el terme municipal de Castelldefels va ser trobada a la
Cova Fumada i eren restes molt probablement del Paleolític Mitjà
(100.000 - 30.000 aC). També s’han trobat restes de l’Edat de B r o n ze,
d’un col·lectiu que va viure a l’entorn de l’actual Can Baixeres. A par-
tir d’aquí comencem a tenir molta informació dels diferents pobles i cultu-
res que han estat presents en el nostre terme municipal. Així trobem testi-
monis força importants dels ibers, dels romans i el procés de romanització,
també del romànic, del Castelldefels feudal, de l’Edat Moderna fins als
nostres dies. En tots aquests períodes històrics hi ha un element comú
i aquest òbviament és el mar.

Castelldefels i la mar de Josep Campmany ens permet recuperar,
a través d’una lectura que ens resultarà molt amena, un passat que en
bona mesura ha determinat el nostre present i ens permetrà conèixer una
mica millor la nostra ciutat.

Agustín Marina Pérez

Alcalde



CASTELLDEFELS I LA MAR

Diu l’historiador francès Pierre Vilar que el valor de la Història com
a Ciència Social és la capacitat que té per estudiar i explicar el passat, que
ens permet entendre el present i que, fruit d’entendre aquest present, e n s
permet intuir possibles camins o tendències per avançar cap al futur.

Conèixer el passat per comprendre i estimar molt més el que és Cas-
telldefels avui, i tenir elements que ens permetin pensar en un Castelldefels
de demà. Aquest és l’objectiu principal de la nova col·lecció que iniciem
amb la publicació de Castelldefels i la mar.

L’edició d’aquesta col·lecció està adreçada especialment als nous ciuta-
dans que els darrers anys han vingut a viure a la ciutat, però ben segur que
també interessarà als castelldefelencs i castelldefelenques de soca-rel.

Podreu comprovar que el llibre de Josep Campmany és un treball tan
interessant com amè i suggerent que ens farà veure la ciutat amb uns altres
ulls i que ens permetrà fer-la molt més nostra.

Voldríem agrair molt especialment a l’autor la tasca realitzada, així
com a la revista de la Parròquia de Santa Maria, Mar i muntanya,
les facilitats que ens ha donat per a la publicació d’aquest llibre.

Santiago Garcia León

Regidor de Cultura i Joventut
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PREÀMBUL

El sentit d’aquestes ratlles preliminars és explicar la gènesi
del llibre que el lector té ara a les mans. Es fa necessari aquest
p r e à m b u l , car el material que configura el llibre no havia nascut
amb voluntat de sortir, junt i plegat, d’aquesta forma. Abans de
començar a caminar per les pàgines que vindran, convé saber
com va ser traçat el camí que se seguirà, dissenyat originàriament
per a ser fet a poc a poc, en moltes etapes.

L’amic Josep Campmany, col·laborador de la publicació Mar
i Muntanya, va fer-nos a mans, l’abril del 1998, un conjunt de
gairebé uns quaranta articles sobre la relació entre C a s t e l l d e f e l s
i la Mar. El treball ens va encuriosir tot just vam veure el títol.
No sospitàvem que la vessant marítima del nom de la nostra
r evista parroquial donés per a tant. En cap moment, però, vam
pensar que l’autor hagués fet un gra massa de la qüestió que
proposava. Efectivament, els originals tramesos van aconseguir
s o rprendre’ns gratament. La lectura, la vam fer sense pauses,
sense poder deixar-la un moment. Després vindria la relectura,
amb més calma. La qualitat de la investigació era palesa i el pri-
mer pensament que ens va voltar pel cap era d’una certa urgèn-
cia per difondre els coneixements que Campmany ens oferia; no
s’havia de fer esperar ningú perquè gaudís del valuós treball.
L’aparició mensual de Mar i Muntanya no feia possible una difu-
sió ràpida del manuscrit, ja que la seva extensió i riquesa ens
ultrapassava. D’altra banda, l’escrit, tot i estar destinat a una edi-
ció formada per lliuraments successius, tenia prou entitat i con-
sistència per a ser publicat com a llibre. Sense pensar- n o s - h o
massa, vam anar a parar a l’Ajuntament. La Regidoria de Cultura
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en va examinar una còpia de la feina feta per l’escriptor i, tot
donant-nos la raó, decidí que el poble s’havia de beneficiar
d ’ aquest preciós Castelldefels i la Mar, uns articles que, de tant
madurs com van néixer, esdevingueren llibre abans de desfil a r,
un rere l’altre, pel que hauria estat una processó de més de tres
an y s. Ens hem estalviat aquest temps —massa temps, sens dubt e —
i, com havia de ser, us presentem amb goig un llibre on hi ha, tot
seguint la relació de Castelldefels amb la Mediterrània, una apor-
tació molt important al coneixement de la nostra història. Dit això,
ja podeu començar a deambular, ràpid si voleu, pels capítols que
ens proposa Josep Campmany i Guillot; si us voleu aturar sovint,
ja sabeu que també ho podreu fer. Que tingueu bona singladur a .

Javier Clemente Hernández
Revista Mar i Muntanya
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PRÒLEG

Hi ha fets, circumstàncies, en la vida dels pobles, que marquen conside-
rablement la seva gent: la pràctica d’activitats que un dia foren un dels
seus principals mitjans de subsistència i que avui dia encara ho són de
manera viva, però no tan vigorosa com en temps passats. Altres activi-
t a t s, però, han passat a les prestatgeries de l’oblit perquè la seva pràcti-
ca no ha tingut continuïtat. Un fenomen d’aquesta mena el podem situar
a Castelldefels.

De Barcelona s’havia dit sempre que vivia d’esquena al mar perquè
la seva gent no en gaudia, perquè el mar era brut i no gens acollidor. Av u i
però es diu, amb grandiloqüència, que la capital de Catalunya viu de cara
al mar perquè, només de tant en tant, els barcelonins van al port, a la
platja, a les terrasses de la façana marítima, i s’hi estan. És una manera
ben curiosa de dir que viuen de cara al mar, però ben allunyada de la rea-
litat. El cas de Castelldefels el podríem comparar, salvant les distàncies,
amb el de Barcelona. 

En la llarga història del poble el mar ha estat font de vida, però tam-
bé de preocupació. La gent de Castelldefels no perdia mai de vista el mar,
perquè d’aquí li venia la sort o la desgràcia. La costa era el lloc per on
entraven molts productes necessaris per al desenvolupament normal de la
població, i d’on en sortien en un comerç de productes agrícoles i miners.
Era alhora el rebost de proteïnes en forma de pesca que abastava el mer-
cat, no solament local, sinó el de tota la contrada. Activitat econòmica que
hi tenia una gran importància. Evidentment, tal com ens diu l’autor en el
capítol 8, no es feia amb grans vaixells d’altura, sinó amb petites embar-
cacions de cabotatge. Una prova documental la tenim en la troballa
d’una petita nau de la baixa edat mitjana, que es va descobrir quan es va fer
el canal de rem olímpic. Però la costa era també, i alhora, motiu de p o r s.
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Hem de pensar que la presència a les nostres costes de pirates barbarescos,
i de vegades del nostre territori mateix, feia que les nostres gents vis-
quessin constantment esporuguides.

Totes aquestes vivències i moltes d’altres que va arribar a viure el
migrat nombre de castelldefelencs d’èpoques passades passaran davant
nostre mitjançant el relat d’uns episodis ja oblidats, però que gràcies a la
investigació del nostre amic Josep Campmany, avui se’ns ofereixen en for-
ma de llibre per tal que ens hi sentim identificats i els mirem com a pro-
pis. Perquè no hi ha res més lleig ni contranatural que viure en un terri-
tori i no involucrar-s’hi, no sentir-se’n propietat. Comptat i debatut: no
estimar-lo.

El llibre que teniu a les mans és, doncs, un producte molt especial.
Ha estat fet mitjançant el recull de diversos elements documentals,
publicats o inèdits, però sempre vivaços a l’hora d’explicar les arrels
històriques d’aquesta comunitat, avui dia molt atrafegada per diversos
interessos i per les presses trepidants amb les quals la vida moderna ens
castiga. Tot amb tot, deixeu-vos portar pel relat àgil de l’autor, i us podem
assegurar que en sortireu abundosament gratificats.

Manel Alonso Figueres
Historiador
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1
Una platja famosa

En aquest llibre que ara comença pretenem descriure, enca-
ra que només sigui amb breus pinzellades, les diverses notícies
i ressons que, al llarg de la història, ha deixat la intensa relació
entre la mar i els homes i dones que han poblat aquest petit racó
de terra que avui es coneix com Castelldefels.

Molta gent té encara una imatge de la localitat abans de la
revolució del turisme com una comunitat girada de cara a la ter-
ra; pagesívola o pastoril, però en tot cas vivint d’esquena al mar.
Per a alguns, la història marítima de Castelldefels comença quan
el poble s’obre al turisme; quan propis i estranys comencen a uti-
litzar les platges per estiuejar, reposar, banyar-s’hi, o relacionar-s e,
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Vista general de la platja de Castelldefels i la resta del delta del Llobregat, des de
les costes de Garraf. Observeu com la plaja s’endinsa a la mar, a mà dreta, tot for-
mant el delta del Llobregat. (Fotografia: Arxiu Municipal de Castelldefels, A-1/16).



cap allà als anys trenta. Fins i tot hi ha qui creu que en aquest
racó del delta del Llobregat no hi va passar mai res gaire digne
d’importància; que la gent es limitava a fer la seva vida sense par-
ticipar en cap de les experiències col·lectives que acaben forjant
l’ànima de les nacions.

Certament, cal aclarir que la magnífica platja que avui carac-
teritza el municipi de Castelldefels és relativament recent. La
zona costanera, que avui dóna prestigi i riquesa a la ciutat era,
només fa un segle, plena de maresmes, aiguamolls, i innombra-
bles mosquits portadors de febre groga, que feien del poble un
lloc apartat, arraconat entre el fragós Garraf i la costa insalubre.
Potser per això, sí que en les darreres dècades del segle passat la
imatge que més s’ajusta al poble és la d’un llogarret petit i insa-
lubre que passa per la història sense pena ni glòria. 

Però abans no havia estat així. Des de la llunyana època dels
ibers, fins a la recent Guerra del Francès contra les tropes napo-
l e ò n i q u e s, la mar ha estat un element de primer ordre en la histò-
ria vital dels homes i dones de Castelldefels.

La nostra intenció en aquesta sèrie de capítols que ara comen-
cen és, precisament, presentar i divulgar, de forma amena (que
ho aconseguim dependrà de la indulgència del lector) la inten-
síssima i secular relació que ha lligat des de fa milers d’anys els
habitants de Castelldefels amb la platja i la mar. Una relació de
vegades d’amor; de vegades d’odi, però que en tot cas ha estat
ininterrompuda des de les més llunyanes èpoques històriques.
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1 A. M. MA R Q U È S, Les formacions quaternàries del delta del Llobregat, Barcelona 1984.
2 P. IZ Q U I E R D O, El terme d’Eramprunyà de la baixa romanitat al feudalisme. Una revi-

sió crítica. «Miscel·lània d’homenatge a Jaume Codina», El Prat 1994, p. 280.
3 P. IZ Q U I E R D O, L’ancoratge de les Sorres, sota el delta del Llobregat, dins l’economia

antiga. Tesi de llicenciatura, Universitat de Barcelona, 1987.
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2
La costa de Castelldefels

en l’antiguitat

Fa uns segles, la platja de Castelldefels no existia: era un con-
junt de maresmes i aiguamolls. Més antigament encara, era mar
obert. Segons els geòlegs, fa milers d’anys el nivell de la mar esta-
va a uns 20 metres per sota de l’actual.1 Aproximadament fa uns
2500 anys, pujà fins on és ara, de manera que a l’època dels ibers
i romans la línia de costa passava prop de l’actual carretera c-245,
just vorejant les muntanyes de Castelldefels. En aquella època tota
aquesta costa formava un port natural, apte perquè les naus roma-
nes hi atraquessin i comerciessin amb els habitants d’aquestes
t e r r e s. Hom exportava productes agrícoles (bàsicament vi) que es
produïen a les viles de Castelldefels (turó del castell), Gavà (Can
Valls del Racó, rectoria de Sant Pere) o Viladecans (Santa Maria de
Sales), i que s’envasaven en àmfores fabricades a la pròspera loca-
litat de Sant Boi de Llobregat o al forn d’àmfores de Gavà.2

També s’exportaven minerals de les muntanyes: plom i a rg e n t
de Sant Climent, ferro de Gavà, o productes de construcció fabri-
cats amb les argiles del pla (teules, per exemple). Alguns d’aquells
vaixells s’enfonsaren, o deixaren llur càrrega escampada al fons
de la mar; els arqueòlegs han localitzar fins a nou d’aquests jaci-
m e n t s, amb un total de com a mínim 7 naus enfonsades amb
carregaments d’àmfores, teules, plom i ferro.3



Dos d’ells estan dins o molt a prop del terme municipal de
Castelldefels: els jaciments V i el VII. El V està molt a prop del
camí ral, arran de la partió amb Gavà. S’hi han trobat moltes res-
tes disperses de ceràmica (àmfores), la qual cosa fa pensar que
hi hagué un embarcador en les proximitats, davant del puig de
Castelldefels; en el tràfec de la càrrega i descàrrega dels vaixells,
les restes haurien caigut al mar. Al jaciment VII, situat al sud del
camí ral, entre la riera dels Canyars i el terme de Castelldefels, hi
ha restes de fusta que corresponen a un vaixell de grans dimen-
s i o n s, carregat de material de construcció: teules, i blocs de cerà-
mica. El comerç marítim, doncs, era una activitat molt important
d’aquesta zona en l’època romana. A través d’ell, les elits locals
adquirien matèries transformades i objectes de luxe, mentre que
exportaven el vi i els productes que la terra generosa produïa.
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Localització esquemàtica dels jaciments ibèrics i romans de la muntanya, així com
de les restes arqueològiques marítimes de les Sorres, al delta occidental del Llobre-
gat. Les restes de les Sorres semblen correspondre a un extens port o embarcador on
es carregaven els productes procedents dels enclavaments agrícoles, miners o comer-
cials muntanyencs. (Il·lustració manllevada de Pere Izquierdo, L’ancoratge antic
de les Sorres: aportacions a la història econòmica de la costa del Llobregat,
«Fonaments. Prehistòria i món antic als Països Catalans», núm. 8 [1992] p. 5 5 ) .



4 P. IZ Q U I E R D O, Les sorres: un punt d’ancoratge púnic i romà al delta occidental del
Llobregat, revista «La Sentiu», núm. 8 (1985) p. 11 i núm. 9 (1986) p. 11.

5 J. M. SO L I A S, La romanització del Baix Llobregat, revista «La Sentiu», núm. 18
(1992).

3
Castelldefels, la subur romana?

Tal com assenyalàvem al capítol precedent, en època roma-
na les costes de Castelldefels, Gavà i Viladecans eren un port
d’ancoratge per a les naus comercials; de la importància d’aquest
comerç en dóna proves el fet que àmfores fabricades a Gavà
i Sant Boi de Llobregat s’hagin trobat a llocs tan distants com
Narbona, Ginebra, Bordeus, Roma, Londres, Cartago i el l i m e s
germànic.4

La cronologia d’aquest port és àmplia. S’inicia vers el segle
I V abans de Crist, amb contactes entre els ibers establerts a Cas-
t e l l d e f e l s, Gavà, Viladecans i Sant Boi i els grecs d’Empúries i els
cartaginesos d’Eivissa. El domini romà en època republicana,
(segles I I i I abans de Crist) comportà l’increment del comerç
amb Roma i la importació de productes per a les classes altes
dels poblats ibers.5 Durant el segle I després de Crist, en època
imperial, el comerç experimentà un sobtat increment. L’ e m-
barcador fou principalment utilitzat per exportar el vi produït
i envasat a la zona. També es detecten importacions de peix i oli
de la Bètica i el Nord d’Àfrica, que perduren fins al segle I I I.
L’ancoratge restà actiu, amb baixa intensitat de tràfic, fins al
segle V, coincidint amb la caiguda definitiva de l’imperi romà
d ’ o c c i d e n t .
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6 P. MARCA, Marca hispanica sive limes hispanicus, París 1688.
7 P. ME L A, De Chorographia, llibre segon (VI, 30-55), traducció de P. Villalba,

Orígens dels Països Catalans en els clàssics grecs i llatins, Barcelona 1984, p. 52.
8 PLINI, Nat. Hist., III, 20-22, traducció de P. Villalba, op. cit., pp. 51-52.

La importància d’aquesta zona ha portat a alguns a soste-
nir la tesi que es podria identificar aquest poblament amb la
llegendària Subur,6 la ciutat designada per autors clàssics que
descrigueren la costa catalana, com Pomponi Mela: «fins a Tàrraco
hi ha ciutats petites: Blandae ( B l a n e s ), Iluro ( M a t a r ó ), Baetulo ( B a d a l o-
n a ) , B à r c i n o, Subur i Tolobi ( Tomoví, al terme d’Albinyana). R i u s
escarransits: el Baetulo (Besòs) al peu del Mont de Júpiter, el Llobregat,
a la costa de Bàrcino, i el Maius (el Foix?) entre Subur i To l o b i» ,7 o Plini
«Vénen, després, la regió de la Cossetània, el riu Subi; la colònia de
Tàrraco (...), la regió dels ilergetes, la ciutat de Subur, el riu Llobregat,
a partir del qual vénen els lacetans» .8 Dels paràgrafs esmentats alguns
conclouen que Subur era a la costa entre Bàrcino i Tàrraco, prop
del Llobregat. L’etimologia mateixa de la paraula (potser una
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Àncores i fustes de vaixell trobades als
jaciments romans de les Sorres, al del-
ta del Llobregat, datades en l’època
romana. Algunes d’aquestes restes
s’exhibeixen actualment al Museu de
Gavà. (Il·lustració manllevada de Pere
Izquierdo, L’ancoratge antic de les
Sorres: aportacions a la història
econòmica de la costa del Llobre-
gat, «Fonaments. Prehistòria i món ant i c
als Països Catalans», núm. 8 [1992]
p. 56).



degeneració de s u b - u r b s?) tendeix a situar-la als afores d’una ciu-
tat important. Podria doncs designar aquest nom de «Subur» el
conjunt de factories i poblacions situades als afores de Bàrcino,
precisament a la zona de costa entre Castelldefels i Sant Boi?
Deixem, de moment, l’interrogant obert.
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4
Comerciants i pescadors a

Castelldefels prop de l’any 1000

Acabem de veure la importància que el comerç marítim tin-
gué per a Castelldefels i per a tota la zona veïna durant els anys
de la dominació romana. Però aquest comerç d’altura, amb naus
que arribaven des de la llunyana Roma i encara de les costes del
nord d’Àfrica, va decaure a partir del segle I I I de la nostra era,
amb la decadència de l’Imperi Romà i les posteriors invasions de
gots i àrabs. Tant és així que, d’aquestes darreres èpoques, no
tenim ni vestigis arqueològics ni documentals sobre el comerç
o l’activitat marítima dels habitants de Castelldefels. El delta del
Llobregat, a més, havia començat a créixer, i la sorra que baixa-
va pel riu havia començat a dipositar-se sobre la costa, formant
una barra litoral i petites maresmes on abans hi havia una badia
ampla i apta per a les grans naus imperials.

La primera notícia, després de l’època romana, que ens tor-
na a parlar de les activitats marítimes a Castelldefels i Gavà ja és
de molts segles després. Correspon a l’any 1011, quan aquestes
terres ja havien passat a domini del comte de Barcelona, i a
Castelldefels funcionava, sobre l’antiga vil·la romana, el mones-
tir que donaria lloc a l’actual castell.

En aquest document, el comte Borrell II confirma al mones-
tir de Sant Cugat la possessió de Castelldefels i una sèrie d’altres
terres veïnes.9 Al mateix document, però, el comte especifica que
a Castelldefels hi ha vassalls amb diverses llibertats (f r a n q u e s e s,
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9 J. M. RI U S, Cartulario de Sant Cugat del Vallès, Barcelona 1948, vol. II, document
436, p. 81.



es deien aleshores) que els amos del monestir estaven obligats a
r e s p e c t a r. El comte de Barcelona disposa, textualment: «A t o r g u e m
als pobladors que habiten i habitaran als esmentats alous i predis (...) que
els sigui permès, sense cap obstacle ni perjudici, fer pesqueries arreu del
mar i transportar mercaderies mitjançant tota mena de vaixell». Ve r s
l’any 1000 de la nostra era, doncs, cal suposar que els nostres
avantpassats comerciaven i pescaven amb els seus navilis. De tota
manera, les referències coetànies ens fan pensar que aquell
comerç era de petita volada, de cabotatge, costa a costa, entre els
ports cristians i els musulmans, aprofitant les excel·lents rela-
cions de veïnatge entre els comtes de Barcelona i llurs veïns
musulmans al segle X I.1 0 S’intercanviaven tant productes agrí-
c o l e s, metalls i tal volta fusta, que venien del nord, per orfebre-
ria, espècies, vestits, teixits (seda, cotó), brocats, catifes o vànoves
que venien del ric sud.
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1 0 P. BO N N A S S I E, Catalunya mil anys enrera, Barcelona 1979, vol. I, p. 269, nota
215, pp. 362-363 i p. 369.

Escena de Jonàs i la balena, amb la
representació d’una barca, dibuixada a
principis del segle X I. El comerç marí -
tim amb tot tipus de vaixell està docu -
mentat a les costes de Castelldefels i
Gavà l’any 1011, quan aquesta era
encara terra de frontera. (Miniatura
de la Bíblia de Sant Pere de Rodes
—dita també del mariscal de Noai -
lles—, Bibliothèque Nationale de Paris,
ms. lat. 6, vol. III).



1 1 Arxiu de la Corona d’Aragó (ACA), perg. 383 Ramon Berenguer I, F. de
Bofarull, El castillo y la baronía de Aramprunyá, Barcelona 1911, apèndix II, p. 151.

1 2 ACA, fons Montalegre, núm. 633, F. de Bofarull, op. cit., Barcelona 1911,
apèndix IV, p. 155.

5
Costums i usatges feudals 

a les platges de Castelldefels

Hem vist que, cap a l’any 1000, els habitants de Castelldefels
eren autoritzats pel comte de Barcelona a pescar i comerciar per
m a r, sense cap impediment. Tot i això, al cap de pocs anys,
aquesta autorització va quedar obsoleta. 

La implantació del feudalisme significà una autèntica rev o-
lució, i l’arribada de l’implacable Mir Geribert a la senyoria
d’Eramprunyà comportà l’anul·lació de les franqueses que els
comtes havien concedit als habitants. Així, tant la pesca com el
comerç marítim dels homes de Castelldefels, que abans eren
l l i u r e s, ara passaven a tributar al senyor del castell d’Erampru-
nyà. Ja l’any 1068, una acta que descriu com el senyor enco-
manà la custòdia del castell a un castlà (encarregat del castell),
diu que li pertoca el domini, entre d’altres, de les «aquis aqua-
r u m» ,1 1 és a dir, les aigües de la mar. Més endavant, l’any 1143,
època de consolidació definitiva del feudalisme, aquesta apro-
piació queda més detallada en ocasió d’un altre encomanament
a un castlà. Hom especifica que li pertoquen «totas ipsas trobas de
terra et mari integriter et terciam partem in naufragiis (...) Itemque
donat ei (...) singulos quartis in picibus grossis» .1 2 O sigui, «totes les
troballes del mar, la tercera part dels naufragis, i un quart de cadascun
dels peixos grossos» .
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1 3 Usos, costum i drets pertanyents al castlà d’Eramprunyà, en temps de Guillem de
Terrassa, Arxiu Baronia d’Eramprunyà, F. de Bofarull, El castillo y la baronía de Aram-
prunyá, Barcelona 1911, apèndix IX, p. 166.

Cent trenta anys després, concretament el 1272, en recollir
els drets del castlà d’Eramprunyà, hom detalla encara més:1 3

«Primerament, a acustumat lo demunt dit senyor que tota resquis trop
en mar ne en terra entegrament deu esser seu. E encara de peix deu haver l a
peça e daquella peça pren ne lo damunt dit senyor les III parts, e dona
la quarta al Senyor de Castel de Ffels. (...) De la ribera de la mar es aytal
costuma que totes trobes qui aquis facen ço es fusta o roba o altres coses
que la mar haja gitades venen a ma del senyor del castell de Alaprunyá
o de son balle, e si dins tems cert no ha trobat senyor, es seu. Item es cos-
tuma dels pexs qui acostumats son de pendre lo dret de la peça que sis pes-
quen en aqueles mars quen pren lo senyor del dit castell V dits sobrel
lombrigol e apres deune haver senyor de Castelldefels per guarda II dits» .

Ras i curt: els habitants de Castelldefels restaven sotmesos al
senyor en el seu ús de la mar, dels peixos i les troballes que hi fessin.
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Signatura de Mir Geribert, senyor d’Eramprunyà des d’almenys l’any 1023 fins
al 1059. Mir Geribert començà a governar el terme d’Eramprunyà com a delegat
reial. Durant el seu govern, junt amb altres senyors de castells, s’enfrontà al com -
te de Barcelona, tot encapçalant una revolta dels barons que comportà la implan -
tació del feudalisme i la desaparició del vell ordre carolingi a Catalunya. Morí vers
el 1059, després d’haver-se reconciliat amb el comte de Barcelona, però obtenint a
canvi la senyoria total de diversos castells, entre ells Eramprunyà. És el màxim
exponent, a les nostres terres, dels feréstecs cavallers altmedievals que, mitjançant
la força i la violència, imposaren el feudalisme enfront monarques dèbils i vassalls
indefensos. (Signatura procedent d’un document de 27 de setembre de 1043 exis -
tent a l’Arxiu de la Corona d’Aragó, Monacals, Sant Benet de Bages, document
268, pergamins carpeta 3).



6
Batalles i conflictes medievals

a la costa de Castelldefels

Acabem de veure la dura condició dels pobladors medie-
vals, que veien limitada la seva activitat marítima per les imposi-
cions dels senyors feudals. A aquests problemes s’afegia pun-
tualment la guerra, com passà a principis del segle X I I, quan els
almoràvits atacaren els regnes cristians tot trencant una pau que
durava des de finals del segle X. A Catalunya, les ofensives tin-
gueren lloc els anys 1107, 1108, 1114 i 1115. En aquesta darre-
ra ocasió, devastaren el Penedès i arribaren fins a Barcelona, que
assetjaren durant vint dies. El comte Ramon Berenguer I I I,
que era d’expedició a Mallorca (en un primer intent fallit de con-
questa) va haver de tornar precipitadament. Amb l’ajut de nar-
bonesos i llenguadocians, va rebutjar els invasors en el Pla de
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Escena de lluita entre cavallers me -
dievals, dibuixada a principis del
segle X I. Vers l’any 1115, a Cas -
telldefels i Eramprunyà tingué lloc
la darrera batalla fronterera entre
les tropes del comte de Barcelona
i les dels musulmans d’Espanya.
(Miniatura de la Bíblia de Sant
Pere de Rodes —dita també del
mariscal de Noailles—, Biblio -
thèque Nationale de Paris, ms. lat.
6, vol. III).



14 S. SOBREQUÉS, Els grans comtes de Barcelona, Barcelona 1985, p. 155.
15 J. BOSCH VILÁ, Les Almorávides, Granada 1990, p. 191.
1 6 B. DE S C L O T, C r ò n i c a , Edició Els Nostres Clàssics, Barcelona 1949, vol. II,

pp. 82-83.
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Barcelona, després d’un gran combat en el qual els sarraïns tin-
gueren 700 morts,1 4 lliurat a finals d’abril o inicis de maig del 1115.1 5

La famosa Crònica de Bernat Desclot indica que el desem-
barcament i la batalla tingueren lloc prop de Castelldefels: «l o
chomte (...) ab sos cavallers e ab sa gent (...) preseren terra entre.l cap de
Lobregat e el Castel de Fels; e devalaren en terra, éls e lurs cavals (...) e. l s
s a r r a ÿ n s, qui eren sens nombre, no.s pogren gandir a la host del chomte
(...) e axí moriren-ne aquí tants, que l’aygua de Lobregat n’era tota
vermella fins a la mar».16

D’altra banda, el domini senyorial sobre terres i costes de
Castelldefels de vegades provocava conflictes; sobretot si els pes-
cadors de Castelldefels actuaven per encàrrec d’algun senyor més
poderós que el d’Eramprunyà. 

La troballa de peixos singulars a les costes de Barcelona no només interessava
monarques i senyors. Els encarregats dels dietaris medievals, acostumats a il·lus -
trar llurs notes administratives amb dibuixos de les coses assenyalades que passa -
ven coetàniament, també ho reflectien, com en el cas d’aquesta balena trobada a les
costes d’Eramprunyà («dellà lo Cap del Llobregat» segons diu el text que acom -
panya el dibuix). (Dibuix de l’any 1458, procedent dels Dietaris de la Gene-
ralitat de Catalunya, de l’Arxiu de la Corona d’Aragó, vol. 6, 4, f. 78v).



C A S T E L L D E F E L S I L A M A R 29

Així, per exemple, el Llibre de la baronia d’Eramprunyà r e c u l l
una anècdota succeïda entre el senyor del terme, Jaume Marc
(1375-1410) i ni més ni menys que el rei Pere III, el del punyalet.
Diu així: «Memoria perpetuall que sia a tostems, divendres dia de Sent
Andreu que fou a XXIX dies de Noembre del any MCCCLXXV pesca-
dors aportaren un dalfí en la pescateria de Barchinona lo qual havien pes-
quat en los mars de Alaprunyà, e tantost fou aqui en Jacme March lo Jo v e,
que requerí son dret, e lo comprador del senyor Rey en Pere li dix quel
volia tot per al Rey, e ell protesta de son dret. E aportat en lo Palau del dit
senyor, ell ne requerí mosen P. Jorda Durries, majordom del dit senyor, lo
qual jo li feu donar present en Gilem Lobet, cuyner del Rey, e en Millas
en Johan de Verdego el ajudant de comprador e altres molts de la Cort e
eyl feulo pesar per veure quant podia esser, e pesa V lliures la sua part que
sen portá».17

17 F. DE BOFARULL, El castillo y la baronía de Aramprunyá, Barcelona 1911, p. 168.
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7
El barri dels pescadors medievals.

Una hipòtesi

L’antiga llibertat per pescar i comerciar per mar de què els
habitants de Castelldefels gaudien cap a l’any 1000 va ser aboli-
da uns cinquanta anys després, tot passant a estar dominats pel
senyor feudal de torn. 

Una altra qüestió és saber on vivien els pescadors i comer-
ciants medievals a Castelldefels. En un document del 22 d’abril
del 1184, que reporta la donació al monestir de Sant Vicenç del
Garraf d’un alou al terme del castell d’Eramprunyà, hom fa
referència a un nebulós i desconegut lloc: «al terme del castell
d’Eramprunyà i a la parròquia de Sant Pere i Sant Miquel, al lloc dit
Vilar Desperan, que termena a orient amb l’alou de Bernat Marc i amb
l’alou de Santa Maria de Castelldefels, i amb la tenència de Berenguer de
C o m e s, fins al mar; al sud amb el litoral marí; a occident amb l’alou
d’Arnau de Pujols i Bernat Marc; i a cerç amb el camí que va a Cortils» .1 8

C o r t i l s era una masia que limitava al nord amb el mas de Sant
Salvador dels Arenys i al sud amb el litoral marí mitjançant el
camí que portava a Sant Salvador, i que a finals del segle XVI era
de Bertomeu Pujades i rebia també el nom de Mas Grau.1 9 E l
nom vilar fa referència a nucli de poblament (unes poques caba-
nes, algunes cases de pedra). Potser es tracta del primitiu empla-
çament d’aquest barri mariner als segles mediev a l s. Atès que el

1 8 Arxiu Diocesà de Barcelona, carp. 3A, perg. 54, Fons de Santa Eulàlia del
Camp. J. Alturo, L’arxiu antic de Santa Anna de Barcelona del 942 al 1200, B a r c e l o n a
1985, doc. 513, p. 65.

1 9 Arxiu Històric de Protocols Notarials, notari Nadal Castelló, Capbreu d’Eram-
prunyà 1587, 470/5, f. 7.
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20 X. RA U R I C H, M. PU J O L, A. MA R I N, A. JO V E R, P. IZ Q U I E R D O, E. GA R R I D O,
Les Sorres X. Un vaixell medieval al Canal Olímpic de Rem. Barcelona 1992.
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vocable «Desperan» sembla indicar que aquest vilatge era prop
d’una muntanya («pera», en català antic) potser podríem situar-
lo més o menys al començament del Garraf, prop de la cala
Ginesta i el puig on ara hi ha la Torre de la Guarda, i que anti-
gament s’anomenava Penyella (precisament «petita penya»).

Cal parar esment, d’altra banda, que en aquesta època el del-
ta del Llobregat havia anat creixent, tot avançant cap a mar, i la
costa s’havia anat allunyant cada cop més de les muntanyes.
Al mateix temps, apareixia una gran albufera interior, plena d’ai-
gua de mar, que quedava entre la costa pròpiament dita i la ter-
ra ferma. Aquesta albufera era utilitzada per atracar-hi algunes
naus de mercaders que, o bé s’hi refugiaven de les tempestes, o
bé comerciaven amb els pobladors, acostant-se tant com podien
fins a les primeres cases de Castelldefels.2 0 Una resta arqueològi-
ca d’aquest comerç és el famós vaixell que es va trobar en fer el
canal de rem olímpic.

Nau comercial típica de finals del segle XV, en
la portada del Llibre del Consolat de Mar,
llibre que recull disposicions legals i consuetu -
dinàries sobre la navegació i el comerç marítim,
d’origen català medieval i difós a tota la Medi -
terrània. (Il·lustració procedent de l’edició de
1518 del Llibre del Consolat de Mar, i m p r è s
a Barcelona per Joan Rosembach).



8
El comerç medieval: el vaixell 

enfonsat al canal olímpic

Tal com hem vist, l’existència de pescadors medievals a la nos-
tra costa és fora de dubte, segons els testimonis documentals. En
canvi, dels mercaders no en tinguérem notícia fins que el 1990,
en excavar el canal de rem, sotí a la llum un antic vaixell enterrat.

S e gons els arqueòlegs que l’estudiaren,2 1 es tracta d’una bar-
ca medieval. La seva llargada devia ser d’uns 10 metres, amb un
arqueig capaç per a unes 5 tones. El vaixell arborava un pal llatí,

21 Tot el que segueix s’ha extret del llibre de X. RAURICH, M. PUJOL, A. MARIN,
A. JOVER, P. IZQUIERDO, E. GARRIDO, Les Sorres X. Un vaixell medieval al Canal Olímpic
de Rem. Barcelona 1992.
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Restes del costellam del vaixell medieval tro -
bat al jaciment X de les Sorres, al terme mu -
nicipal de Castelldefels, abans de ser extret
per a la seva restauració. Es tractava d’un
llagut gran, d’unes 5 tones de càrrega. (Foto -
g r a fia diari AVUI, dijous 24 d’agost de 1 9 9 5 ,
suplement d’estiu, p. V).



Paramola, o peça de fusta que va damunt les quadernes del vaixell, amb el forat on
encaixava el pal de la vela. Actualment, les restes del vaixell medieval, un cop
restaurades, es troben guardades al Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Pedret
(Girona). (Fotografia: J. Campmany).
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aparell que complementava amb la possibilitat d’armar fins a sis
rems per banda. L’embarcació compatibilitzava els dos tipus
de timó aleshores coneguts: el lateral, a una banda de la popa,
i l’axial, lligat a la quilla. Pel que fa a la classe, es tractava d’una
embarcació coneguda amb el nom de llagut: una barca mitjane-
ta, amb una dotació de tres o quatre mariners, que eren les típi-
ques embarcacions menors de cabotatge que marcaren tota una
època en la vida de la costa. Es desconeix la causa del naufragi,
però per estar el vaixell en una maresma, és probable que els
mariners i la major part de la càrrega se salvessin. Ja vàrem dir
que en aquesta època entre la costa i la terra ferma hi havia un
gran espai de maresmes i aiguamolls. Probablement per aquests
pantans penetraven els vaixells per comerciar amb els habitants
dels pobles (a causa del mal estat dels camins, cada poble que
tenia accés al mar disposava d’embarcacions per exportar els seus
productes) o per refugiar-se de les tempestes. Potser el vaixell hi
va encallar, i fou abandonat. En tot cas, les seves restes es van
anar cobrint de sorra i llims a mesura que el delta avançava i la
línia de costa s’allunyava de l’interior.

Juntament amb les restes del vaixell, foren trobades diverses
gerres esberlades. Una estora d’espart cobria tot l’interior del
buc, i les gerres eren recobertes d’espart, palma o altres vegetals
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trenats per protegir-les dels cops. Els estudiosos han determi-
nat que aquesta barca es dedicava al transport de peix, proba-
blement en conserva, ja que en trobaren algunes escates al fons
d’algunes de les gerres. Tot i que no se sap d’on procedien les
g e r r e s, ja que el segell que les identifica és novedós per als inves-
tigadors, es pensa que fossin barcelonines. 

El vaixell i les gerres trobades es poden datar entre mitjan
i finals del segle X I V, justament en l’època de major esplendor de
la marina catalana, quan les terres d’Eramprunyà eren governa-
des per la important família Marc i les de Castelldefels per la
família dels Relat.

Gerra trobada entre les restes del vaixell
del canal olímpic, després de ser recons -
truïda. Probablement, portava conser -
ves de peix, i anava rodejada d’una
espècie d’estora d’espart que la p r o t e -
gia dels cops. (Fotografia: J. Camp-
many).
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2 2 Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Llibre de Deliberacions, consell del
18 d’agost de 1449. Citat per C. Martí i Vilà, Notes històriques de la vila de Sant Boi de
Llobregat, Sant Boi, 1952, p. 27.
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9
Atac naval medieval 

a Castelldefels

En capítols anteriors ja vàrem parlar d’una possible batalla
a les costes de Castelldefels entre les tropes del comte Ramon
Berenguer III i les hosts almoràvits, lliurada a començaments del
segle X I I. Ara farem esment d’uns enfrontaments armats que
tingueren per escenari aquesta platja cap a la meitat del segle X V.

Aquest segle és l’escenari temporal de les incursions maríti-
mes del noble i corsari Joan de To r r e l l e s, senyor del castell de
Sant Boi de Llobregat. Aquest noble, que per diverses qüestions
estava enfrontat amb el consell municipal de Barcelona, havia
aparellat una galera, de nom Sant Bertran, amb la qual es dedi-
cava a pertorbar i impedir el comerç marítim de la ciutat. Un dels
incidents que major indignació produí entre els veïns d’aquesta
ciutat s’escaigué el 14 d’agost de 1449 en aigües de Castelldefels:
la galera Sant Bertran s’acostà a una barca de pescadors a la qual
requerí que es lliurés, però aquesta optà per fugir. Perseguits pels
corsaris del de To r r e l l e s, un jove mariner del lloc de Garraf va ser
mort d’un tret de ballesta. El seu pare, desesperat, baixà a Bar-
celona, i cada dia esperava els consellers tot clamant justícia
a grans crits. Finalment, els consellers armaren una altra galera
i aconseguiren capturar la de Joan de Torrelles.22

El segle X V é s, doncs, també el segle dels enfrontaments entre
les classes dirigents catalanes (per terra i per mar, com acabem de
veure) que culminaran en la guerra civil de 1462-1472.



23 Biblioteca de Catalunya, manuscrit 1137, Capbreu de Castell de Fels per Gispert
de Relat.

24 Arxiu de Josep Soler i Vidal, fitxa 4/35/1/1, Castelldefels, segle X.
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Qui vivia en aquestes dates a Castelldefels? Hem trobat un
manuscrit de l’any 1427 que recull el nom dels caps de casa de
Castelldefels i les seves possessions.23

Dels 33 noms recollits (que corresponen a 22 propietaris de
masos i 11 propietaris de terres sense mas), i que detallem a con-
tinuació, vuit tenen terres anomenades «b a r q u e r i e s » . No es trac-
ta de ports o embarcadors, com algú ha arribat a suggerir,24 sinó
d’un tipus de terra (tros de terra conradissa que un propietari es reser-
va per a ell, s e gons el diccionari etimològic d’en Coromines) prò-

Reproducció realitzada pel Museu Marítim de Barcelona de la Coca de Mataró,
un exvot del segle XV procedent de l’ermita de Sant Simó de Mataró que represen -
ta molt acuradament el tipus de vaixells de comerç usuals en aquesta època.
L’original és al Maritiem Museum Prins Hendrik de Rotterdam. (Fotografia:
J. Campmany).
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pia del senyor de Castelldefels, no infeudada al monestir; proba-
blement eren terres noves, guanyades al mar, i per tant apropia-
des directament pels senyors del castell. Els propietaris d’aques-
tes barqueres eren: Pere Ferrer (mas Guardiola), Jaume Fe r r e r,
Pere Costa (mas al Pou de ca l’Hort), Bertomeu Grau (mas Cases
Foranes), Antoni Colomer (mas Colomer), Bertomeu Grau (mas
Grau, anomenat Cortils), Joan Gual (mas Gual), Jaume Arenys
(casa al lloc de les Llanes, limítof al sud amb la mar), i Guillem
Costa (mas al lloc anomenat Sa Estrada).

Propietaris depenents del senyor de Castelldefels l’any 1427

Nom Possessions

Bernat Aravitg Terra a les Planes

Jaume Arenys Casa amb terra a les Llanes
Eulàlia, muller de Terra al Coll de Santa Maria
Jaume Arenys

Joan Cases Mas Cases Jussanes
Jaume Çavall Mas Çavall, anomenat Rafeguet,

a l’indret anomenat Rafeguera

Antoni Colomer Mas Colomer, i terra a la Coma de Bertigues
Pere Costa Mas prop del Pou de ca l’Hort

Bartomeu Costa Mas Costa
Bartomeu Costa Mas anomenat d’en Guillem Martí

Bernat Costa, fill i hereu Terra a Sa Gallada, abans Rourell
de Bartomeu Costa
Guillem Costa Terra al costat del seu mas, a l’indret

anomenat Sa Estrada

Berenguer Duran Cases al lloc anomenat Des l’Hort
i terres a les Llanes

Pere Ferrer Mas al lloc anomenat Guardiola

Antoni Ferrer Terra prop del lloc anomenat Campanyella
Jaume Ferrer T e r r e s

Pere Folquer Mas Folquer amb cases i edificacions
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Ferrer Gener, fill de Mas Gener, al lloc anomenat Albarells
Ferrer Gener
Bernat Gerona Mas Gerona, i vall que comença on acaba

Gabriel Duran

Mateu Gomar Mas i cases al lloc anomenat Perellada Subirana,
abans Pou de ca l’Hort

Bartomeu Grau, fill de Mas Grau, anomenat Cases Foranes
Bartomeu Grau

Andreu Grau Terra sota el mas Grau, al lloc anomenat
Benguera, i terra al Rourell

Joan Gual Mas Gual

Miquel Joan Casa coberta de teules al puig de Castelldefels
i terra al lloc anomenat l’Estrada

Bartomeu Miramar Cases al puig del castell

Pere Pagès Mas anomenat La Coma

Bartomeu Pineda Mas Pineda, abans d’Arnau Costa,
i abans mas Sorenque

Jaume Pujol Terra al lloc anomenat Plana

Joan Rector Terra al Ginebrar
Ramon Sbert de Gavà Peça de terra a les Planes

Marc Solsona, de Terra a les Planes de Garart
Sant Pere de Gavà
Pere Terrades Mas de tàpia al lloc anomenat Mas de Tàpia

i terra a Ses Parellades del Castell

Miquel Vila Mas Vallf(os)ca
Bartomeu Vilar Terra a les Planes



2 5 Arxiu de la Baronia d’Eramprunyà. Mapa de la baronia, any 1590. Publicat per
primera vegada a la revista «Brugués», núm. 101, setembre 1973, p. 16.

26 Còpia d’aquesta escriptura a l’arxiu particular de l’autor.
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10
Els pescadors en època moderna: 

les botigues

Els documents i les restes arqueològiques deixen fora de tot
dubte l’existència de pescadors i de comerç marítim a Castell-
defels durant l’edat mitjana. Abans, a tall d’hipòtesi, havíem esta-
blert que un possible lloc on vivien aquests pobladors relacionats
amb la mar era un misteriós poblat que només apareix esmen-
tat un cop a la documentació medieval amb el nom de «Vi l a r
Desperan». Vam veure també que aquest poblament estava situat
probablement al començament de les costes del Garraf, entre la
cala Ginesta i el montícul de la Penyella, on després s’hi edifica-
ria la Torre de la Guarda. 

Certament, un mapa de la baronia d’Eramprunyà d’una èpo-
ca molt més tardana, concretament de l’any 1590,2 5 pinta en
aquest indret una sèrie de sis edificacions, a peu de muntanya
i ben arran de mar, sota la llegenda «barracas». En aquesta data,
d o n c s, tenim la confirmació pictòrica d’un barri marítim a la
platja Castelldefels, justament a la zona que avui es coneix com
«Can Bou» i abans com «les Botigues». Perquè «botigues» era
el nom que aleshores es donava a les barraques dels pescadors
i mariners.

Una nova confirmació documental la dóna una escriptura
notarial de l’any 1751 signada a la parròquia de Santa Maria de
C a s t e l l d e f e l s,2 6 referent a un establiment emfitèutic fet pels
barons d’Eramprunyà i Castelldefels a favor de Lluís Fe r r e r, pagès



de Castelldefels. En aquesta escritura els barons concedeixen al
pagès un «trosseum terrae arenosum, vulgo arenal» de dues centes per
dues centes canes (equivalents a 10.25 Ha), situada «in littore
maris, circa diversas alias domunculas sive Botigias», i en la qual terra
hi ha una «domuncula seu Botigia (...) constructa cum uno portali ver-
sus mare». Un indici que no només eren mariners els que usaven
aquestes «botigues» és que la cedida a Lluís Ferrer limita a orient
amb unes terres de Salvador Sabater, «comerciatoris dicti termini et
Parrochia de Castelldefels».

El fet que a Castelldefels hi hagués mariners o comerciants
marítims no és una deducció sense fonament: al proper capítol
veurem també com hi ha proves documentals que aquesta acti-
vitat era exercida pels habitants de Castelldefels també durant
l ’ edat moderna.
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Detall del mapa de la baronia d’Eramprunyà, de l’any 1590, que mostra la zona
costanera de Castelldefels, amb el barri mariner de barraques que més endavant
seria conegut com Les Botigues, i que actualment es coneix com Can Bou. El mapa
és a l’Arxiu de la Baronia d’Eramprunyà, a Gavà. (Fotografia: Arxiu Municipal
de Castelldefels).



Detall del mateix mapa del 1590, que mostra diversos tipus de vaixell ancorats
davant de Castelldefels. Es distingeixen, d’esquerra a dreta i de dalt a baix,
un xabec, un galió petit i un de gros, una galiassa i dues barques. El mapa és a
l’Arxiu de la Baronia d’Eramprunyà, a Gavà. (Fotografia: Arxiu Municipal de
C a stelldefels).
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El comerç en època moderna.

Un contracte del 1590

Com acabem de veure, a finals del segle X V I i al llarg de tota
l’edat moderna, apareix consolidat un nucli mariner a la zona de
Castelldefels, a tocar de les costes de Garraf, més o menys per la
zona on avui en dia hi ha el port Ginesta.

Però no només hi vivien pescadors; tal com és una constant
al llarg d’aquest treball, al costat d’aquests sempre hi ha aquells
altres que es dediquen al petit comerç de cabotatge. Fins ara,
com passava en l’època medieval fins que fou descobert el vaixell
enfonsat al canal de rem olímpic, tampoc teníem notícies dels



2 7 Arxiu Històric de Protocols Notarials de Barcelona, notari Nadal Castelló,
Establiments i precaris de la baronia d’Eramprunyà, 470/7, f. 50r i ss.

2 8 C. CA R R È R E, Le droit d’ancrege et le mouvement du port de Barcelone au milieu du
Xvème siècle, «Estudios de Historia Moderna», III (1953) p. 26.
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navegants de Castelldefels. Per sort, un document de l’Arxiu de
Protocols Notarials de Barcelona que hem trobat recentment
demostra que l’activitat marinera era ben viva a finals del segle X V I

a casa nostra; i que fins i tot engrescava els senyors d’Erampru-
nyà, que hi participaven.

El document esmentat és una venda feta pel baró d’Eram-
prunyà, Joan Hug Fiveller de Palou, a Joan Sala, «marineris parro-
chie beate marie castrifidelium» de la «meitat per indivís de la barca
a n omenada Santa Maria i Sant Erasme, de port trescents quintars,
que (...) és al litoral marítim, és a dir, amb el seu arbre enter, veles, àncora,
(...) i altres aparells» Preu: cinquanta lliures moneda barcelonesa.
L’original, escrit en llatí, diu: «medietatem pro indiviso cuiusdam bar-
che nominate Sancta Maria et Sanctus Erasmus portus terecentarum
quintaluum que (...) est in litore maris videlicet: cum arboribus enteiris
velis ancora (...) et aliis aparatibus». Juntament amb aquesta ven-
da, la documentació inclou un rebut de Joan Sala i una confes-
sió posterior d’aquest en la qual especifica haver rebut la barca.2 7

Així doncs, podem assegurar que en aquesta època el baró
d’Eramprunyà era propietari d’almenys una barca que explota-
va a mitges amb un navegant de Castelldefels. La notícia ens
diu que la barca tenia un port de 300 quintars, és a dir, unes 12
t o n e s. A manca de més informació, podem incloure aquest vai-
xell dins del grup dels llaguts grossos, que des de finals del
segle X V es dedicaven al comerç de cabotatge entre els pobles de
les costes catalanes, fins a València i Provença.28
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L’amenaça que ve de la mar: 

pirates al segle XVI

El segle X V I està caracteritzat per la inseguretat de vides
i hisendes. I un dels principals motius d’inseguretat eren els atacs
dels pirates. Amb la unió d’Aragó amb Castella, i la creació del
gran imperi transcontinental hispànic, el centre de gravetat de
la política reial s’havia desplaçat cap a l’oest, deixant abandona-
d e s, una mica al seu aire, les nacions mediterrànies. Un buit de
poder que fou aprofitat per un imperi turc en plena expansió,
i que cinquanta anys després de la presa de Constantinoble este-
nia el seu poder per tot el Magrib. 

Gravat amb l’efígie del pirata Bar -
barrossa. Cristià apòstata, és l’ar -
quetipus dels pirates del segle X V I. Les
seves naus, amb base a Alger, es con -
vertiren per aliança amb el turc So -
limà el Magnífic en l’assot de les cos -
tes dels Països Catalans. Destaquen,
per les repercussions en la memòria
col·lectiva coetània, els seus atacs de
1518 a Dènia i Alacant i el de 1537
a Maó. (Gravat procedent d’un incu -
nable de la Biblioteca Universitària
de Barcelona).



29 Dietari de l’Antic Consell Barceloní, 1478-1533, Barcelona 1894, p. 389.
30 Dietari de l’Antic Consell Barceloní, 1478-1533, Barcelona 1894, p. 439.
31 Dietari de l’Antic Consell Barceloní, 1534-1562, Barcelona 1895, pp. 127-128.
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Els pirates eren fonamentalment d’origen barbaresc, musul-
mans del nord d’Àfrica, que efectuaven atacs a les poblacions
costaneres dels països cristians i n’obtenien esclaus i tot allò
valuós que poguessin arreplegar. Així, entre un dels primers atacs
berberescos dirigits cap a costes properes, podem esmentar el del
dijous 13 de juny del 1527, a Badalona:

«En aquest dia per la matinada foren juntas davant Badalona XIIII
fustas de moros las quals tragueren moros en terra qui barrajaren tota la
sagrera de Badalona». Aquesta esquadra pirata tornà nou dies des-
prés i assaltà la platja de Barcelona: «En aquest dia [dilluns 24
de j u n y ] foren juntes prop la platge de la present Ciutat VIII fustas de
m o r o s» .2 9 Quatre anys després, el 28 de juny del 1531, era una
armada de vaixells particulars la que s’ajuntà davant Barcelona p e r
anar contra tres fustes de moros que havien corregut la costa de
llevant.30 I encara onze anys després, el 29 de maig de 1543, arri-
bava a Barcelona «nova certa de VIIII fustes de moros que eran per
la costa».31

A les terres d’Eramprunyà ens consta un únic desembarca-
ment de pirates, el 1550. Justament quan el perill era més greu,
i la costa encara no s’havia fortificat. Però a banda d’aquests atacs
puntuals, potser és més important l’estat de por latent dels nos-
tres avantpassats, sempre amb la mirada alerta cap a l’horitzó,
vigilant l’aparició de veles estranyes. Una por que s’inicia cap al
1525 i que no finirà fins ben entrat el segle X V I I I. El Garraf, tan
p r o p e r, amb les petites cales que servien d’amagatall, els avencs
i coves usades per dissimular qui sap quins tresors, el camí de les
c o s t e s, tan assolellat i inhòspit, ens ha deixat, com a relíquia
d ’ aquells temps, un topònim: la Cala Morisca, entre les valls de
Vallcarca i Garraf.



32 Dietari de l’Antic Consell Barceloní, 1534-1562, Barcelona 1895, p. 108.
3 3 Arxiu de la Corona d’Aragó, reg. 9, f. 14; Arxiu Històric de la Ciutat de

Barcelona, Diversorum II, f. 78.
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El sometent, costum ancestral, 

defensa contra els pirates

La gran por dels pirates que esmentàvem abans s’estengué
arreu durant el segle XVI. Una inseguretat que no era casual: en
aquests anys, la monarquia hispànica estava en guerra amb
França, que havia obtingut l’aliança dels turcs. La seguretat dels
nostres avantpassats, doncs, era en perill per interessos d’alta
política europea. A més, les autoritats dependents del go v e r n
central de l’època no semblaven prendre gaires mesures prev e n-
t i v e s. Per això, el 31 d’agost del 1542,3 2 el Consell de Cent de
Barcelona i la Generalitat crearen un consell de guerra que deci-
dí, com a mesura d’autodefensa pròpia de la terra, reorg a n i t z a r
el sometent. 

Aquesta institució tenia els orígens precisament a les nostres
t e r r e s. El primer sometent o sagramental s’havia creat a Catalunya
l’11 de febrer de l’any 1257, en temps de Jaume I el conqueridor.
El rei autoritzava els habitants de Castelldefels, Gavà, Begues,
Sant Climent, Viladecans i castell d’Eramprunyà, junt amb altres
del Baix Llobregat, a crear un cos armat d’autodefensa.33 La ger-
mandat es creava mitjançant un jurament (d’on ve el nom de
s a g r a m e n t a l) entre tots els caps de casa. El compromís els obli-
gava a tenir armament sempre a punt i, si un d’ells era agredit,
a a j u d a r- l o. En cas de perill, eren convocats pels batlles de cada
poble en forma de companyia militar (h o s t), a so de corn, de cam-
panes o de trompeta (d’aquí el nom sometent, de so-emetent).



3 4 F. D E BO F A R U L L, El castillo y la baronía de Aramprunyá, Barcelona 1911, pp. 104
i 106.

35 E. DURAN, Sagramental, Gran Enciclopèdia Catalana, vol. 13, p. 45.
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A l’edat mitjana, aquesta forma d’autodefensa rebia el nom de
sagramental o via fora, i fou molt utilitzat durant la guerra civil del
1469-1472, en el transcurs de la qual el baró d’Eramprunyà
Jaume Marc IV fou nomenat capità del Llobregat, és a dir, capi-
tà dels homes del sagramental del Llobregat.3 4 Al segle X V I s ’ a c a b à
imposant el nom de sometent.35

Així doncs, el sometent era una de les tradicions ancestrals
d’Eramprunyà; unes tradicions que exigien solidaritat enfront les
agressions exteriors i que es mantenien bé de forma paral·lela, bé
contraposadament de vegades, a les incipients estructures esta-
tals comandades pel rei.

Els encarregats dels dietaris medievals
solien afegir a llurs notes administrati -
ves dibuixos de successos coetanis, com
aquest corn flanquejat per dues bande -
res aixecades (la de Sant Jordi, insígnia
de la Generalitat, i la quadribarrada,
insígnia reial), corresponents a una cri -
da al Sometent. (Il·lustració procedent
dels Dietaris de la Generalitat de
C a t a l u n y a, a l’Arxiu de la Corona d’A-
ragó, dia 8 de gener de 1461).



36 Dietari de l’Antic Consell Barceloní, 1534-1562, Barcelona 1895, p. 108.
37 Dietari de l’Antic Consell Barceloní, 1534-1562, Barcelona 1895, p. 111.
3 8 N. FE L I UD E L A PE N Y A, Anales de Cataluña, Barcelona 1709, vol. III, p. 167 i 169.
39 P. CATALÀ, A. DE FLUVIÀ I M. BRASÓ, El castell d’Eramprunyà, dins el llibre Els

Castells Catalans, Barcelona 1967, vol. 1, p. 383
40 Es refereix a l’emperador Carles V d’Alemanya, Carles I per als catalans.
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Les primeres actuacions 

del sometent contra els pirates

Així doncs, com acabem de dir, l’any 1542 les autoritats cata-
lanes van restablir el sometent per tal de fer front a la gran por
d’atacs de pirates. S’establia «que sien elegides persones les quals vagen
per les parts circumveïnes de Barcelona y que posin en numero totes les
persones que seran bones per aportar armes anomenantles particularment
y manantlos y exortantlos que al dia que seran requests vinguen a Barce-
lona ab ses vitualles y armes, fent los certs que poran traure les vitualles
que hauran aportades tota hora que sera passada la necessitat, als quals
com arribaran los sien donats Capitans».36

En el cas de la gent de Castelldefels, i com que aleshores la
senyoria estava en mans d’una dona, la capitania correspongué
a Miquel de Corbera.3 7 Miquel de Corbera havia estat un dels
militars catalans destacats en les guerres d’Itàlia, a les ordres del
Gran Capità Gonzalo Fernández de Córdoba, en els anys 1524
i 1525,3 8 i era parent llunyà d’Isabel Marc i Palou, baronessa
d’Eramprunyà i Castelldefels.39

La primera ocasió de lluïment per al sometent es produí l’any
1543: «Avisó a Barcelona à 2 de Julio el Cesar,40 para que se apercibies-
se a defenderse de la numerosa Armada del Tu r c o, Aliado de Francia, que
se temia no llegasse à estos mares. Mandó la Ciudad fabricar muchos
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reparos à trechos en la marina, alistar, y armàr sus Ciudadanos para estar
dispuestos en la ocasión. (...) A 24 llegó la noticia como las Armadas del
Fr a n c è s, y Tu r c o, avian llegado à Marsella: Llamò el Virrey à todos los
Lugares vezinos à quatro leguas de Barcelona, y a 26 llegaron».41

El Dietari del Consell de Cent continua on s’acaba la narra-
ció precedent, tot assenyalant que el dia 26 de juliol, després de
dinar: «los circumveyns de la Ciutat de tres, o quatre legües luny vin-
gueren per manament del Sor. lochtinent en la present Ciutat y feren la
mostra de molt bona gent y ben armada y foren be quatra, o sinch mil» .4 2

Però, com veurem, aquest «bona gent y ben armada» no serví
per allunyar el perills dels pirates.

41 N. FELIU DE LA PENYA, Anales de Cataluña, Barcelona 1709, vol. III, p. 185.
42 Dietari de l’Antic Consell Barceloní, 1534-1562, Barcelona 1895, p. 132.

Dibuix del que representa un membre
del sometent de Barcelona, vestit i armat
a la usança de principis del segle X V I I.
(Il·lustració procedent del Llibre de
passanties del gremi d’argenters
de B a r c e l o n a, a l’Arxiu Històric de l a
Ciutat de Barcelona).



4 3 Arxiu Històric de Protocols Notarials de Barcelona, notari Jeroni Mollet,
Repertorium 21, 1549-1550, 23 de febrer del 1550; Repertorium 22, 1550,24 de febrer
i 4 de març de 1550.

4 4 Havia estat destruït per les tropes de la Generalitat durant la guerra civil del
1469-1472.

45 J. CO D I N A, Els pagesos de Provençana (984-1807), Barcelona 1989, vol. II, p. 18.
4 6 M. ED O, M. MI L L Á N, A. BL A S C O, M. BL A N C H, Resultats de les excavacions de la

Cova de Can Sadurní (Begues, Baix Llobregat), «La Sentiu», núm. 12 (1987), p. 11.
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Atac i defensa a les costes 

de Castelldefels

Malgrat la reinstauració del sometent que acabem de veure,
els atacs dels pirates no s’aturaren. La por entre els nostres
avantpassats devia ser immensa. Una por que es degué trans-
formar en terror quan, segons testimonis del 23 i 24 de febrer de
1550 i 4 de març del mateix any,43 els pirates atacaren les platges
de la baronia d’Eramprunyà, amb uns resultats terribles. Segons
ens explica en Jaume Codina, en el transcurs d’aquest desem-
barcament: «L’audàcia dels moros arriba a mitjan segle a efectuar
desembarcaments al delta de ponent (Gavà i Castelldefels). Els habitants
d’aquelles parts, no tenint el refugi del castell, aleshores enrunat,4 4 han de
fugir als boscos de les muntanyes veïnes. Les cases queden despoblades» .4 5

Ja ens podem imaginar què passà amb les llars i els magres
estalvis d’aquells avantpassats, producte de molts anys d’esforços
i privacions... A la llum d’aquesta inseguretat i de les fugides
apressades cap als refugis de la muntanya, les troballes de mone-
des de l’època de Felip II fetes a la cova de Can Sadurní, a Begues,4 6

tan aviat poden estar relacionades amb una base de bando-
l e r s, com proposen els autors de les troballes, com amb l’ús de
la cova com a refugi de joies i diners en ocasió d’atacs pirates. 
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Hi hagueren més atacs. Feliu de la Penya en recull un del 26
d ’ a gost de 1551 a Badalona, on capturaren una galera;4 7 el dieta-
ri del Consell de Cent també anota una alarma del primer de
juny del 1554, en què s’establiren torns de guàrdia a les mari-
nes per haver arribat notícia que galeres franceses i fustes d’Alger
s’aplegaven per envair la costa, tot i que al final no es produí cap
atac.48 Però el terror era tal que, per calmar els ànims, el virrei va
haver de cridar tropes de fora de Catalunya perquè vinguessin a
defensar el litoral.

47 N. FELIU DE LA PENYA, Anales de Cataluña, Barcelona 1709, vol. III, p. 187.
48 Dietari de l’Antic Consell Barceloní, 1534-1562, Barcelona 1895, p. 264.

L’expulsió dels moriscos, que tingué lloc entre 1608 i 1609, significà d’una ban -
da, un cop dur per a la producció agrícola de diverses zones de la vall de l’Ebre i del
País Valencià. D’altra, alguns dels expulsats, coneixedors del territori, s’enro -
laren en vaixells pirates que poderen fer incursions més selectives i punyents a les
nostres costes. (Quadre de Carducho La expulsión de los moriscos ( 1 6 2 7 ) ,
del Museo del Prado, a Madrid, Espanya).



4 9 Dietari de l’Antic Consell Barceloní, 1534-1562, Barcelona 1895, apèndix 2,
p. 422 i ss.

50 Dietari de l’Antic Consell Barceloní, 1534-1562, Barcelona 1895, p. 315.

CASTELLDEFELS I LA MAR 53

16
L’arribada de tropes reials

per lluitar contra els pirates

Dèiem fa un moment que, aclaparat per la situació, el virrei
de Catalunya va haver de cridar tropes foranes per intentar fer
front als atacs dels pirates que contínuament devastaven el nos-
tre litoral. L’estiu del 1558, després de l’assalt i destrucció de
Ciutadella de Menorca pels pirates, en ple terror, diverses com-
panyies de defensa de l’exèrcit reial, acantonades a Sarago s s a ,
arribaren a les nostres terres.49

Fou el primer cop, en tot el segle, que tropes no catalanes
entraven al Principat en acció de guerra. I també per primer cop
les tropes foren allotjades als pobles del voltant, ocasionant una
sèrie de problemes que foren el preludi dels que, gairebé un
segle després, ocasionaren les tropes allotjades pel comte-duc
d ’ O l i v a r e s.

Una companyia de 250 soldats fou allotjada a Sant Boi... sen-
se resultats: tres anys després, el 1561, els pirates atacaven el Prat,
s e gons informa el dietari del Consell de Cent: «Dilluns 29 de maig:
en la matinada donaren la proa en terra una galera y quatre fustes de
moros al Prat de alla al riu Llobregat y saquejaren algunes cases y sen
portaren tretze persones en quey havia alguns minyons de molt pocha edat
“qui peccata non fecerunt”, e pochs dies abans les matexes eren exits
a Calafell prop de la Vila nova».50



A mitjan juliol del mateix any el virrei demanà als consellers
barcelonins que construïssin alguna fortificació al riu,51 però res
no es concretà. Hagueren de passar alguns anys i un altre atac
dels pirates, el 1564, descrit pel Dietari: «Diumenge a XXV de juny:
moros a Sant Adrià i Badalona. Passaren al cap del Lobregat y stigue-
ren alli fins a la vesprada».52 Finalment, a finals de segle, la decisió
de fortificar la costa mitjançant castells mariners i torres de
defensa es va veure com l’única solució al problema dels pira-
t e s. Aquesta decisió va originar algunes de les torres defensives
que avui en dia caracteritzen Castelldefels.
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51 Dietari de l’Antic Consell Barceloní, 1534-1562, Barcelona 1895, p. 316.
52 Dietari de l’Antic Consell Barceloní, 1562-1587, Barcelona 1896, p. 33.

Galera i galió de finals del segle X V I

i inicis del XVII, vistos de popa. Mentre
que la galera era un vaixell essencial -
ment utilitzat al Mediterrani, el galió
s’emprava usualment per als viatges
transatlàntics. (Gravat de P. Breugel
Un galió davant del vent, amb una
galera. National Maritime Museum.
Greenwich, Anglaterra).
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17
Torres de defensa 
contra els pirates

Finalment, ni el sometent ni l’establiment de tropes eren sufi-
cients per evitar els atacs dels pirates que, a l’empara moltes vega-
des de la nit, desembarcaven per sorpresa i atacaven masos i cases
a ï l l a t s, i se n’enduien captius els seus habitants. Per aquest motiu,
finalment el Rei acceptà la petició feta anys abans pels estaments
catalans de dedicar part dels impostos recaptats a Catalunya a la
construcció d’una línia de defensa, formada per un sistema de
torres i castells mariners, a la zona costanera del Principat. 

El 19 d’agost del 1566 es posava la primera pedra de la To r r e
del Cap de Riu, a la desembocadura del Llobregat: «A 19 dió prin-
cipio la Ciudad de Barcelona a la Torre del Rio Llobregat, por donde entra

Vista de la torre de defensa adossada a l’actual Casa de Cultura de Castelldefels (al
segle XVI anomenada Can Gomar), amb el castell al fons, que mostra l’aspecte que
tenia abans de la reconstrucció de 1897. (Fotografia: Arxiu Municipal de Castell -
defels, 114-E).
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al mar, a que llamamos Cabo del Rio, para estorvar el desembarco a los
Moros; y pusieron los Concelleres este dia la primera piedra» .5 3 C o m
puntualitza el Dietari del Consell de Cent, la torre es feia: «p e r
deffensar que los turchs no puguen pendre ayguada».54

En terres d’Eramprunyà, un fet directe provocat per la por
d’aquests atacs fou el bastiment de torres de defensa, adossades
als masos. Així per exemple, una de les que ara ja estan dins del
nucli urbà de Castelldefels porta entallada en una pedra del mur,
prop de l’angle septentrional, la inscripció següent: «IHS XDS

Vista de les torres de Guillem Savall (esquerra) i de Gabriel Folcher (dreta), dins
del casc urbà de Castelldefels (c/ d’Arcadi Balaguer), construïdes els anys 1558
i 1560, respectivament. (Fotografia: Arxiu Municipal de Castelldefels, Patrimoni
Arq. 21).

53 N. FELIU DE LA PENYA, Anales de Cataluña, Barcelona 1709, vol. III, p. 204.
54 Dietari de l’Antic Consell Barceloní, 1562-1587, Barcelona 1896, p. 60.
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Gabriel Folcher per ell e pels seus. MDLX» .5 5 Una torre veïna porta
aquesta altra inscripció: «IHS Any 1558. Climent Savall, balle, ma
feta per mans de Joan Font».56

De fet, molts masos a tota la costa catalana van construir tor-
res de defensa adossades. Des d’aquesta època, les cases de camp
s’anomenen t o r r e s, com remarca una descripció d’Eramprunyà
del segle XVII: «Hallábase esta tierra (...) hermoseada de innumerables
casas del Campo (llaman las Torres en lo que de España coge la Corona
de Aragon) cerca de tres leguas en contorno de Barcelona, y toda ella
cultivada, y fertil, que la vista, y el gusto juntos, no bastan a encarecer
la excelencia de sus prerogativas»57 Només a Castelldefels, el catàleg
del patrimoni històric local n’inclou dotze.58

5 5 E. CA N I B E L L, Excursió a Castelldefels, 25 de novembre del 1883, dins el llibre
Memòries de l’Associació Catalanista d’Excursions Científiques, vol. VII, (1883) p. 220.

56 N. LORENZO, Entre mar i muntanya. Breu història de la parròquia i vila de Castell-
defels.Castelldefels 1989, p. 75.

57 F. FABRO, Historia de los hechos del serenísimo señor don Juan de Austria, Barcelona
1673, p. 201.

5 8 M. PÉ R E Z, La recuperació del patrimoni arquitectònic, una responsabilitat col·lectiva,
dins Castelldefels 10 segles d’història, Castelldefels 1987, p. 38.
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18
La reforma del castell 

de Castelldefels

Hem vist que la por dels pirates, a la segona meitat del
s egle XVI, comportà la construcció de torres de defensa adossa-
des als masos de Castelldefels. També el castell fou reformat en
aquesta època. A la sala principal del castell existeix una placa
que indica: «Castelldefels: Els Senyors Barons d’Eramprunyà el feren
aixecar el segle XIII: l’engrandiren el XVI: el renovaren el XVII».59 Vegem
com va anar la reconstrucció del XVI. 

La reforma del castell va ser proposada pel baró d’Erampru-
nyà, Hug Joan Fiveller de Palou. Segons ell mateix afirma, «a t è s
que el castell de La Prunyana, fundat dalt de la muntanya, està tot der-
ruït, i que el castell de Castelldefels, situat dalt d’un montícul, gairebé
no és habitable i no ofereix protecció als habitants de les parròquies de
Santa Maria de Castelldefels i Sant Pere de Gavà, ambdues situades al
litoral marí, i pròximes a la infestació hostil dels fidels de la ortodòxia;
i que jo, Hug Joan Fiveller de Palou, no tinc cap casa forta en l’esmenta-
da baronia, decreto fer obres i ampliar l’esmentat Castell de Fe l s, per tal
de cobrir les meves necessitats, de la meva família, i dels vassalls de la
baronia».60

Però per pagar la reforma del castell, els barons hagueren
de demanar un préstec de 500 ducats als veïns d’Eramprunyà,
que foren els que acabaren avançant les quantitats. En el cas de
C a s t e l l d e f e l s, els veïns Climent Savall (batlle), Bertomeu Gener,

5 9 P. CA T A L À, M. BR A S Ó, El castell de Castelldefels, dins Els Castells Catalans,
Barcelona 1967, vol. I, p. 346.

6 0 Arxiu Històric de Protocols Notarials de Barcelona. Notari Jeroni Mollet,
Repertorium 22, 1550, 4-III-1550.
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Aspecte del castell de Castelldefels després de la restauració ordenada per Manuel
Girona l’any 1897. A la banda dreta, adossat al cos principal de l’antiga esglé -
sia de Santa Maria, observi’s l’edifici quadrangular construït el 1588 per allot -
jar-hi l’altar de la Mare de Déu del Roser. (Foto: Arxiu Municipal de Castellde -
fels, 18-B).

El castell de Castelldefels l’any 1882, abans de la restauració que li donà el fals
aspecte que té avui. Aquesta fotografia s’aproxima més a l’aspecte que devia tenir
el castell de Castelldefels després de la reconstrucció del segle X V I. (Il·lustració del
Servei de Catalogació i Conservació de Monuments de la Diputació de Barcelona).
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Joan Ferrer de la Creu, Antoni Gener, Gabriel Savall, Bertomeu
Pujades, Pau Pujades, Pere Sacamp, Bernat Gomar de la Marina,
Francesc Pujol, Gabriel Folquet, Pere Folquet, Joan Gomar,
Joan C a l d e s, Gabriel Duran, Joan Vi n a d e r, Joan Montmany, Jo a n
Miramar, Bernat Gomar del Lleopart, Joan Vadell, Antoni Valls,
Bernat Pineda, Bertomeu Aravitg, Gabriel Savall dels Àlbers, Jo a n
M i r a m a r, menor, i Pere Fe r r e r, reunits en assemblea el 23 de
febrer de l’any 1550,61 acceptaren lliurar el préstec, «atès que l’es-
mentat Castell de Fels és derruït i postrat en terra, i així des de fa temps
és inhabitable, i que per aquesta raó tant nosaltres com d’altres vassalls
d’aquesta baronia (els que habitem vora la ribera del mar principalment)
estem en ocasions suportant molts danys per culpa dels pirates, alhora que
per aquest motiu de vegades hem d’abandonar les cases amb mullers,
fills i família, tot fugint cap a les muntanyes de la baronia; i que si l’es-
mentat castell fos habitable, aleshores ho evitaríem, ja que llavors els pira-
tes de cap manera desitjarien accedir a la riba o desembarcar, ja que podríem
refugiar-nos-hi». 

Els ciutadans de Castelldefels avaçaren de bon grat aquest
e l evada suma, i ben aviat el castell agafà l’aspecte que avui té: un
gran casalot fortificat a l’ús del segle XVI.

6 1 Arxiu Hist. de Protocols Not. de Barcelona. Notari Jeroni Mollet, R e p e r t o r i u m
21, 1549-1550, 23-II-1550.



62 J O S E P C A M P M A N Y



Idealització de la batalla de Lepant, lliurada el 7 d’octubre de 1570 a les boques del
golf de Patràs, al sud de l’actual estat d’Albània. La flota cristiana estava compos -
ta per 207 galeres, 6 galiasses i unes 50 naus de transport diverses. La flota turca
era de 208 galeres, 66 galiotes i altres naus de suport. (Quadre titulat Batalla de
Lepant, que es troba al National Maritime Museum. Greenwich, Anglaterra).
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19
La batalla de Lepant 

i la confraria del Roser

Comentàvem suara la gran por al perill procedent de la mar
que atenallava els nostres avantpassats. El diumenge 7 d’octu-
bre del 1570, dia de la mare de Déu del Roser, l’armada aliada
de l’emperador, el Papa i Venècia vencé l’armada turca a Lepant.

Després de gairebé un segle de pors, els habitants dels pobles
de la costa celebraren amb alegria i devoció aquesta victòria, tant
més que la major part de la flota havia estat aparellada en ports
catalans. Per això, lligant l’entusiasme amb l’ambient de religio-
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sitat exaltada tan propi del nostre barroc, la devoció a la Ve rge del
Roser es va estendre ràpidament per totes les viles marineres
del país. Castelldefels no en fou una excepció: ben aviat els vila-
tans decidiren formar una confraria dedicada a aquest culte. 

El 22 de novembre de 1588 el bisbe de Barcelona Dimas Loris
autoritzava i instituïa aquesta confraria,6 2 i un mes després els con-
frares decidiren procedir a la reforma de l’antiquíssima església
parroquial. El 5 de desembre de 1588, el Vicari General de la diò-
cesi donava llicència al rector de Castelldefels, Andreu Vi l l a r, per-
què erigís una nova capella, amb un altar dedicat a la Mare de Déu
del Roser, a un costat de l’església parroquial, on abans hi havia la
s a g r i s t i a .6 3 Encara avui es pot veure el cos d’aquesta capella sortint
a un costat de l’antiga església romànica de Santa Maria.

Però malgrat la victòria, la reforma del sometent, i la fortifi-
cació de la costa, el perill dels pirates ben aviat tornà. El 23 d’a-
gost del 1581 arribava l’amenaça de desembarcament del corsa-
ri Otxali amb seixanta galeres. El virrei «ja havia fet per sa part lo
que li tocave scrivint als Barons y prelats y Cavallers y altres llochs dela
costa per que se preparen y posen tota cosa en lorde que conve».64

A partir del 1608, amb l’expulsió dels moriscos de Va l è n c i a
i Ta r r a gona, la situació es complicà encara més. Coneixedors de les
costes catalanes, molts d’aquests expulsats s’enrolaren en vaixells
corsaris que hostigaven les rutes comercials de cabotatge. El 1609,
per exemple, una barcassa carregada de ferro i oli, i que possi-
blement havia sortit del golf de Castelldefels, fou atacada pels
corsaris africans. Tot i que la descripció del tràngol és llarga, hem
cregut convenient reproduir-la, per tal de mostrar fins a quin
punt les peripècies dels nostres avantpassats eren arriscades.

6 2 Arxiu Diocesà Barcelona (ADB), C o m m u n i u m, 1587-1590, f. 196, citat per
J. Mas, Notes històriques del bisbat de Barcelona, (Arxiu Municipal d’Història de la Ciutat
de Barcelona, ms. B230), vol. IX, f. 180r.

6 3 ADB, G r a t i a r u m, 1588-1591, f. 15, citat per J. Mas, Notes històriques..., vol. IX,
p. 180v.

64 Dietari de l’Antic Consell Barceloní 1562-1587, Barcelona 1896, p. 280.
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20
Batalla contra els pirates 

davant Castelldefels

Tot seguit descrivim una batalla naval entre pirates, una bar-
ca mercant i les galeres de la Generalitat que tingué lloc davant
la nostra costa l’any 1609: 

«Divendres a 19 de marts sobre la matinada una pollaca de moros
abordà ab una barca de christians carregada de ferro y oli. Era de Blanes. 

Encontraren-se y foren presos los christians devant la torre del cap del
riu de Llobregat. Y la torre los tirà sinch tirs. Feya gran boyra y la Ciutat
no u veia si bé sentint los tirs suspitaren lo que podia ser. 

Y poc aprés arribaren los mariners de la barca que se eran llançats en
mar y donaren avís com en barca restavan dos francesos y un valencià.
Y llavons las dos galeras de la esquadra nostra, ço és la capitana Sant
Jordi y Sant Maurici, que és la patrona, alçaren ferro. 

La patrona hisqué molt més primera ab gran avantatge y ab lo que
se hagué de aturar alt a mar esperant la capitana prengueren avantatge
los moros. Les altres dos no hisqueren per haver-hi molts malalts y estar
mal aparellades del trastetx han fet est autumne en passar los moros de
València a Àfrica. Al partir tingueren gran sobrevent de llevant, possa-
ren totes les veles y al rem donaren la cassa. 

Y la que devian ser les quatra de la tarda foren a tir de canó ab ellas.
Y la pollacra anava més enderrerida de la barca y los moros que eran a la
barca vehent las galeras tant prop llançaren en mar la mercaderia per anar
més a la llaugera y la pollaca tirats alguns tirs may se volgué rendir y lla-
vons la patrona qui anava devant ab lo capità don Francesc Sabater, come-
nador de Sant Joan, la encontrà y rompé lo esperó contra de ella y la féu
donar a fons passant-li per dessobre. Y la capitana qui venia derrera recu-
llí moros o turchs qui anavan nadant, tots de vint y dos fins en vint y sinch
anys; sols hu podia tenir alguns quoranta anys, Són bona y bella gent.



Dada al fons la pollaca, la galera patrona seguia la barca ab què se n’a-
navan los moros y perquè li portava molt avantatge la mar era al cel ab la
llabetxada forta y los arbres trencats y venia la nit y la capitana que s’era
entretinguda en recollir los moros anava atrasada y los moros presos havian
dit que eran exits 23 vexells de Alger que van en cós, 14 rodons y una nau
groça y un bergantí y altras galiotas, per temor de encontrar mà sobreda envés
les illes, la capitana tirà alguns tirs fent senyal a la patrona y axí se recullí.

Y entornaren a Barcelona ahont entraren lo endemà dissapte a 20 del
matex a les sis hores de matinada. Diuen que los moros eran trenta vuit.
An-ne presos nou y són se’n negats ab la pollaca que ha dat al fondo,
t r e t ze que són vint y dos; los restants setze se són salvats ab la barca que
ells havian presa als christians».65

66 J O S E P C A M P M A N Y

6 5 J. M. CA S A S HO M S, Dietari de Jeroni Pujades, Barcelona 1976, vol. II (1606-
1610), pp. 148-149.

Il·lustració del segle XVII que mostra un vaixell turc abordant una barca cristiana,
escena semblant a la que descriu el text que reproduïm al present capítol. Aquests
episodis eren força habituals, i feien de la navegació pel Mediterrani, fins i tot la
de cabotatge, una aventura més perillosa del que avui ens podem imaginar. (Detall
del mapa de Mallorca inclòs al Recueil des cartes del costes de Catalogne,
Majorique, Minorique et Yvice ... pris sur les lieux par le Sieur Pene,
Ingénieur ordinaire du Roi, París 1680. Bibliothèque du Service Historique de
la Marine, Vincennes, França).
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21
El port natural de Castelldefels

La gran por inspirada pels pirates que caracteritzà el segle X V I,
i que vam descriure als capítols anteriors, semblà una mica supe-
rada després del 1600. Castelldefels recuperà llavors el paper de
port marítim que tanta importància havia tingut durant les èpo-
ques romana i medieval. 

En aquest temps, les costes de Garraf oferien molts punts
aptes per a l’ancoratge, com descriu Pere Gil a la seva Geogra-
fia de Catalunya, escrita l’any 1600: «las calas son innumerables:
(...) Genesta, Cala Morisca, Vallcarca, Port de la Ferosa, (...) Punta
de la Galera, (...) Punta de la Falconera, Cala Morisca, Cala de
C r a n c h s» .6 6

D’altra banda, el delta del Llobregat encara no havia crescut
tant com ara, i no arribava fins a la cala Ginesta. Abans d’arri-
bar al peu de les costes, la platja retrocedia endins, formant una
petita badia on podien ancorar embarcacions de poc calat, com
ara barques o fins i tot petites galeres. En un mapa del 1786
encara hi apareix aquest petit engolfament, que era molt utilitzat
per arrecerar-hi els vaixells.6 7 Així, per exemple, el 9 d’abril del
1624, després d’uns disturbis entre mariners mallorquins i geno-

66 J. IG L E S I E S, Pere Gil (1552-1622) i la seva Geografia de Catalunya, seguit de
la transcripció del Llibre primer de la historia Cathalana en lo qual se tracta de Histo-
ria o descripcio natural, ço es de cosas naturals de Cathaluña segons el manuscrit de l’any
1600, inèdit, del Seminari de Barcelona, «Quaderns de Geografia», vol. I (1949),
p. 1 9 3 .

67 Carta esférica desde el cabo de Oropesa al cabo de Creus, 1786, dipositat a la biblio-
teca de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona.
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vesos al port de Barcelona, aquests darrers foren obligats a sor-
tir de la ciutat, i «las galeras de Gènova aquella nit se n’anaren a la vol-
ta de Castelldefels».68

Però no només la cala Ginesta servia com a port natural.
També la llacuna de la Murtra, entre Gavà i Vi l a d e c a n s, era un
lloc propici per atracar: «Dijous a 6 de setembre 1601, la guarda
de Montjoïch, sobre la vesprada, senyalà esquadra de galeras. (...)
Descubriren-se tantost sis galeres les quals no pogueren passar de la

6 8 J. M. CA S A S HO M S, Dietari de Jeroni Pujades, Barcelona 1976, vol. III (1620-
1625), p. 177.

Mapa de les costes de la vegueria de Barcelona, publicat en la segona meitat del
X V I I, i elaborat amb dades preses durant la Guerra dels Segadors. Noti’s l’ample
golf que comença a Castelldefels, designat al mapa «Cala Genesta» i «Cala
Morisca». Noteu també la importància de Sant Salvador dels Arenys pel que fa a
la costa. (Mapa de Sebastien de Pontault, cavaller de Beaulieu, Carte du gou-
vernement de Barcelone, dins l’obra Les plans et profils des principales
villes et lieux considerables de la principauté de Catalogne avec la car-
te generale et les particulieres de chaque gouvernement, editada a París
l’any 1660).
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torra de Llobregat perquè lo vent gregal los era contrari; y així se’n
tornaren envers lo Prat y estigueren aquella nit a la cala de la
M u r t r a» .6 9

La reconstrucció del castell de Castelldefels, que esmentàvem
fa uns capítols, té especial significació, ja que a partir d’aleshores
el port natural de Castelldefels, protegit a llevant pel castell, i a
ponent la Torre Barona, de la Guarda, o de la Marina, esdev i n d r à
un punt fort en la costa barcelonina, que tindrà un gran prota-
gonisme en els conflictes bèl·lics dels segles XVII i XVIII. 

6 9 J. M. CA S A S HO M S, Dietari de Jeroni Pujades, Barcelona 1976, vol. I (1601-1605),
p. 163.
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22
El port de Castelldefels 

al llarg del segle XVII

Com dèiem, als segles X V I, X V I I i X V I I I el litoral de Castelldefels
era un lloc molt utilitzat per atracar-hi vaixells, grans vaixells, tant
per al comerç com per a la guerra. 

A principis del segle X V I I sembla que va ser lloc habitual
d’ancoratge de les naus de guerra de la Generalitat de Catalu-
nya, com esmenta un apunt del Dietari de la Generalitat de
setembre de l’any 1611: «D i v e n d r e s, a XVI. - En aquest die los se-
nyors deputats feren anar a dos galeras de les de dit General, que estaven
a punt envers Castelldefels, per cert avís tenien de dos vexells de moros,
y arribats allà a ont eren, sibé feya grandíssima maror, trobaren dos
vexells quiscuna de les galeres, ço és capitana y patrona envestiren son
vexell, y la hu per ser bon vexell féu gran resistència y armas molt bona
estona, encara que fonc forçat a la patrona de desferrar un ramat de
f o r ç a t s, foren los moros presos los dos vexells ab la artilleria y lo demés
aportaven, fonc gran lo contento per tota Barcelona » .7 0 Aquestes gale-
res de la Generalitat havien estat creades per les corts catalanes
de 1599, precisament per fer front al perill dels pirates musul-
m a n s.

També les galeres del rei d’Espanya atracaven a Castelldefels,
i en tenim una referència d’octubre de 1615: «D i m e c r e s, a VII.- En
aquest mateix die, arribà lo magnífic misser Bernat Sala, deservint l’offi-
ci de advocat fiscal del General, qui ere anat per ordre dels senyors depu-
tats a Castelldefels a effecte de presentar al príncep Philiberto, generalís-
sim del mar, que fos servit donar la part tocava a les galeres del General

7 0 Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vol. IV (1611-1623), Barcelona 1997, p. 11.
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7 1 Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vol. IV (1611-1623), Barcelona 1997,
pp. 216/217.

de Cathalunya de la presa se féu en lo mes de (octubre 1614) proppas-
sat de un vexell de moros que prengueren, junctament ab algunas de
Hespanya; y que hauria explicada dita embaxada a sa altesa, y que en
effecte li havia respost “que él mandaría a sus officiales que diessen y
entregassen luego la parte tocante a dichas galeras por razón de dita
presa”».71

L’episodi que acabem de copiar il·lustra una petita disputa
entre la Generalitat i el govern central pel repartiment del botí
apresat arran d’un atac lliurat per 3 galeres d’Espanya i la patro-
na de la Generalitat contra un vaixell moro davant Mataró, el 28
de novembre de 1614.

Maqueta de la galera Sant Jordi, botada l’any 1620 a les drassanes de Barcelona
per capitanejar l’esquadra de galeres de la Generalitat de Catalunya. Aquesta
armada catalana va ser creada per acord de les Corts de 1599, i la seva funció prin -
cipal era la protecció de la costa dels atacs dels pirates barbarescos. (Maqueta expo -
sada al Museu Marítim de Barcelona).
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Poc després d’aquest incident, la flota d’Espanya reforçada
amb les galeres de la Generalitat, i dirigida pel príncep Filibert de
Savoia, generalíssim del mar, gran prior de Castella de l’orde
de Sant Joan de Jerusalem i nebot del rei d’Espanya, salpa-
va de Castelldefels en direcció a l’estret de Gibraltar, amb la mis-
sió d’esperar i escortar l’arribada de la flota de les Índies.
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23
L’amenaça que no cessa: 

pirates al segle XVII

Malgrat la presència de la flota que acabem de detallar, les
incursions dels pirates no cessaven. Així, el dia 2 de juliol de
1615 hom trametia un avís a les galeres de Catalunya i a les reials
per tal de «sarpar y exir en persecució de una sagetia de moros se havia
tingut avís ere vinguda a les costes de Garraf (...) una sagetia que havia
llansat moros en terra».72

Una gran victòria naval contra els turcs, a Caramània, tingué
lloc el 1616, però de nou el 1620 tornaven a inquietar: un com-
bat es produïa aquell any davant la costa: «Prendió y derrotó delan-
te de Barcelona la marqués de Santa Cruz, General de las Galeras de
España, con las suyas, y las de Cataluña, dos Naves grandes de Moros,
con alguna pérdida».73

Gairebé cada any es produïa algun d’aquests desembarca-
ments: «Dijous a 30 (juny 1622), dia de la commemoració de Sant Pa u ,
en la matinada, entre las dotze y la una, arribà en Barcelona un avís de
don Juan Setmenat tramès des de Aramprunyà o Castelldefels, fent saber
que molts moros havian desembarcat en lo Prat (partida que és entre la
ciutat y lo dit castell ribera del Lobregat). Arribat lo avís, lo donaren als
c o n s e l l e r s. Hisqueren moltas caxas per ciutat tocant alarma y cridant lo
rebato dels moros. De manera que encontinent se posà tota la ciutat en
armas y ab tal número de gent que sols en la muralla de mar passaren
de més de vint y sinch mil hòmens tots ab arcabús, espasa y daga».74

7 2 Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vol. IV (1611-1623), Barcelona 1997, p. 712.
73 N. FELIU DE LA PENYA, Anales de Cataluña, Barcelona 1709, vol. III, p. 241.
74 J. M. CASAS HOMS, Dietari de Jeroni Pujades, Barcelona 1976, vol. III, p. 98.
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I fins i tot l’agost del 1626 els pirates estigueren a punt de
causar un greu incident a la Cala Morisca del Garraf, amenaçant
el virrei mateix de Catalunya: «Dissapte a 15. Aquesta setmana,
venint Don Henrich, Duch de Cardona (...); arribat una matinada, si és
dia no és dia a las Costas de Garraf, pensà ser pres de Moros. Havia’s
calat un vaxell de Moros a la cala, o Cap de Santa Christina, prop de
C a s t e l l d e f e l s, y tenia llançada la gent per terra, esperant lo pas a la mati-
nada. Assertàs acàs passaren per ella nou galeras: quatre del Papa, qua-
tre de Florença y una de Gènova; les quals, vist i reconegut lo vexell, abor-
daren ab ell, y llançaren gent en terra, contra los moros que eran en ella.
Y en aquest rumor arribà lo dit Duch de Cardona, ab sos criats que eran
onze o dotze a cavall. Que ha no trobar-s’hi las Galeras, sab Déu lo que
fóra estat. Dels Moros foren presos alguns quaranta hòmens».75

7 5 J. M. CA S A S HO M S, Dietari de Jeroni Pujades, Barcelona 1976, vol. IV (1625-
1630), p. 238.

Escena idealitzada de la lluita entre una galera cristiana i una de turca a la bata -
lla de Lepant. La principal arma de les galeres era l’esperó, peça de metall fix a d a
a proa, per sota de la línia de flotació, amb el qual intentaven abordar de costat el
vaixell enemic, foradant-li el buc per sota l’aigua. Un cop els vaixells s’encastaven,
es passava a la fase de l’abordatge, en el transcurs de la qual els soldats i mari -
ners lluitaven cos a cos a coberta. En les operacions d’abordatge, les galeres es
movien a força de rems, accionats per delinqüents condemnats a aquesta pena, que
eren engrillonats als bancs (galiots). (Oli d’Antoni de Brugada (1850), La bata-
lla de Lepant, que es troba al Museu Marítim de Barcelona).
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24
La Guerra dels Segadors 
i la platja de Castelldefels

Ben aviat, a més dels pirates, una nova plaga arribà a les
costes de Castelldefels: la guerra. En aquest cas, la Guerra dels
S e g a d o r s, que entre 1640 i 1652 enfrontà la Generalitat de Cata-
lunya aliada amb la corona francesa contra la monarquia espa-
nyola.

Malgrat la fortificació del castell, la proximitat a Barcelona
feia de la platja de Castelldefels un cap de pont ideal per a qual-
s evol exèrcit que volgués atacar la ciutat. Així, el Nadal de 1640,
en plena crisi provocada per la proclamació de la Repúbli-
ca Catalana per la Generalitat de Pau Claris, hi hagué un intent
de l’exèrcit espanyol de desembarcar a Castelldefels i atacar
B a rcelona: 

«L u n e s, á 24 de Diciembre 1640, á las quatro de la mañana, llegó
nueba á Barcelona que en Castillo de Fels havían dado fondo galeras,
y que desembarcaban gente en el Prado».76 Sembla ser que les tropes
desembarcaren, tot i que al final no gosaren atacar la ciutat i opta-
ren per retirar-se. 

Més seriosa va ser la gran batalla naval que el 1642 tingué
lloc davant Castelldefels entre les armades de França i Espanya.
Vegem com la descriu un narrador contemporani: 

«prevenida la armada real de España, partió con ella el duque de
Ciudad Real para socorrer Perpinyà, como le favoreciessen tiempo, y for-
tuna: llegó a últimos de junio a Barcelona, de cuya playa salió a encon-

7 6 De los muchos sucesos dignos de memoria que han ocurrido en Barcelona y otros luga-
res de Cataluña. Crónica escrita por Miquel Parets entre los años de 1626 á 1640, « M e m o r i a l
Histórico Español», vol. XXII, Madrid 1890, p. 26.



trarle superior el duque de Brassé con la armada que habia traydo de
poniente, y la que avia dexado el arçobispo de Burdeos, que a la sazón se
hallava surta en dicha ciudad, enfrente de la qual, el dia 30 de junio
se embistieron las dos armadas, peleando entrambas con valores notables,
quedando la almiranta y tres vaxeles de Francia muy maltratados; y de los
de su majestad, prisionero el vaxel de Santo Thomás de Aquino y quema-
dos quatro brulotes. 

Dia primero de julio bolvieronse a embestir delante Sitges. Hallavase
la capitana de Guisa aferrada con un vaxel español, quiso pegarle fuego,
y perecieron entrambos vasos. Dia 3 y 5, deseando proseguir su pelea,
no dandoles lugar el tiempo, la española passó a las islas de Mallorca,
y Menorca, y la francesa se retiró a Barcelona; quedando entrambas mal
s a t i s f e c h a s, la de España por no aver passado a los mares de Rosselló para
alivio de Perpinyà, y la francesa por los daños recibidos, quedando arrin-
conada en Barcelona».77
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Detall d’un mosaic del segle X V I I

al·legòric a la Guerra dels Se -
g adors, on els gats representen
l ’ e x è rcit francocatalà i les rates
l’exèrcit espanyol. Noteu l’escena
de la batalla naval, en què l’ar -
mada espanyola fuig perseguida
per l’armada francocatalana,
que probablement fa referència
a la batalla naval de Cast e l l d e -
fels de 1642. (Guerra dels g a t s
contra les rates, mosaic que es
troba al Museu Vicenç Ros d e
Martorell, Baix Llobregat) .

77 N. FELIU DE LA PENYA, Anales de Cataluña, Barcelona 1709, vol. III, p. 298.
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7 8 Biblioteca de Catalunya, ms. 2073, Còpia de documents relatius a la Guerra de
Separació de Catalunya del 1640, segle X V I I. (Procedència, fullets Bonsoms, núms. 10.942,
10.943 i 10.944), f. 51r.

S e gons un memorial contemporani, en la «batalla se donà
als 30 de juny de 1642 entre Barselona y Castell de Fe l s, is veu pelear
de Barselona y moltas altras parts maritimas de Cathalunya» ,7 8 h i
intervingueren 9 galeres, 33 vaixells de línia, 2 fragates, 2 navi-
l i s, i la galera Reial, i com a vaixells d’abastament, 10 barques
i 6 tartanes.
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7 9 F. FA B R O, Historia de los hechos del serenisimo señór don Juan de Austria en Cata-
lunya, 1673, p. 36.

80 F. FABRO, Historia de los hechos del serenisimo señór don Juan de Austria en Catalu-
nya, 1673, p. 37.

25
El final de la Guerra dels Segadors

a Castelldefels

Hem vist al passat capítol dues batalles de la guerra dels sega-
dors que tingueren lloc a la costa de Castelldefels. Però l’atac més
important arribà el 1651, i fou dirigit personalment pel genera-
líssim dels exèrcits hispànics Joan d’Àustria, fill bastard del rei
Felip IV.

L’estiu de 1651 l’exèrcit espanyol havia ocupat el Garraf i el
Penedès. El següent objectiu era Barcelona. Joan d’Àustria deci-
dí aleshores que, «reforzado el ejército con todo lo posible, marcharía sin
dilación a acamparse a dos leguas de Barcelona, a la orilla del Río
Llobregat, en paraje, donde no se le pudiese estorbar la comunicación con
la Mar, y recibir de las Galeras, y otras embarcaciones, el sustento nece-
sario».79 Aquest paratge era Castelldefels. 

El dia 1 d’agost de 1651 «nombró Su Alteza al Marqués de
Bayona, y Don Alvaro de Melo: éste (como dijimos) Gobernador de las
Galeras de Nápoles; aquel, General de las de Sicília, cada uno con tres de
las de su cargo, y cuatro Navíos, para lo más pesado. A los cuales (si el
tiempo lo pidiese) había de remolcar las Galeras; y éstas, y ellos, templar
la navegación de manera, que partiendo dos días después de marchado el
ejército, supuesto su paso más lento, llegasen todos a un tiempo a la vista
de Castelldefels: y a ciertas señas se arrimasen a tierra los de la Mar».80

Així es va fer, i el 3 d’agost exèrcit i armada arribaven per sorpre-
sa a la platja de Castelldefels, mentre les terres eren expoliades
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i els habitants es refugiaven on podien. Castelldefels es convertí
en el cap de pont previ al gran atac a Barcelona, cap on marxa-
ren les tropes poques setmanes després.

En abandonar l’exèrcit espanyol aquests territoris, les tro-
pes de la Generalitat (bàsicament sometents locals) recuperaren
el control de la zona. Cap al final d’aquella contesa, Castelldefels
doncs restava en mans dels «patriotes», que feien servir la platja
per fer arribar queviures i armes a la ciutat de Barcelona, que res-
tava assetjada des del setembre de 1651. 

Aquesta situació perdurà fins que un nou desembarcament
de l’exèrcit espanyol ho impedí: «En Castelldefels, tres leguas de
Barcelona, se castigó un delito, cuyo escarmiento podría servir para otros
c a s o s, y fue, que la noche de 24 (setembre 1652) habían entrado dos
Barcos, en el muelle con 50 Cuarteras de trigo, cuya corta cantidad agra-
vada de la consideración del atrevimiento, obligó a hacer diligencia para
saber de dónde habían salido: lo cual no fue difícil (...) eran los barcos de
Castelldefels, (...) dispuso Su Alteza, que al anochecer del día 28 partie-
se (...) por mar el duque de Turfi, y Juanetín Doria, con 4 galeras, inclu-
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Retrat de don Joan d’Àustria, genera -
líssim de l’exèrcit espanyol que el 1651
desembarcà a Castelldefels i assetjà
Barcelona. L’any 1669 tornà a passar
per Castelldefels, però aquest cop com
a fugitiu, en haver estat bandejat de la
Cort. (Quadre d’autor anòmim que es
troba a la Real Academia de la His-
toria, Madrid, Espanya).



sa la Real, encargándoles: sacar todo el trigo, y embarcaciones que halla-
sen, arruinar la población, ocupar la Torre de la Marina, castigar de
muerte a los Ju r a d o s, como a relapsos, y otras personas, que se hallasen
más culpadas, y traer presos a todos los demás que pudiesen coger (...) » .8 1

Aquest atac fou definitiu, i Castelldefels tornà finalment a l’obe-
diència del rei d’Espanya.
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8 1 F. FA B R O, Historia de los hechos del serenisimo señór don Juan de Austria en
Catalunya, 1673, p. 374.
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26
La platja de Castelldefels 

després de la guerra

Foren diverses les batalles que tingueren lloc durant la guer-
ra dels segadors (1640-1652) a les costes de Castelldefels. En
aquesta època, com a contrapartida, i a causa de la presència de
forts contingents navals en les proximitats, els pirates abando-
naren les seves habituals incursions. 

Però quan la guerra acabà, les molèsties, en forma d’atacs
de pirates, reaparegueren: «En este año de 1669 en el dia de Santiago
por la mañana saltaron a tierra en dichas costas de Garraf, en la Cala
de Vallcarca, unos treinta moros. Y acudió la villa [de Sitges] con cien
hombres en armas, y después de darles dos cargas se hicieron al mar y
embistieron una barca, la cual defendió la Villa, así con la artillería como
en embiar tres fragatas armadas que la libraron».82

D’altra banda, la fi de la guerra dels segadors no va signific a r
automàticament la pau; de fet, entre 1652 i 1700, el regne d’Es-
panya estigué en un estat de guerra latent, de vegades declara-
da, de vegades encoberta, contra el regne de França. Catalunya
s e g u i a sent aleshores camp de batalla, i entre el 1696 i el 1697
dues campanyes militars franceses arribaren fins i tot a conque-
rir i ocupar la ciutat de Barcelona, que estigué sota administració
francesa durant una bona colla d’anys, aïllada de la resta del país.

En el transcurs d’aquests enfrontaments, les platges de Cas-
telldefels foren canonejades per l’esquadra francesa: «D i m e c r a s,
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8 2 Memorial presentat en 1669 a la Reina Marianna d’Àustria per la Universitat de
S i t g e s del pare Fra Àngel Vidal, presentat a la cort de Madrid el 1669 i reproduït a
J. Carbonell, Sitges la Reial, Sitges 1965, p. 31, segons cita de F. Malagelada, L ’ a n t i c
camí de les costes de Garraf i el seu entorn, Sitges 1985, p. 33.
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a XXXI de juliol ( 1 6 9 6 ) . - Se tingué notícia que en est dia al matí, set
galeras de las francesas se eran arrimadas a la platja de Castell de Fe l s,
disparant moltas canonadas, las quals a Déu gràcias no feren dany algú.
Y també se digué que dit dia a las deu del matí, la armada francesa havia
fet vela envers Sitjas y que un moço se era escapat de ditas galeras, que.s
trobava en Castell de Fe l s, deya que la dita armada anava a topar las
galeras de Espanya que deyan anavan carregadas de gent per socorro d’es-
ta ciutat».83

Tot i això, no només desgràcies portava la platja als nostres
a v a n t p a s s a t s. Tot seguit veurem com l’especial situació de la cos-
ta també atreia alguns viatgers destacats, com ara reis, prínceps
o emperadrius.

83 Dietari de l’Antic Consell Barceloní, 1696-1697, Barcelona 1968, p. 195.
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Una platja per a reis, 

prínceps i emperadrius

Malgrat la inestabilitat política i militar de la nostra costa,
el port natural de Castelldefels, situat entre l’inici de les costes del
Garraf i la platja, més o menys per on ara hi ha la cala Ginesta,
era molt utilitzat per pescadors i comerciants locals.

A més, i això potser és un fet novedós en aquestes alçades,
eren també persones d’elevada categoria les que feien servir el
port de Castelldefels per desembarcar o embarcar-se, i estalviar-
se així el feixuc trànsit pels camins de terra, que en aquella èpo-
ca eren autèntics fangars, incòmodes i lents de transitar. Una de
les primeres notícies de grans personatges que passaren per la
platja de Castelldefels és de finals del segle X V, i fa referència al
rei de Catalunya, Joan II. Era l’any 1478, i una nota al dietari de
l’antic Consell de Cent de Barcelona ens indica que: «S e t e m b r e,
dilluns XXVIII.- Aquest jorn la magestat del Senyor Rey entra en la pre-
sent ciutat per mar venint de Castell de fells hon se mes en galera tor-
nant de Vilafranca hon era anat per deport».84

Més notícies les tenim el 18 de juliol de 1666, data en què tota
una emperadriu, Margarida d’Àustria, esposa de l’emperador
Leopold I i germana del rei Carles II d’Espanya, desembarcà a
C a s t e l l d e f e l s, procedent de Cartagena amb un estol de 27 galeres.8 5

Finalment, una altra notícia d’aquella època de Carles II fa
referència al seu germanastre, Joan Josep d’Àustria, fill natural del
monarca Felip IV i de l’actiu Maria Calderón, de qui ja hem par-
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84 Dietari de l’Antic Consell Barceloní, 1478-1533, Barcelona 1894, p. 4.
85 N. FELIU DE LA PENYA, Anales de Cataluña, Barcelona 1709, vol. III, p. 350.



lat abans en el paper de generalíssim de les tropes espanyoles que
desembarcaren a Castelldefels l’any 1651. L’any 1668, aquest
personatge havia caigut en desgràcia a la Cort, i hagué de fugir
subreptíciament de Madrid tot refugiant-se a Barcelona. En la
s eva fugida, arribà a Sitges el 13 de novembre de 1669, tot utilit-
zant la via reial del litoral, i feu nit en una masia anomenada Sant
Muç, situada a l’antic camí del Vi n y e t .8 6 L’endemà, per estal-
v i a r-se el farragós pas de les costes de Garraf, s’embarcà de nit
en una barqueta que el conduí des de la vila a la platja de C a s-
telldefels: «partió a la villa de Sitges, donde le conocieron algunos (...)
Embarcose en un barquillo, ya conocido de los paysanos, que lo disimula-
ron: desembarcó en Castell de Fe l s, donde ya tenia cavallos prevenidos,
y con solo dos de sus camaradas, o criados, llegó a Sant Feliu».87

88 J O S E P C A M P M A N Y

8 6 F. MA L A G E L A D A, L’antic camí de les costes de Garraf i el seu entorn, Sitges 1985,
p. 57.

8 7 N. FE L I UD EL A PE N Y A, Anales de Cataluña, Barcelona 1709, vol. III, pp. 351-352.

Retrat de la princesa, després empera -
driu, Margarida d’Àustria, de Veláz -
quez, aproximadament fet en l’època en
què aquesta passà per Castelldefels.
(Velázquez, La infanta Margarita de
Austria, Museo del Prado, Madrid,
Espanya).
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La Guerra de Successió 
i el port de Castelldefels

A principis del segle X V I I I, una altra guerra tingué lloc a les
nostres contrades: la Guerra de Successió. En el decurs de la
successió al darrer monarca de la dinastia dels Habsburg, els
catalans escollien majoritàriament fidelitat a l’arxiduc Carles
d’Àustria, mentre que els espanyols s’inclinaren majoritàriament
per Felip de Borbó. L’enfrontament acabà provocant una nova
guerra, nous setges a Barcelona, i noves inquietuds per als habi-
tants de Castelldefels.

Els episodis s’havien iniciat el 1700, quan el rei Felip de
Borbó expulsà el darrer virrei austriacista de Catalunya, el prín-
cep Jordi de Hessen Darmstadt. Camí de l’exili, el príncep Jo r d i
es va haver de refugiar d’una tempesta a les nostres costes,88 o n
fou molt ben rebut pel capellà de Gavà. Per altres fonts sabem
que immediatament aquest capellà es posà en contacte amb des-
tacats austriacistes barcelonins, que aprofitaren aquest desem-
barcament accidental per conspirar amb el príncep de Hessen-
Darmstadt tot preparant la futura arribada de l’Arxiduc Carles
d’Àustria a Barcelona: «quando el Principe fue estrañado de los
Dominios de España en Abril de 1701 que se embarcó en una faluca,
para passar a Genova; el mal tiempo le obligo a desembarcar en Castell
de Fels, a donde fueron algunos a verle desde Barcelona».89

CASTELLDEFELS I LA MAR 89

88 F. CASTELLVÍ, Narraciones Históricas desde el año 1700 hasta el año 1725, Biblio-
teca de Catalunya (B. C.), ms. 421, tom II (1700-1701), f. 285r.

8 9 F. CA S T E L L V Í, Narraciones Históricas desde el año 1700 hasta el año 1725, B. C,
ms. 421, tom VII (docs. 1700-1711), f. 125r. També a N. Feliu de la Peña, Anales de
Cataluña, Barcelona 1709, vol. II, p. 521.



Quan, finalment, l’any 1705 l’arxiduc Carles d’Àustria
arribà a Catalunya, i posà setge a Barcelona, el Consell de Cent
suggerí al virrei que s’aprovisionés la ciutat de vi, per si el set-
ge fos llarg, a Sant Boi, Vi l a d e c a n s, Gavà i Castelldefels.9 0 Pe r ò
això no fou possible: una de les primeres fortaleses de què els
austriacistes s’apoderaren, en el camp de Barcelona, va ser el
castell de Castelldefels. Des d’allí varen enviar llegats a totes les
ciutats catalanes perquè s’hi atansessin a retre jurament de
fidelitat al nou rei. Moltes respongueren, i Castelldefels fou,
durant uns dies, el centre de la nova administració catalana
a n t i b o r b ò n i c a .

Finalment, Barcelona fou conquerida pels austriacistes, i la
guerra s’allunyà d’aquestes contrades, que fins als darrers moments
(1713-1714) es veieren lliures de l’activitat militar. Al proper
capítol explicarem alguns dels darrers enfrontaments d’aques-
tes dates finals de la contesa.

90 J O S E P C A M P M A N Y

9 0 Dietari de l’Antic Consell Barceloní, vol. XXIV (1702-1704), Barcelona 1971,
pp. 38-39.

Gravat que representa l’Arxiduc Car -
les d’Àustria, el pretendent a les coro -
nes hispàniques, aproximadament en
l’època en què desembarcà a Barcelona
(1705). (Il·lustració procedent de l’Ar -
xiu Històric de la Ciutat de Barcelona
editada per P. Voltes Bou, El Archi-
duque Carlos de Austria, rey de
los catalanes, Barcelona 1953, làmi -
na 2).
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El final de la Guerra de Successió

a Castelldefels

El capítol passat explicàrem com les platges de Castelldefels
tingueren protagonisme destacat en els primers moments de la
Guerra de Successió a Catalunya (1705-1714). També en tingué
en els darrers moments, ja que a través de la costa de Castell-
defels s’intentava com fos fer entrar aliments i municions a Bar-
celona, com explicarem a continuació. 

L’any 1713, l’exèrcit francoespanyol havia arribat a les por-
tes de Barcelona, i s’inicià un llarg setge que acabaria en la
famosa batalla de l’11 de setembre de 1714. Entre els episo-
dis d’aquell combat destaquen les accions fetes pels «pa-
t r i otes» de Castelldefels per avituallar l’assetjada Barcelona.
Aquests «patriotes» estaven enquadrats dins dels contingents
que comanava el cap de l’exèrcit exterior, marquès del Poal, que
intentaven infructuosament trencar el setge. L’estiu de 1714, «e l
marques de Poal dio diferentes disposiciones y ordenes para que en las
marinas (...) se aprovistase harina para que cargando con un cuerpo de
gentes al anochecer sobre las guardias de la marina, se facilitase car-
gar algunas ligeras barcas y introducirlas en Barcelona con harina y
300 hombres. Se malogró el designio porque noticioso el Duque de
Berbick de las estrecheces de viveres de la plaza, confirio con el General
de la Mar, el Basillio de Bellafontaine, y luego las galeras y fragatas y
34 embarcaciones tomaron (...) 400 sacos de harina en los parages de
Castell de Fe l s » .91
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9 1 F. CA S T E L L V Í, Narraciones Históricas desde el año 1700 hasta el año 1725,
Biblioteca de Catalunya, ms. 421, tom VI (1714), f. 511v.



Les últimes setmanes de la guerra foren dramàtiques; la dar-
rera temptativa de trencar el setge tingué lloc els dies 23 i 24 d’a-
gost de 1714, quan el coronel de fusellers catalans Brich f e u s
intentà passar el Llobregat pel Papiol, amb tots els sometents
generals del Llobregat, de 14 anys en amunt, aixecats al toc de
campanes i al crit de «via fora, socorro a Barcelona» ,9 2 però fou
rebutjat. El 26 d’agost, escriu des del castell de Corbera al mar-
quès del Poal proposant-li un darrer intent d’auxiliar a Barcelona:
«si fos dable embarcar la gent de peu en las costas de la part de Castell de
Fe l s, se aseguraria la entrada que queda arriesgada per la cualitat de esta
g e n t» .9 3 Intents desesperats que no tingueren temps de ser portats
a la pràctica. En tot cas, val la pena remarcar que els borbònics
mai ocuparen les terres d’Eramprunyà; aquesta terra estigué
durant tot el setge de Barcelona en mans dels «patriotes», i fin s
i tot a les primeries de setembre del 1714 era un dels llocs des
d’on s’especulava que es podrien enviar reforços i aliments a
Barcelona.
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9 2 M. BR U G U E R A, Historia del memorable sitio y bloqueo de Barcelona y heroica defen-
sa de los fueros y privilegios de Cataluña en 1713 y 1714, Barcelona 1871, vol. II, p. 124.

9 3 M. BR U G U E R A, Historia del memorable sitio y bloqueo de Barcelona y heroica defensa
de los fueros y privilegios de Cataluña en 1713 y 1714, Barcelona 1871, vol. II, pp. 192-193.

Gravat que representa el duc de Ber -
wick, general en cap de l’exèrcit as -
setjant de Barcelona el 1714. (Il·lus-
tració editada per S. Sanpere i Mi -
quel, Fin de la nación catalana,
Barcelona 1905, p. 566).
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Els darrers atacs dels pirates 

al segle XVIII

Tal com hem anat veient, l’època més activa dels atacs dels pira-
tes a les nostres costes va ser el segle X V I. Tot i això, al llarg del
s egle X V I I, també hi hagueren diversos atacs i desembarcaments.
A principis del segle X V I I I, aquesta imatge havia quallat defin i t i v a-
ment en les ments dels nostres avantpassats. Com descriu un antic
rector de Sant Pere de Gavà, «las Costas de Garraf, tan nombradas por
lo fragoso, como por lo peligroso, han siempre sido de Piratas sus ensenadas» .9 4

Fins i tot després de la Guerra de Successió (1705-1714), algun
atac esporàdic torna a tenyir d’angoixa les Costes de Garraf: «e l
13 de gener de l’any 1715, el llondro anomenat Sant Antoni de Pàdua i
Ntra. Sra. del Roser que procedia de la platja d’Arenys i anava en direcció
a Tortosa, comanat pel patró Marià Pruna, quan es trobava davant de les
costes de Garraf a una milla prop de terra, va observar que a dues milles cap
a ponent es veia un altre vaixell. Observaren una barca armada que eixint
de terra es dirigia cap al llondro i quan era a mig camí s’adonaren que
era de moros. Aleshores el patró Pruna veient-se en inferioritat de defensa
decidí fugir, per tal de salvar la seva pròpia vida i la dels seus mariners i no
restar esclaus. Va aparellar la llanxa que era molt lleugera, fugint tots ells
cap a llevant empaitats per la barca dels moros que anaven disparant trets
de fusell i de pistola. Durant l’empaitada, els arenyencs feren la prometen-
ça de fer celebrar cent vint-i-cinc misses si arribaven a bon salvament. Els
fugitius entraren al port de Barcelona havent perdut el llondro i la roba. »9 5
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94 J. MARÍ, rector de Gavà, Amantes llamas en flamante pyra..., opuscle austriacis-
ta, Barcelona 1707, p. 3.

9 5 J. M. PO N S I GU R I, El llondró del patró Pruna, article a Vida Parroquial, Arenys de Mar,
citat per F. Malagelada, , L’antic camí de les costes de Garraf i el seu entorn, Sitges 1985, p. 34.



Certament, avui ja no hi ha pirates a les costes del Garraf ni
a les platges d’Eramprunyà. Però, quan recorrem l’antiga carre-
tera plena de rev o l t s, o ens endinsem al delta i passem davant les
masies fortificades de Castelldefels, pensem que ens trobem
davant de vestigis d’una altra època. Una època en què la mar era
enemic, i en què només el coratge podia fer front a la por, trans-
mesa de pares a fills durant dos-cents anys, de sentir la veu del
sometent cridant «moros a la costa»!
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Rajoles que representen diversos
tipus de vaixells del segle X V I I I.
(Mosaic que es troba a l’Arxiu
Històric de la Ciutat de Barce -
l o n a ) .
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El far de la torre de 

Sant Salvador dels Arenys

Hem deixat per al final la descripció de les notícies que hem
pogut recollir sobre dues de les torres marineres amb més per-
sonalitat de les que hi ha a Castelldefels: la torre de Sant Salvador
dels Arenys, que durant un temps va fer les funcions de far marí,
i la Torre de la Guarda.

La Torre de Sant Salvador es remunta a mitjans del segle X I I I.
El 7 de febrer de 1256, el castlà d’Eramprunyà, Guillem de Te r-
rassa, i la seva muller Berenguela, van fer donació d’uns
terrenys coneguts com Terrasel, al terme del castell, per tal de
c o n s t r u i r-hi una església i un convent sota l’advocació de Sant
S a l v a d o r. 

Tot fa pensar que la idea del convent no prosperà, i el 6 d’oc-
tubre del 1264 van haver-hi d’establir Guillem Goguer, per tal
que es fes càrrec de la capella de Sant Salvador, i tingués perpè-

CASTELLDEFELS I LA MAR 95

Dibuix medieval (mitjans del segle X I V)
que representa la construcció d’una
torre, amb indicació d’alguns dels ins -
truments que s’hi usaven (escales, polit -
ges, plomades, etc). (Miniatura de la
Hagadá de Barcelona, British Libra -
ry, Londres, manuscrit 14761).



tuament encesa una làmpada a la capella.9 6 D’aquesta manera,
l’Hospital de Sant Salvador (un hospital era un lloc d’acollida per
als vianants que anaven, en aquest cas, pel camí ral a través de les
costes de Garraf) quedava en mans particulars que, a poc a poc,
convertiren aquella instal·lació en una masia més.

D’altra banda, tenim notícies sobre el fet que aquest hospi-
tal o capella i mas de Sant Salvador dels Arenys fundat a mitjan
segle XIII tenia adossada una torre de vigilància i senyalitzacions
m a r í t i m e s, tot i que són d’un segle més tard. Amb motiu de la
guerra de Catalunya contra Gènova, tots els llocs costaners van
haver de posar fanals i fogueres (f a r a h o n e s, scubias i lluminàries) a
les elevacions. La torre de Sant Salvador va ser escollit per posar
aquest fanal, però el sosteniment d’aquesta guaita va provocar un
enfrontament entre els senyors de Castelldefels, Gavà, Vi l a d e-
c a n s, La Roca i Eramprunyà. L’enfrontament fou arranjat per
una sentència de l’infant lloctinent, del dia 2 d’agost de 1354,
que manava compartir les despeses entre tots. El fanal es man-
tingué encès durant uns tres o quatre anys.97
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9 6 Arxiu de la Corona d’Aragó, Fons de Montalegre, perg. núm. 98 i 129, citat
per F. de Bofarull, El castillo y la baronía de Aramprunyá, Barcelona 1911, p. 51.

9 7 Arxiu de la Baronia d’Eramprunyà, Llibre de la Baronia, f. 74 i 75, citat per
F. de Bofarull, El castillo y la baronía de Aramprunyá, Barcelona 1911, p. 91 i 92.
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Notícies tardanes de la torre de

Sant Salvador dels Arenys

Al capítol passat vàrem veure que la construcció de la cape-
lla, masia i torre de Sant Salvador dels Arenys es remunta mitjan
segle X I I I. Al capbreu de l’any 1427,9 8 que relaciona totes les
masies propietat de Gispert de Relat, senyor de Castelldefels, no
hi surt esmentada, ja que aquesta zona no era propietat de Cas-
t e l l d e f e l s, sinó que depenia directament del castell d’Eramprunyà
(sota la jurisdicció del qual es fundà l’hospital de Sant Salvador). 

En canvi, la torre i el mas sí que surten esmentats a finals del
segle X V I, en un altre capbreu d’Eramprunyà:9 9 l’any 1587, a la
zona hi ha quatre masos. El primer, el mas Fe r r e r, de Gabriel Fe r-
rer de Sant Salvador, és pròpiament conegut com «Sant Salvador
de les Arenes», i limita al sud amb el litoral. Un altre, contigu a
aquest, és el mas Barceló, de Pere Joan Vi n y e s, anomenat ales-
hores «mas Vinyes de Sant Salvador», que limitava al nord amb dos
turons anomenats llavors «puig Ti n e l l» i «puig Sedal», i al sud i a
l’oest amb el mas de Sant Salvador. El tercer mas, també llindant
al sud amb la mar i a l’est amb Sant Salvador, era anomenat
«G a r a u» i antigament «C o r t i l s», i era de Bertomeu Pujades. Fi n a l-
ment, el quart mas era anomenat Va l l s, antigament Pujades,
i llindava al sud amb el camí de Sant Salvador dels Arenys, ano-
menat també «Sa Estrada», i al nord amb la serra anomenada
«puig Sedal». 
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98 Biblioteca de Catalunya, manuscrit 1137, Capbreu de Castell de Fels per Gispert
de Relat.

9 9 Arxiu Històric de Protocols Notarials, notari Nadal Castelló, Capbreu d’Eram-
prunyà 1587, 470/5, f. 1 a 8.



Més endavant, algun d’aquests masos s’ajuntaria amb els
veïns: l’any 1700, Salvador Vi n y e s, pagès de Castelldefels i des-
cendent de Pere Joan Vi n y e s, confessa al senyor d’Eramprunyà
que té el mas antigament anomenat Ferrer de Sant Salvador de les
A r e n e s, ara anomenat Vi n y e s, junt amb una peça de terra de 20
mujades prop de la capella de Sant Salvador de les Arenes.1 0 0 E n
aquella data, doncs, els masos Ferrer i Barceló ja s’havien unific a t .

Precisament, doncs, l’actual masia de Sant Salvador dels
A r e n y s, que amb la seva torre adossada i la propera capella de
Sant Salvador, al barri del Poal, estan inclosos al pla especial del
patrimoni de Castelldefels, era antigament el mas Ferrer; i més
antigament encara, l’Hospital de Sant Salvador fundat pels
s enyors d’Eramprunyà l’any 1256.
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100 Arxiu de la Baronia d’Eramprunyà, carpeta 14, citat a l’Arxiu de Josep Soler
i Vidal, carpeta Apunts de l’Arxiu de la baronia, primera època, full 13.

Detall del mapa de les Costes del Garraf fet per Nicolau de Credença l’any 1586,
que es troba a l’Arxiu de la Catedral de Barcelona, on es representa la part de la
costa entre la cala Ginesta i la zona del Poal. Noteu el detall amb què es repre -
senten dues masies de la zona de Sant Salvador dels Arenys i la platja o arenal de
Sant Salvador. (Il·lustració publicada per J. Almera i A. Bofill, Ojeada sobre el
pasado y el presente de las costas de Garraf, revista «Crónica Científica»,
Barcelona, vol. XIV, núm. 324, 10 de maig de 1891).
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La Torre de la Guarda

Com vam veure en anteriors capítols, la inseguretat de les
costes al segle XVI comportà l’edificació de nombroses torres de
defensa particulars, adossades als masos. A banda, però, fou tam-
bé construïda la torre de la Guarda.

Aquesta torre era propietat dels barons d’Eramprunyà. Pe r
s o s t e n i r-hi el vigia i la seva família, els Barons li havien adscrit
una vinya i havien cedit alguns censos de terres i parts de fruits
de diverses propietats per reforçar llur migrada economia.101 Un
procurador tenia la responsabilitat del cobrament d’aquests cen-
sos a diversos habitants de Gavà i Castelldefels. Així, en un docu-
ment de l’any 1706, Francesc Anton Fa l g u e r a s, procurador dels
b a r o n s, consigna el cobrament d’algunes d’aquestes quantitats:
«de Jaume Arús del Racó, 3 ll. 10 s, Pau Vi n a d e r, 2 ll. 10 s, Salvador
Jover, 2 ll, Joseph Coscullana, 3 ll, Joseph Riera, 3 ll, Margarida Esteva,
3 ll, Miquel Soler, 1 ll. 10 s».102

Un document posterior, del 1758, ens indica que en aque-
lla època la Torre de la Guarda es trobava establerta pels barons
a Pau Ay m e r i ch de Castelldefels, a canvi d’una pensió anual
de vui dotzenes d’escombres de palma i la desena part dels
f r u i t s.1 0 3
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101 L ’ AV I, pseudònim de J. SO L E R- VI D A L, Hi ha moros a la costa, revista «Brugués» ,
Gavà, núm. 167 (1973) p. 9.

1 0 2 Arxiu Baronia d’Eramprunyà, Carpeta 20, caixa A-84, transcrit a l’Arxiu de
Josep Soler i Vidal (AJSV), fitxa 1/1/166/15, Torre de la Guarda.

1 0 3 Arxiu Baronia d’Eramprunyà, notari Manuel Teixidor, citat a l’AJSV, fitxa
1/1/166/2, Torre de la Guarda.



La Torre doncs era en temps de pau una espècie de masia, i el
seu ocupant es dedicava, a més de vigilar, a conrear la terra i a reco-
llir palma pel Garraf, per fer escombres. Una descripció sense data,
però que deu correspondre als segles X V I I o X V I I I, ens indica les
incomoditats d’aquest habitacle: «La torra de la Guarda és una torre
rodona, la qual té en son sòl un estar, o habitació, ahont foch, llit, persona
i animal habiten sens divisió, y lo terreno és molt reduït; en lo alt de la torre
hi ha altre estar al qual se hi puja amb una escala de pedra de més de 60
e s g l a o n s, la qual es fora de la torre, i sense barana, que sols al pensar pujar
esta escala fa tremolar. Y allí se fan los fochs i guardas els guaites» .1 04

L’activa torre tancava la platja i varador de Castelldefels per
la part de ponent, constituint, amb el castell, un dels dos puntals
sobre els que s’assentà la defensa costanera durant tota l’edat
moderna. Com veurem ara mateix, fou reformada a finals del
segle XVII, tot prenent l’aspecte que avui ens mostra.
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104 Arxiu Baronia d’Eramprunyà (ABE), carpeta 11, Plan de la Torra de la Guarda
i ses Terres i censos, citat a l’AJSV, carpeta Apunts de l’Arxiu de la Baronia, primera època.

Vista posterior de la Torre de la Guar -
da, on hi ha l’escala de més de 60 es -
glaons, «que sols al pensar pujar esta
escala fa tremolar». Al peu de la torre
es poden veure les restes d’una cons -
trucció adossada, on vivia el masover-
vigia que en tenia cura. ( F o t o g r a f i a :
Arxiu Municipal de Castelldefels, pos -
tals antigues).
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La remodelació de la 
Torre de la Guarda

Dèiem abans que l’aspecte que actualment presenta aques-
ta torre ve d’una reforma realitzada a finals del segle XVII.

El dia 23 d’abril de 1680, el batlle de Castelldefels rebia una
Reial Ordre transmesa pel virrei del Principat de Catalunya,
l’arxiduc de Bournonville (que era, a més, parent del senyor
d’Eramprunyà i Castelldefels, Oleguer d’Erill i Orcau), per tal
que «las torres de la marina de este Principado se pongan en buen
e s t a d o». 

El barons demanaren la col·laboració del poble de Castell-
d e f e l s, i convocaren assemblea general de veïns al menjador
de la casa antigament dita d’Arús de la Vila, i aleshores propie-
tat de Felip Fe r r e r. Isidre Gorch s, pagès i batlle de Castelldefels,
informà als veïns «que els barons d’Eramprunyà tenen determinat
adobar la torre de la Guarda cobrint aquella y alçant dos pessas ab sos
c a r r e t o n s, i demanen als veïns que hi participin graciosament y per
esta vegada tan solament, ço és, fer lo gasto del menjar i beure als mestres
de cases que treballaran en dita obra, serradors i altres que menester serà
per dita obra; y en treginar les bigues, esquadras, llatas, teulas, cals,
arena, terra, pedra i aigua que necessari serà fins a la perfecció de la
dita obra» .

La resposta dels veïns fou negativa: «que per no tenir blat
per ésser la darreria de l’any y tenir esperances de collir-ne molt poc per
lo mal aparell de l’anyada, y vista la pobresa de molts (...) no es podria
fer el gasto. Y quant a traginar bigas, teules i demés (...) fonch votat
per vots secrets y resolta la major part de dits vots, la part negativa» .
Es llevà acta de la reunió, que fou signada per Isidre Gorch s,
b a t l l e, Josep Perers i Pau Vendrell, jurats, i Pere Mas i Pere Pa u
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Va l l s, fadrins i pagesos de dita parròquia com a testimonis. Ta m-
bé pel rector de la parròquia en qualitat de testimoni, Jo s e p
A m e l l .1 0 5

Finalment, però, la torre fou reconstruïda, tot i que sense la
col·laboració dels veïns. Des de finals del segle XVII, i fins a prin-
cipis del X I X, va ser dotada amb peces d’artilleria i una guarni-
ció permanent, que estava a l’aguait de possibles desembarca-
m e n t s. La destacada situació de la torre cridà l’atenció dels estrategs
de l’època. Entre ells, Ambrosio Borsano, un italià que va ser
mestre de camp de l’exèrcit reial a finals del segle XVII. Ens deixà
una descripció de Castelldefels i la Torre de la Guarda que repro-
duïm a continuació.
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105 Arxiu Baronia d’Eramprunyà, caixa 1, doc. núm. 36, citat a l’Arxiu de Josep
Soler i Vidal, fitxa 4/35/6/1, Any 1680.

La Torre de la Guarda dreçada sobre l’esperó rocós que li serveix de base. L’as -
pecte de la torre és el resultat de la reconstrucció de finals del segle X V I I. (Foto -
grafia: Arxiu Municipal de Castelldefels, postals antigues).
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La Torre de la Guarda 
a finals del segle XVII

La Torre de la Guarda fou reformada a finals del segle X V I I t o t
adoptant l’aspecte exterior que presenta avui dia. A continuació
transcrivim una descripció de la torre en el seu context territorial
de protecció del camí de la costa escrita per un militar italià que
serví l’exèrcit espanyol en aquella època:

«Continuando sobre el Camino de la Costa para Tarragona a poco
mas de una legua del lugar de Sant Boy que se dijo arriva donde se pas-
so por la barca el Rio Llobregat allase un lugar que se dice Castel de Fe l i s,
situado sobre de una eminencia, y cerca de la Playa de la Mar. 
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Vista frontal de la Torre de la Guarda
(1910). El seu caràcter de fortalesa
marinera atragué l’atenció dels estra -
tegs militars de finals del segle X V I I.
( F o t o g r a fia: Arxiu Municipal de Cas -
telldefels, 15-B).



Este lugar es muy abondante de viñas, y montes de pinos, y campos
labrados asi al llano como a la colina. En los llanos del Prat, que son entre
el lugar de Sant Boy y el de Castel de Felis puede campear muy bien un
exército por ser abondante de foraxes, agua, y leña. Caminando mas ade-
lante en continuacion de dicho camino llano, allase sobre de una eminen-
cia una To r r e, que se dice la Torre de Castell de Fe l i s, y es muy grande,
y esta guarnecida con artilleria, y dicha Torre sirve por dar aviso a las
demas Torres asi a la parte de Tarragona, y a Monjuique sobre de Barce-
lona de las embarcaciones de moros que vienen a la Costa de Garaf. 

Caminando mas adelante de la dicha Torre por la playa de mar asi
a poniente a un quarto de legua de dicha Torre empieza la subida de
la Costa de Garaf, camino muy malo, y desfiladero, con muchas piedras,
y a cerca de una legua de subida allase en un alto sobre la Cala de Garaf
una Torre que se dice la Torre de Garaf con una casa que guarda la dicha
cala por soler venir en aquella los moros».106

La Torre mantingué el seu protagonisme durant tot el segle X V I I I,
i encara a principis del segle X I X era activa, guardada per una peti-
ta bateria de dos canons, i cuidada per un encarregat que compa-
tibilitzava la seva residència a la torre amb el conreu dels camps
v e ï n s. En època de guerra, la bateria era servida per una petita guar-
nició que hi era destacada per fer-hi guaites i vigilar el trànsit dels
vaixells que s’apropaven a la costa. 

Com veurem a continuació, la Torre de la Guarda tingué pro-
t a gonisme en els primers moments de la Guerra del Francès con-
tra les tropes napoleòniques que envaïen el país.
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1 0 6 Biblioteca de Catalunya, ms. 2.371, Discurso general hecho por el maestre de cam-
po D. Ambrosio Borsano (...) en que describe toda la carta topografica del Principado de Cata-
luña (...).
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La Torre de la Guarda 

durant la guerra del Francès

Hem vist que la Torre de la Guarda va ser reconstruïda al
segle X V I, i que a finals del X V I I estava provista d’artilleria i un
destacament permanent de guaita. A finals del segle X V I I I la situa-
ció es mantenia, com esmenten els veïns mateixos l’any 1789:
«En un monte de la misma orilla del mar se halla construhída una torre,
nombrada de la Guarda, que sirve de atalaya o centinela para hacer seña
de unos lugares a otros quando se descubre alguna embarcación de moros
o piratas, haciendo humo en lo alto de la torre, de día, y fuego, de noche,
para aviso y resguardo de los navegantes. No se sabe por quién fue cons-
truída, pero sí se observa ser muy antigua. En la propria orilla hai barra-
cas de pescadores, en donde se recogen los de la ciudad de Barcelona quan-
do el mal tiempo los coge en la mar»107

La Torre de la Guarda tingué un paper destacat durant l’aixe-
cament contra l’ocupació francesa de l’any 1808. Els primers que
a les nostres contrades s’aixecaren foren els veïns de Sant Boi,
el dia 6 de juny de 1808, el mateix dia de la derrota francesa dels
B r u c s. «El mateix dia 6 de juny, sortí una comissió, davant la qual ana-
va Gaspar Va l l s, i es dirigí a la Torre de la Guarda de Castelldefels, empor-
tant-se per defensar la vila (de Sant Boi) dos canons que allà hi havia,
amb motiu de la lluita que estava sostenint, encara, Espanya contra
Anglaterra. Amb els dos canons i sense pólvora, poc podien fer. 

Una nova comissió es nomenà tot seguit. (...) S’encaminaren a la
platja de Castelldefels, davant la qual hi havia estacionat, feia dies, una
fragata de guerra anglesa.Un pescador, dintre la seva barqueta, es dirigí
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1 0 7 J. CO D I N A, J. MO R A N, M. RE N O M, El Baix Llobregat el 1789. Respostes al qües-
tionari de Francisco de Zamora, Barcelona 1992, p. 95.
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108 C. MARTÍ VILÀ, Guerra de la Independència, Sant Boi 1959, pp. 11-12.

a la nau britànica per posar-se en contacte amb el capità i demanar-li si
accediria a parlar amb els paisans que esperaven a la vora del mar. En cas
de bona acollida els portaria al vaixell en un nou viatge. Contestà el cap
anglès que els rebria de bon grat i, per avençar l’entrevista, manà que
apariessin una llanxa i, acompanyat d’un intèrpret i dos mariners, arri-
bà a terra primer que el pescador, amb la seva resposta. (...) El quefe
anglès els respongué que (...) els entregaria dos caixons de pólvora, sense
retribució de cap mena. (...) I es despediren, a continuació, amb molta ale-
g r i a» .1 0 8 Des d’aquell moment, Castelldefels fou un punt d’avi-
tuallament d’armes a les tropes dels patriotes que s’enfrontaven
contra els invasors napoleònics.

Detall del mapa de les Costes del
Garraf del 1586, on es veu la
part de la costa entre la zona del
Poal i Barcelona. Noteu que a
sota del castell de Castelldefels,
en un turó prop de la costa, hi
dibuixa una torre rodona que
podria correspondre a la Torre
de la Guarda. (Il·lustració publi -
cada per J. Almera i A. Bofill,
Ojeada sobre el pasado y el
presente de las costas de Ga-
rraf, revista «Crónica Científi-
ca», Barcelona, vol. XIV, núm.
324, 10 de maig de 1891).
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La decadència de la 
platja al segle XIX

Al llarg d’aquest treball hem anat veient com la puixança i la
importància del lloc de Castelldefels anà moltes vegades lligada
a la utilització marinera del seu litoral, bé a partir de la pesca, bé a
partir del comerç. De fet, l’activitat pesquera fou la que es man-
tingué durant més temps, i fins a mitjan segle X V I I I hi ha dispo-
sicions dictades pels senyors d’Eramprunyà i Castelldefels que
fan referència a la seva regulació: els anys 1750 i 1758, manen
als pescadors de Castelldefels que tenen l’obligació de fer mer-
cat de peix a la menuda al poble, cada dia després de tornar de
p e s c a r.1 0 9

Però amb el pas dels anys, l’avanç lent però imparable del
delta del Llobregat anava allunyant cada cop més el poble de la
costa. Per fer-nos una idea d’aquest creixement, esmentem
només que el 1427 es diu, en un capbreu de Castelldefels, que
el mas Folquer (actualment només en queda la torre, al centre del
poble) limita al sud amb el litoral marí.110

A poc a poc, l’allunyament de la costa va anar convertint l’an-
tic litoral en un immens pla d’aiguamolls on criaven els mosquits
portadors de la febre groga. Com descriu l’any 1786 un il·lus-
trat barceloní propietari d’una masia a Gavà, i autor d’un pla de
sanejament de la zona, «la marina que por la parte de poniente hay
desde la montaña y fortaleza de Montjuich hasta Castelldefels, que com-
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1 0 9 Arxiu de la Baronia d’Eramprunyà, caixa I, plec núm. 47, citat a l’Arxiu Josep
Soler i Vidal, fitxa 4/35/1/1, Castelldefels, segle X.

110 Biblioteca de Catalunya, manuscrit 1137, Capbreu de Castell de Fels per Gispert
de Relat, f. 15r.
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Plànol de les possessions de la baronia d’Eramprunyà a finals del segle X I X, que
es troba a l’Arxiu de la Baronia d’Eramprunyà, a Gavà. En contrast amb Gavà,
la part costanera de Castelldefels es veu encara sense colonització. Només s’hi indi -
quen la caseta de carrabiners, al peu de les costes, i les barraques del barri de
Les Botigues, ara Can Bou. (Fotografia: Arxiu Municipal de Castelldefels).

Aspecte de la llacuna de la Murtra,
entre Gavà i Viladecans, amb el mas -
sís de Garraf al fons. Aquesta llacuna
està protegida per la Unió Europea
pels seus elevats valors naturals. Al
segle X I X, bona part de la zona maríti -
ma de Castelldefels presentava aquest
feréstec aspecte, amb aiguamolls i ma -
resmes, que eren niu de mosquits i
bressol de plagues i malures. (Fotogra -
fia: Museu de Gavà).



prende immenso terreno, es absolutamente fatal y inhabitable» .1 1 1 De fet,
el poble de Castelldefels va arribar a ser famós per la seva insa-
lubritat.112 Una insalubritat que, a més, provocà una notable dis-
minució del nombre d’habitants.113

Sigui com sigui, podem afirmar que en aquesta època més
propera, aquesta debilitat demogràfica i la pobresa del poble van
fer oblidar els antics dies d’esplendor mariner de Castelldefels.
Un esplendor que només recuperaria, a partir dels anys vint i tren-
ta, amb la descoberta del turisme.
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1 1 1 Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Municipal, Representacions, 1791,
Projecte de sanejament del delta de Segimon Torelló, citat per J. Codina, El delta del Llobregat
i Barcelona, Esplugues 1971, apèndix documental, doc. 4, p. 457.

1 1 2 J. NA V A R R O, Algunas notas sobre el Castelldefels de finales de siglo X I X, d i n s
Castelldefels 10 segles d’història, Castelldefels 1987, p. 29.

113 X. PUJADES, Elements per a una interpretació del Castelldefels del segle XIX. Els fac-
tors de l’empobriment, dins Castelldefels 10 segles d’història, Castelldefels 1987, p. 26.
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La redescoberta

La redescoberta de la platja de Castelldefels no es produí fin s
ben entrat el nostre segle, i vingué de la mà d’una activitat nova,
desconeguda fins aleshores en aquests indrets: el turisme.

El creixement econòmic i demogràfic, i el canvi social que
experimentà Catalunya en l’època prerepublicana tingueren com
a conseqüència la difusió d’unes activitats de lleure fins aleshores
destinades només als individus de les classes socials dominants.
És en aquesta època quan es popularitzen les guinguetes de la
Barceloneta, i també quan els barcelonins descobreixen les àmplies
platges del delta del Llobregat, entre el Garraf i Vi l a d e c a n s. 

Ben pocs anys abans, un grup d’especuladors immobiliaris,
encapçalats pel polític dretà Francesc Cambó i la seva Immobilià-
ria Catalana, tot preveient aquesta descoberta, s’apropiaren —en
alguns casos fins i tot fent ús d’amenaces— de diversos terrenys
costaners d’aquestes zones, amb vistes a urbanitzar-los i edific a r-
los algun dia, quan la demanda arribés a garantir guanys fàcils
i segurs.114

Paral·lelament, es basteixen a la platja de Castelldefels els pri-
mers banys, a l’usança de l’època: multitud de casetes on canviar-
s e, establiments d’hostaleria, i els primers hotels. Un d’ells, el Flo-
rida Park, va instal·lar un aparatós embarcador que s’endinsava
a l’aigua fins arribar a un viver, on criaven els menjars que ser-
vien als clients.

114 G. TRIBÓ, De l’arrencada del segle XVIII a les transformacions agràries actuals: el cas
de Gavà, tesi de llicenciatura, U. B., Barcelona 1978, pp. 80-81. També, des d’una
altra òptica, A. Gibert, Un segle de vida gavanenca (1840-1940), Gavà 1990, p. 70. 
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La platja de Castelldefels els anys trenta d’aquest segle. La imatge mostra el bal -
neari-hotel «Florida Park», amb la zona de banys i l’embarcador, que conduïa a
un viver situat enfront de l’hotel. (Fotografia: Arxiu Municipal de Castelldefels,
22-D, cessió de Teresa Vinyals).

La platja de Castelldefels els anys trenta. A la mar, s’observa una petita embar -
cació de motor: era la «golondrina» que duia els turistes barcelonins a fer un tomb
per les costes de Garraf. (Fotografia: Arxiu Municipal de Castelldefels, 30-A).



Fou aleshores, l’any 1931, que el grup d’arquitectes conegut
com a GAT C PAC (Grup d’Arquitectes i Tècnics Catalans per al
Progrés de l’Arquitectura Contemporània) dissenyà, en contra-
posició als intents especuladors de les immobiliàries, una Ciutat
de Repòs i de Va c a n c e s, que s’havia de construir a la franja cos-
tanera entre Castelldefels i Vi l a d e c a n s.1 1 5 La proposta s’enmarca-
va dins del Pla Macià de Barcelona, i fou elaborada pels presti-
giosos arquitectes Le Corbusier i P. Jeanneret, juntament amb el
G AT C PAC. El pla urbasnístic, que ja es gestava des de finals de 1931,
fou ofert desinteressadament a Francesc Macià el març de 1932,
per tal que la renaixent Generalitat el dués a terme. 

Fou una aposta d’avantguarda amb unes clares motivacions
s o c i a l s, que cal contextualitzar dins del fructífer món cultural
i tècnic d’aquella Catalunya republicana tan excepcional en tots
els sentits.

C A S T E L L D E F E L S I L A M A R 113

1 1 5 La descripció d’aquesta proposta urbanística es va publicar per primer cop
l’any 1932 a la revista del GATCPAC A.C. Documentos de actividad contemporánea, núm. 7,
titulada “es necesario organizar el reposo de las masas”. Hi ha una reproducció fac-
símil a A.C./G.A.T.E.P.A.C. 1931-1937, Ed. Gustavo Gili, Barcelona 1976. Vegeu
també S. Tarragó, El Plan Macià, síntesis del trabajo del GATCPAC para Barcelona, « 2 c
construcción de la ciudad», núm. 15-16, (1980) pp. 80-81.



114 J O S E P C A M P M A N Y



39
Una ciutat de repòs i de vacances 

per a Castelldefels

El projecte de Ciutat de Repòs i de vacances fou elaborat
pel GAT C PAC per donar resposta a les necessitats d’oci dels tre-
balladors de la zona de Barcelona. Com deien els autors de la
proposta, «la intenció del projecte és essencialment democràtica, encami-
nada a resoldre una necessitat social de les classes mitja i treballadora» .1 1 6

En un altre lloc, havien deixat clar que «no es tracta de crear una
platja de moda més. Res de casinos ni hotels de luxe. La qüestió és satis-
fer una necessitat del treballador barceloní. La generació proletària ante-
rior passava el dia a la taverna i a les sales de joc; és un deure dels actuals
directors de la ciutat facilitar al proletariat la satisfacció de les seves ànsies
de llum». I afegien «La qüestió és d’urgència. S’ha d’actuar d’una for-
ma enèrgica, valent-se, si convé (per tractar-se d’un cas de salut pública)
de les lleis d’expropiació, evitant la creació en aquest lloc d’un paradís
b u r g è s, centre d’explotació assolible solament a les classes privilegiades,
abans que realitzin el seu projecte els que somien transformar Castelldefels
en un Jean-les-Pins o un Cannes. Si això es portés a cap, fóra una expo-
liació més als treballadors barcelonins».117

Hom preveia doncs l’expropiació dels terrenys per la Genera-
litat i la urbanització a càrrec de cooperatives obreres, sindicals
i sanitàries. L’objectiu era construir-hi torretes de lloguer per
als obrers, centres balnearis, i diversos serveis (esportius, com un
gran estadi i diverses pistes d’esports, piscines i cabines per a
b a n y s, lúdics, com ara cinemes a l’aire lliure, càmpings, hotels
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1 1 6 GATCPAC A.C. Documentos de actividad contemporánea, núm. 7 (1932), gràfic
2 C.R.

117 Una ciutat de repòs per a Barcelona, revista Mirador, 5 de novembre de 1931.



s a n i t a r i s, clíniques d’urgència i pavellons per a metges, etc.) per
a l’esbarjo de les classes treballadores de Barcelona, que hi acce-
dirien mitjançant un tramvia elèctric i una gran autopista (que
anomenaven «Autovia de les Corts Catalanes», avui la popular-
ment coneguda autovia de Castelldefels) que havia de connec-
tar la Gran Via barcelonina amb la costa, mitjançant un servei
regular d’autobusos. A la Ciutat de Repòs també s’hi ubicaria un
embarcador per a petits vaixells, un camp d’aterratge per avione-
tes a Vi l a d e c a n s, i un altre per a zeppelins, aeronaus que en aque-
lla època rivalitzaven amb la incipient aviació per controlar les
grans línies transatlàntiques, a Gavà. 

El projecte, d’altra banda, preveia conservar tota la pineda
com a «parc públic natural», que arribava fins a la platja. Com
deien els autors del projecte, «aquesta urbanització no significa la des-
trucció del paisatge. És la garantia de conservació dels seus avantatges
n a t u r a l s» .1 1 8 No contemplava cap passeig marítim, atès que els
urbanistes consideraven que una tal obra tallava la continuïtat
entre la platja i els blocs, i crea molèsties, soroll i perills, sense
contrapartides ev i d e n t s. Les edificacions es distribuïen darrera la
pineda, rodejades per la zona agrícola.119

La «Cooperativa popular la ciutat de repòs i de vacances»,
q u a l i ficada «d’interès públic» es va constituir a principis de 1934,
presidida per F. Maspons Anglasell i amb un patronat on hi parti-
cipaven representants dels municipis de Castelldefels, Gavà i Vi l a-
d e c a n s. Del 20 al 28 de febrer va presentar el projecte amb una
gran exposició als soterranis de la Plaça de Catalunya, i el 1936 ja
tenia més de 800.000 socis inscrits i 600 entitats col·laboradores
a d h e r i d e s. Els tràmits per a les expropiacions es van iniciar a fin a l s
de l’any 1933, però una sèrie de retards burocràtics als despatxos de
Madrid van fer que no s’iniciessin en ferm fins el 1936-37.
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1 1 8 GATCPAC A.C. Documentos de actividad contemporánea, núm. 7 (1932), gràfic
12 C.R.

1 1 9 Una bona descripció de la Ciutat de Repòs i de Vacances a A. de Habsburgo
Satzger, Propiedad y espacio en Castelldefels, Castelldefels 1983, pp. 95-100.



La guerra d’Espanya del 1936, però, deixà la idea com a pro-
j e c t e. La zona només començà a recuperar-se vers els cinquan-
ta, de la mà dels plans d’estabilitació i, sobretot, del turisme bar-
celoní i estranger que cada cop amb més ímpetu arribava a casa
nostra. L’explosió constructiva que el GAT C PAC havia pretès
canalitzar cap a fins socials acabà esdevenint un creixement, amb
tots els matisos que calgui, dirigit i planificat pels mateixos espec u-
ladors dels anys vint, o els seus hereus.120
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1 2 0 Per a aquests aspectes del creixement, vegeu l’obra d’A. de Habsburgo Satz-
ger, Propiedad y espacio en Castelldefels, Castelldefels 1983.

Aspecte general del planejament que el GATCPAC havia previst per a la costa de
Castelldefels, Gavà i Viladecans, l’any 1931, i que mai es va arribar a fer realitat.
Les zones ombrejades de la part superior dreta assenyalen l’indret reservat per a camp
d’aterratge de zeppelins i un petit aeròdrom. (Fotografia: GATCPAC, A . C .
Documentos de actividad contemporánea, núm. 7 [1932], gràfic 2 C.R.).
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El futur

Avui, la realitat costanera, profundament marcada per l’ex-
plosió constructiva dels darrers quaranta anys, ha configurat un
paisatge ben diferent del de principis de segle. Ja no queda res
d’aquelles platges gairebé verges que els estiuejants dels anys vint
descobrien en baixar del tren. 

El paisatge humà, però, ha vist com es tranformava especial-
ment aquests darrers deu anys, quan les segones residències es
començaren a transformar en residències permanents. Una
transformació que ha comportat un notable increment de la
població resident, i per tant noves necessitats i nous serveis.1 2 1

D’aquesta manera, la platja d’avui tampoc és la dels anys seixan-
ta, on el caos constructiu s’afegia a una evident manca de serveis. 

Aquesta ha estat la darrera etapa, de moment, del Castellde-
fels mariner: la de l’adequació dels serveis a les necessitats dels
r e s i d e n t s. Uns serveis que, com el canal olímpic, el passeig marí-
tim o la nova església que, sota la marinera advocació de la Mare de
Déu del Carme, es preveu construir al carrer d’Arenys abans
de l’any 2000,122 acaben d’arrodonir la imatge d’un C a s t e l l d e f e l s
més abocat al mar, més conscient de la seva vocació indissolu-
blement lligada al Mediterrani. Vocació subratllada per l’impuls
que s’ha donat, des de l’Ajuntament, a la Festa del Mar, com a
diada local de retrobament i recuperació de la memòria històrica.

CASTELLDEFELS I LA MAR 119

1 2 1 PE P SO L É, Castelldefels, una ullada al futur, dins «Castelldefels, 10 segles d’histò-
ria», Castelldefels 1987.

1 2 2 Nuestra señora del Carmen, nuevo templo, «Mar i Muntanya», núm. 36 (juliol
1998) p. 8.



Tanmateix, en el viatge s’ha perdut quelcom molt més valuós
que una imatge i un paisatge: s’ha perdut també natura i espai
l l i u r e, ja que el terme municipal està pràcticament tot ell urba-
nitzat. Po t s e r, les coses que van atreure els primers estiuejants a
les nostres platges avui ja no existeixen, sacrificades a un creixe-
ment total. Les generacions futures, si de cas, diran si s’hi ha
guanyat o s’hi ha perdut. Sigui com sigui, l’auge dels moviments
e c o l o g i s t e s, fortament arrelats en el cas de Castelldefels,1 2 3 i n d i-
ca més aviat que la segona possibilitat comença a pesar de debò.

L’ e c o l o g i s m e, amb tot el que comporta d’esperança de cara
al futur, i de solidaritat amb les generacions venidores, potser
serà, com ho foren la pesca, el comerç, les guerres o el turisme,
el paradigma que marcarà el futur d’aquestes platges històriques.
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1 2 3 Al manifest fundacional de la Coordinadora Salvem el Garraf , organisme ben
s i g n i ficatiu d’aquest esclat ecologista, s’hi han adherit, fins ara, tres grups ecologis-
tes radicats a Castelldefels: Ecojoves, Grup Ecologista de Castelldefels i Salvem els
Arbres de Castelldefels.

Maqueta de la futura església que, sota la marinera advocació de la Mare de Déu
del Carme, s’ha de construir els propers anys a la zona costanera de Castelldefels,
al servei dels feligresos dels barris de Marisol, Gran Via Mar, Can Bou, La Pine -
da, Lluminetes i Platjafels. (Fotografia: revista Mar i Muntanya).
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Conclusions

Al llarg de quaranta capítols, hem anat traçant diverses pin-
zellades històriques sobre la relació entre Castelldefels i la mar.
Es tracta d’una relació molt antiga, que ha passat moment d’a-
mor intens i profit mutu. 

Podem parlar d’amor quan recordem els pescadors que tre-
ballaven de valentper llevar els fruits de la mar i posar-los a la
taula de reis i magnats, i així alleugerir les dures imposicions feu-
dals sobre la terra; També quan rememorem els arriscats comer-
ciants de Castelldefels, que amb llurs fràgils vaixells arribaven als
quatre punts cardinals del nostre Mediterrani, i importaven els
productes necessaris per als veïns alhora que exportaven els fruits
de la terra.

Pensem en èpoques d’odi intens, en canvi, quan la mar era
sinònim de perill, d’incursions dels pirates, de desembarcaments
d’armades enemigues, o del retruny de canons.

Sigui com sigui, hem intentat refle c t i r, en aquesta llarga sèrie
de records històrics, dos fets que potser hauran sorprès a més
d’un lector: d’una banda, la constatació que la història de
C a s t e l l d e f e l s, per bé o per mal, està indissolublement lligada a
l ’ e s d evenir històric de Catalunya, i moltes vegades amb un paper
de protagonisme; la proximitat a la capital, a Barcelona, ha fet
que les vicissituds de la ciutat afectessin, de vegades ben directa-
ment, les vides i hisendes dels pobladors i pobladores d’aquest
racó de la costa. D’altra banda, la constatació, també evident, que
des de les llunyanes èpoques dels ibers fins a les tan properes
de la Guerra del Fr a n c è s, l’esdevenir dels homes i dones de
Castelldefels ha anat indissolublement lligat a la mar. 



Mar de pescadors, de comerciants, de prínceps, reis, empera-
d r i u s, o de guerrers i pirates; però mar al cap i a la fi, oberta a
tot allò de bo i de dolent que la fortuna oferia. Potser aquest sot-
metiment a l’atzar, al perill i a les possibilitats del líquid element,
han arribat a forjar (i forgen encara, a través del constant dev e n i r
dels visitants i turistes que passegen despreocupadament per
aquests arenals històrics) l’esperit col·lectiu d’aquesta localitat.

Esperem sincerament que aquest llarg passeig per la nostra
història us hagi agradat.
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Estampa tardoral del castell de Castelldefels amb la mar al fons. Al mig, s’endevi -
na l’actual ciutat, construïda sobre una antiga costa plena d’història. (Fotogra -
fia: J. Campmany).
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