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Granollers,

centre radial de cam ins

des de la mes remota

antiguitat

S'ha dit i repetit dotzenes de vegades que Granollers i el

separables,

encara

avui dia. Un element ha fet fort I'altre

,

seu mercat

i tots dos

son dos conceptes in

plegats

han donat IIoc

a

Catalunya, afavorit per la seva situacio ideal en el
rnes productiva del Valles, justament en un nus de comunicacions de primer

dels nuclis mercantils mes dinarnics de

un

cor

de la terra

ordre,

on

conflueixen carreteres i camins que porten

Relacionant-Io amb aquesta

tres ha estat un incentiu el record d'un escrit del

doctor i sf

a

tot arreu.

questio dels camins, cal

tan sols un excursionista

que deixem ben

pales

que per

Dr. Salvador Llobet, de quan

exemplar, rnes

que

afeccionat, apassionat ja

a

encara

nosal
no era

que per lhis

toria i la geografia de les terres que trepitjava. Es tracta d'un article publicat en el setmanari
local "La Gralla", el 6 de juliol de I'any 30, i que es titulava "Els veils camins de Granollers",
on

remarcava

linteres

quais ja preveia

el

perill

enorme

de Ilur

que tenia per

a

la nostra ciutat I'estudi dels camins

veils, pels

possible desapariclo.

Una definicio -que la creiem exacta- sobre la

interpretacio

del fet economic del mercat

alguna rao ja era Catedratic de Geografia
granollerf,
Humana- afirmava que "si una cruilla de camins antiquissims fou la determinant del naixe
ment de Granollers, la seva situacio centrica en mig de la vall del Congost, amb taci!s cornuni
cacions i uns voltants d'una agricultura molt fertil
va crear un mercat estable i concorre
gut". (1)
que feu el mateix Dr. Llobet -que, per

,

...

f

Les condicions naturals del Iloc eren, tanmateix,
un

mercat

des depoques antiqu (ssirnes.

com a

lia eminentment pageslvola, que exigia

un

massa

resposta

bones

indret ben situat on,

entrar en contacte amb altres grups de pagesos 0 de tercers

Panissars,

i per Girona i Hostalric

es

--

dirigia
103

a

no

acabes arrelant-hi

en

dies convinguts,

poques

intermediaris.

Hem dit que Granollers va neixer en una triple cru illa de
era el que tot venint de Franca entrava a la PenInsula

quais

Coil de

perque

pertinent ales necessitats d'una roda

camins, el rnes important dels
pel Portus, 0, millor encara, pel

Granollers per

anar-sen

de dret

a

Marta-

-
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rell, i d'alli a Tarragona i rnes enlla, Era el carru rorna dit dels Vasos Apol.linars 0 de Vicare1.10 (2) (fig 1) el qual, en la seva traiectoria per Catalunya, aprofita des de Girona fins a prop
de

Tarragona

i la Pre-litoral

un

pas

natural, I'anomenat corredor pre-literal. situat

Eis anomenats Vasos Apol.l inars s6n quatre
ria entre 10 i 15 ern, trobats

a

prop de

Roma,

segle I despres de J.C. i, fins i tot, de finals del
hi ha

na

litzades

totes les

gravades

d'un establiment
gonem

a

(Sabadell)
en

parades

I'altre comptat

i Seterras

el nucli veil de

0
en

Granollers,

i que

es

I abans de J.C.

s.

correspon

la "vil.Ia"

a

amb rics mosaics dels

romana

romana

d'abans de J.C. loca

segles I i II d. J. C. i

una

gran

diversa.

procedent de
en el Valles,

la

Cerdanya i el Ripolles,

i per Granollers i

travessa la

Montcada, seguint

important que creuava Granollers tarnbe molt utilitzat en epoca romana
(Matar6) a Aquae Calidae (Caldes de Montbui). EI trafic devia ser forca intens;

Un tercer carni
el d'lIuro

exter

-

-

Plana de Vic i pels estrets del Congost entra
el Besos, arriba finalment a Barcelona. (5)
era

(4). En lIur superflcie

aRoma, amb les distancies
milles rornanes. L'hostal de Semproniana entre Arra

I internacional es el que,

cam

cilfndrics d'argent, d'una altura que va
solen datar de bon cornencarnent del

vasets

hostals del cam! de Cadis

(Hostalric)

quantitat d'enterraments depoca
Un segon

entre la serralada Litoral

(3).

-

-

ales

platges del Maresme s'han recuperat arnfores vineries procedents de forns de cuita calde
a I'expor tacio de vins d'aquelles terres. (6)
afortunada
coincidencia de tres cam ins irnportantfssims en un punt on, a no tri
Aquesta
gar gaire, hi naixeria Granollers, en un moment en que Catalunya, dominada pels romans,
regnava la pau, forcosarnent hague de traduir-se
ja a mit jan segle II abans de J.C. en una
explosi6 de prosperitat de les explotacions agrlcoles que sorgiren al Nord, sobretot del Valles
Oriental, i que donaren peu a l'encunyaci6 d'una rnoneda propia per a la regia, la moneda de
la comunitat ibero-romana de LAURO (7), la majoria d'exemplars de la qual s'ha recollit per
rins i que servien per

-

les nostres terres, i moltes

-

d'altres, tarnbe, ales platges

del Maresme.

La decadencia del pas
de la via

romana

per Granollers

l.'euforia econornica de la pagesia ibero-romana del Valles

Oriental, no dura, pero gaire.
forcosarnent, hague de produir innegables consequencies negatives dins del sis
tema productiu i comercial de les terres orientals del Valles- es dona quan, per alia el nai
xement de Jesucrist, I'emperador August mana construir una variant del Cam! dels Vasos
Apol.Iinars, la qual, a partir de Caldes de Malavella, iamb el nom ja de Via Augusta, deixava
el pas per l'lnterior del Valles per a anar a disc6rrer per la Costa, cornencant a Blanes el seu
periple, i per Mataro i Badalona entrar a Barcelona (8), servint aix i d'una manera eficac els
forts interessos economics que s'havien anat creant en el Litoral, de molta rnes potencia, sens
dubte, que els que continuaven subsistint a l'lnterior. Aquest desviament del trafic militar i
comercial -aquest seguia a aquell- irnplica autornaticarnent l'aband6 del Cam! dels Vasos
Apol.iinars que tant havia d'haver ani mat la vida comercial de Granollers, d'aquella Sempro
niana (9) que, si be I i hem trobat els mosaics, no I i hem trobat encara la lapida, cosa que no
,

Un fet -que,

ens

perdonen els

Durant els

contraopinants.
primers segles de la nostra Era, les

nostres

tres

coses

de Roma

continuen,

encara, mar

imperial anira aguantant-se fins a comencaments del segle IV, en el
transcurs del qual es pot dir que cornenca la decadencia del tipus d'economia que l'lmperi
Horna havia muntat per a aconseguir I'abastament normal del servei de I'annona, la missi6 de
xant

be. Tota I'estructura
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Figura 1, Un dels quatre
totes

les parades

0

vasos

anomenats

Apol ,I inars,

hostals del carru de Cadis

distancies, Semproniana correspondria
Reproducl6

existent

en

a
a

on

consten

Rorna. Segons les

Granollers.

el Museu d'Hlstorta de Sabadell
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la

qual era vetllar pel suministre
pital de l'lmperi.

constant i

gratuit de queviures als habitants de Roma, la

ca

segle Vie, els visigots intenten suplir la manca d'un poder politic en el rnon rorna.
aconsegueixen. A la Peninsula Iberica, els arabs acaben desplacant els visigots en a
questa feina. Pen) en el segle IX, sorgeix potent el moviment de la Reconquesta Cristiana,
En el

No ho

que

ja

no

La Via

tindra aturador (10).

Francesa,

un

cam! empedrat del

En aquesta empresa de la

paraules l'actuacio

poques

conseguida

IX

Reconquesta, els Francs son els nostres aliats. Explicarem en
carolingis en I'afer de la indeperidencia de Catalunya a
879. L'any 777, Carlemanyreunia I'assemblea de Padehorn, on

dels reis

definitivament el

rebia la subrnissio dels

segle

saxons.

A la mateixa Assemblea s'hi presenta el "vall de Barcelona i

Girona", que pr oposa a Carlemany I'establiment d'un protectorat damunt Catalunya i Araqo,
una operacio per a anar contra el nou emir de Cordova.
Carlemany accepta la proposta i or
ganitza dos exercits, es presenta I'any 778 davant Saragossa, creient-Ia aliada. No es aixf, i
Carlemany ha d'emprendre una retirada sobtada. AI voler travessar els Pirineus, es encalcat
pels gascons, que Ii provoquen la gran catastrote de Roncesvalles.
Pero Carlemany no desisteix dels seus projectes damunt
Hispania, L'any 785, els habi
tants de Girona, per iniciativa propia, lIiuren la ciutat a
Carlernanv. i tarnbe ho fan aix (els
muntanyencs d'Urgell-Cerdanya. Pero els musulmans reaccionen, iamb una empenta abasse
gadora, I'any 793 ataquen Girona i desvasten les comarques de Narbona i Carcassona.
Aquisqra, centre pol (tic del poder carolingi, contrareacciona, i del ega les operacions pol rti
co-militars pertinents sobre Hispania a la cort dAquitania que presidia a Tolosa el rei l.lurs
el Pietos, un dels tres fills de Carlernanv. l.'accio de
penetracio cornenca el 798 i es feu en
cornbinacio amb elements indigenes d'una banda i altra de la muntanya. A Catalunya, fou
encarregat el comte Borrell, que segurament ho era d'Urgell, un avenc i fortificacio fins a 0,

,

sona

i Cardona.

Aix I s'intenta

profunditzar la zona docupacio llancant diverses campanyes sobre Lieida,
Osca, Barcelona i Tortosa. Totes foren un fracas, excepts la tie Barcelona, que fou presa el
801. l.'expedicio fallida contra Tortosa tinque Iloc el 809 i la
dirigida contra Osca, tarnbe
fallida, s'escaique el 812.
A partir d'aquests intents carolingis de penetr acio, que van a carrec de la Cort de Tolosa,
es quan caldria establir la possible reconstruccio d'un cami cap a Ia frontera
dHispania, que,
sortint de Tolosa, despres de seguir tota la vall del riu Arieqe arriba a
L'Hospitalet, puja i tra
vessa el Coli de Puymorens, i baixa cap a
Puiqcerda, en plena Cerdanya, per la vall del riu Ca
rol i els cornencarnents del riu Segre.
La perllonqacio d'aquest cam ( per les terres de la Marca Hispanics carol ingia rebera el nom
de Strada Francesca i tarnbe de Via Calciata, 0 sigui, via
empedrada. La [ustificacio d'aquests
noms ens la dona un document del 10 de
marc de 998, pel qual el comte Borrell II fa dona
cio al Monestir de Sant Cugat, d'un alou que comprenia Reixac, Arcanova i Ripollet. AI fer
la delirnitacio de l'alou, ve un moment que diu aix i:
(els termes) baixen fins ala caleada
i tornen cap Orient des del Migdia pel cam! recte que per I'honra i
gloria del pas dels francs
fou fet amb fragments de pedres i tot
seguit afermat (11).
Es tracta d'un cam ( molt important, historicarnent. Aquesta Via Francesca iniciava el seu
recorregut per Catalunya des de I'actual Puiqcerda, i per Ripoll, Olot, Besalu i Bascara feia la
seva entrada a I'antiga Via Augusta, que procedia del Portus,
,

"

...
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de Trentapa
Hostalric, continuant per la vora del riu Tordera. A partir
Un
arribant aixf a La Roca.
quilornetre despres, al ser a Can
sses, anava vorejant el Mogent,
a la carena de Can Con
enfilant-se
vall
del
riu
deixava
la
Mogent,
Perdiu, tocant el Pi Gros,
ala dreta, i per sobre
Masferrer
deixava
Can
havia
fet
Can
Ribes
d'hostal-,
-que
gustell per
nom de Vall.lloberes-.
el
de
Valldariolf
rep
fins
al
torrent
ja
baixava
-que
aqui
Can Soley,
a enfilar-se cap el Coli de Puig dOve
Despres per Can Prat Ramon 0 Can Prat Nou, tornava
costat de Cal Rei i Cal
on hi havia I 'Hostal de Vi lafort-, i, ja en linea recta, passant pel
lIa
de
Palou(fig. nO 2,3 i 4) baixava
Malo -totes dues cases, dins la parroquia de Sant Julia
Creuava Girona i

-

(12) Ca l'Arnau i Can Parellada. Despres, passant arran del Tur6 de les
direcci6 a
Tres Creus, s'ajuntava al riu Congost, que travessava uns 100 metres rnes avail, en
terme de Mollet -per darrera la fabrics de la Pel�eria
de
Montmel6.
pel
Despres,
l'esqlesia
branca continua
i pel terme de La Llagosta, arribava al Pia de Reixac, on es desdoblava. Una
Rocamora
-abans a
recte
a
Can
en
cap
angle
va cap a Barcelona, pero una altra, tombant
dret

tot

a

Petrafita

Can Pallars- prenia finalment la direcci6 de Ripollet i Sant Cugat del Valles.
Cal tam be, fer esment d'una altra branca de la Strada Francesca, que, a Olot, sapartava de
dOlot
la via principal que, per Besalu i Bascara, anava cap a Girona i Barcelona. La branca
ColI
baixava cap al Migdia despres de travessar el Colisacabra, i per Roda i Vic, pujava cap a
cap a Manresa i Lleida (13).
-entre els que tracten aquesta mate
grans trets el recorregut de la famosa
de desbancar a favor de La Roca la
la
acia
Francesca
0
Via
Strada
tinque
qr
riaCalciata, que

suspina

Moia. dirigint-se

i

Aquesta

a

era

situaci6 estr ateqica de Granollers. Ens donarern comp
que creiern indiscutible i immillorable
de portar a terme la poblaci6 de Granollers per tal
increibles
dels
hague
esforcos
que
te, ara,
el seu mercat
ans el contrari acabes convertint
que no disminufs la seva categoria comercial,
en la
dels mes importants de Catalunya, malgrat la manca de suport oficial
no
de
Granollers,
Via
cas
de
la
lIuny
Francesca,
passant
dels cam ins, ja que aquest

setmanal

questio

en

un

fou pas l'ultirn.
Via Francesca. L'any 1073,
ara precisar rnes les dades sobre el recorregut de la
venda d'un alou
document de Is "Libri Antiquitatum" de la Seu de Barcelona tracta de la
de
Santa
Cardedeu
i
la
de
Malenyanes, al
Agnes
situat entre la parroquia de Santa Maria de
Voldr Iern

un

lIoc anomenat ViLlalba. L'esmentat alou consisteix en I'esqlesia de Sant Vicens
ba
amb ses cases, torres, etc. Eis limits de I'alou s6n els ssquents: A Circio

-

la de Vil.lal

(nord), lIinda
casa de pages co

-

l'esqlesia de Sant Salvador dels Prats situada a la
el bose de Montilios (Montells) iamb
neguda actualment amb el nom de Can Pelegri -, amb
serra
i garriga davant del Castell de Be
amb
la
el riu Carotitulo (riera de Cardedeu); a Orient,
amb
la
via
que en diuen Calciata (Calcadal:
de
Meridie
publica
(a migdia),
llo loco (Bell-lIoc);
de Occiduo (a occident) amb eilloc anornenat Aqua viva (14).
En un altre document de I'any 1201, es parla d'unes terres situades ala mateixa parroquia
amb la

serra

que es sobre

-

de Santa Maria de Caritituli (Cardedeu) i

a

Vil.lalba, des de I'estrada

que

va

de Sancto Cele

estrada que va de
donio a la ciutat de Barcelona -el tracat de la Via Francesca-, fins a I'altra
a Granollers ve a confirmar
de
Sant
Celoni
referencia
Granollers
a
Sant Celoni
(15). Aquesta
una

cita del mateix earn!

que diu

que certes

cases

en

un

altre document tarnbe sobre

i terres confronten

Vil.lalba, pero del 1043 (16),

costat de Tramuntana amb la via que con

pel

dueix al forum granularios.

EI Riu "Vallense

Pels

noms

"

dels indrets amb els

quais limiten, s6n
-
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ments:

es del 995, i diu que Seniuldo i la seva esposa venen al Monestir de Sant Cugat un
a Palou "que affrontat hec omnia: de parte circi, in termines de locum

un

alou que posse ien

vocitatum Granolarius; de oriente in termini de Valle Luparia

(Vail-lioberes, Valldariolf);
meridie, in ipsa via calciata (camf antic de Sant Celoni); de occiduo, in flumine que dicunt
Vallense (el riu Conqost)". Pel que podem veure, aquest alou era tan extens, que agafaria la
major part de la parr oquia de Palou, la situada a I'esquerra del riu Congost, riu que en el do
cument rep el nom de "Valles" (17).
de

L'altre document es de

posseia

que

I'any 1141, i ens diu que Guilia concedeix a Sant Cugat l'alou
Sant Sadurnf de Palatio Dalmanla (Montornes del Valles), situat "in loco que

a

dicitur Petra Fita
de

que afrontat: ab oriente in villa Dordila

...

Mugent, ab occiduo in Montemolono,
Valla pena de parar-nos

un

a

(Can Masferrer), a meridie in rivo
Congost)". (18)
com es mereix el fet, no massa cone

circio in rivo de Vallense (riu

moment per a comentar

que al nostre riu els

documents medievals rnes primitius I'anomenessin Valles i no Con
gost. Aquesta toponfmia antiga del nostre riu te uns aspectes histories i geogrMics molt cu
gut,

riosos,

permetrem de

ens

que

ment de la

Reconquesta,

el

comentar breument. EI fet es que,

de Valles

en un

principi,

al cornenca

donava pas a tota la comarca aviu coneguda
amb aquest nom, sino tan sols ala seva part oriental i central, 0 sigui, unicarnent la zona que
comprenia les valls de la Riera de Caldes, la del riu Tenes, la del riu Congost, la del riu Mo
nom

no es

gent i la del Tordera en part. Quedaven, doncs, excloses
rres fntegres de les zones de Sabadell ide Terrassa.
En

Moreu-Rey,

dels

un

ments,

tigues

fou el

primer

en

adonar-se d'aquesta

particularitat,

en

treballs (19) esmenta per ordre cronoloqic les localitats que, segons els docu
troben situades en territori "Vallense ", la lIista de les quais la cornenca Marata

es

Diu: "No pot esser

una

coincidencia que

-

en

els reculls de fonts documentals

an

cada

cisament

vegada que es esmentat el Valles durant quasi tot el segle X, hom al.ludeix pre
lIocs situats a la part oriental i central daquesta comarca. En canvi, les viles i lIocs

a

de la part

durant bastants anys encara, son situats sense al.ludir la pertinence del
final del segle, pero l'aplicacio de la denoninacio avanca vers ponent, i passa
de les rieres de Tordera, del Congost i de Caldes, a la del riu Ripoll. En 983, ja

occidental,

Valles". "Cap
de la

possiblement

totes les te

seus

I'any 895.
-

que

d'aquesta denorninacio

conca

a

,

trobem Santa Maria de

Ripollet, i,

en

988

0

l'Antiga inclosa en el Valles. En 985,
990, s'hi afegeix tarnbe Sant Cuqat. ",

toca el torn de "Palau Auzid"

0

..

"Fins quasi el segle XI, per consequent, el Valles als ulls dels contemporanis no passava
a Ponent rnes enlla dels limits del riu
Ripoll." Segons ell, "aquesta desviacio histor ica po
dria ser deguda a la influencia del riu aleshores anomenat Valles ("rio Vallense", de I'any
-

-

pas

924; "alveo Vallense", del document que abans hem esmentatde I'any 985; "flumen que di
Vallense", del 1004, etc.), nom que correspon al riu que actualment porta el nom de

cunt

Congost.

"

En quant al

de

Congost,

tenim el

sequent document que potser ens dona la clau de
I'any 1019 i parla d'una permuta de la meitat del
Villar d'Abdela (Can Masferrer, de Montornes) amb ses per tenencies i la meitat de
I'esqlesia

com

i quan

de Sant Jaume
terrnes: A

dia,

nom

es va

cornencar

a

irnposar.Es

de

(capella adossada

Orient,

amb el terme

a la casa, subsistent encara avui
dia), i en dona els sequents
d'Arquers (rnoh de Brama-sacs que va al mercatum; a mig
de Palatio Dalmanla (Montornes del Valles); a llev-nt, amb el terme de

amb I'estrada

Monte Molono (Montmelo]: al Nord, amb el "flumine Vallense quod discurrit per congostum

(riu Valles

que discorre

lles", pero, pel

que

sigui,

pel Congost)." Encara molt temps despr es, continua dient-se'n "Va
poe a poe sana imposant el de "Congost" (20)
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Petrafita,

un

termenal ben documentat

Hem dit abans que la Strada Francesca

Petrafita,

que

Via

0

la part de Migdia de
vegada tarnbe se 'l descriu

Valldariolf i saltava cap

alguna

ssible existencia d'una

a

casa

de

Calcada, sortint de La Roca,

Palau, passant pel
com

a

trencava cap a

davant d'un lIoc anomenat

Vitia Petra Fita (21), indicant la po

pages.

cartografia vallesana de l'Editorial Alpina (22), I'indret esta assenyalat amb el nom
Blanc, documentat ja el 1405, un toponirn del qual parlarem despres, en co
mentar els limits de Palou amb els del Castell de La Roca. Es, tanmateix, temptador el poder
pensar en la possible relacio d'aquesta Creu d'en Blanc amb un anterior "menhir" que hauria
donat lIoc al toponim, rnes antic, de Petrafita. A uns 200 m. al nord, hi ha la important ma
sia de Can Malia, que en el 1408 se'n deia a Can Blanc, D'aqui I'altre nom de la Creu d'En
Blanc (23).
Eis documents que tot seguit esmentarem tan aviat ens parlen de Petrafita com de la Via
caleiata, i es que, en realitat, parlar de I'un vol dir tarnbe parlar de I'altra, que passava just al
En la

de Creu d'En

davant de Petrafita.
Un document de
fer

una

I'any 933, interessantissim, es serveix d'aquest indret de Perafita per a
just amb la jurisdiccio parroquial de Sant Esteve de Vilanova
diuen, a certs efectes administratius, de Vilanova del Valles-: En el do

delirnitacio que s'escau

de La Roca-

ara en

Borrell, per la qracia de Deu, comte i marques, ven a Viva, bisbe i a la se
Eulalia, verge de Barcelona, un alou que cornpren terres, vinyes,
horts, arbres, pia i munyanya, situat tot al Comtat de Barcelona, al terme que diuen Luparias
un altre toponirn molt estes en aquella epoca, en
(Lloberes) a Valle Luparia i a Merdantio
la qual qualsevol riu 0 riuet que no portes mai aigua 0 que en portes molt poca, de seguida el
lIatinitzaven amb el nom de Meritabile, la traduccio del qual, en catala cor rent -Merdahtio
veiem que no era tan poetics com semblaria deduir-se d'aquella norninacio.
Les delimitacions d'aquest alou son tarnbe molt interessants: a Tramuntana, confronta
cument es diu que

,

Seu de Santa Creu i Santa

va

-

amb Petra Fita;

per la via que condueix

va

Ariulfi (casa de Valldariof)

a

i aixi baixa fins

Granularios i fins
a

la

easa

a

I'altra via que

de Sant Andreu

va

a

Villam

(capella de Can Prat

Veil); a Orient, comenca a Sant Andreu, va a les cases de Sunyer fins a la vila que diuen Re
xago (Can Santpere}, fins a I'altre vico nomenat Palatio (Turo de l'Arbocera) i va fins a la se
rra de Cabanna (capella de Sant Bartomeu de Cabanyes); a Migdia, cornenca a la serra de Ca
nomenaren Ungulo i porta fins al Coli de les Palome
Nespula; a Ponent, cornenca a dita Nespula i va per la serra fins
a la easa de Santa Maria (Can Palau) que Cusca, que fou muller de Guitart, difunt, mana fer i
arriba fins al Villar Abdilla (Can Masferrer), i aixf se junta a Petrafita (24).

bannas, i perve
i arriba fins

res

a

a

les

la

cases

serra

d'Esteve que

de la

pergaml de I'any 1003 ens diu que l'Abat Oto permuta amb els germans Ande
Longobard una terra situada a Palou p�r una vinya, que es trobava a Marata. Les te

Un altre
guer i
rres

de Palou estaven situades "in terminio de Petrafita que vocant Palaeiolo". AI

lIindava amb "ipsa strata vel in terra de Sancti Juliani"

Mentrestant,

un

altre document del 1006

Migdia,

(25).

diu que Sanla i altres testamentaris de Sen

ens

deredo atorguen al Monestir de Sant Cugat la meitat d'unes

terres situades al Iloc

dit Ar

Congostell. Per la carretera del Masnou, passada I'entrada a I'autopista,
hi ha una curta pujada amb corba cap a I'esquerra. EI c'rm de la pujada es, en la toponlmia
dels segles X i XI, el Coli d'Arquers. Arquers era el nom del moll anomenat de Brama-sacs.
Can Congostell es una altra casa de pages, de grans dimensions, de planta quadrada, amb pe
quers i

a

la Vall de

tites torres de guaita

a

dalt

a

la punta de cada

cantonada, aixecada
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Un

plano!

Cami rorna (Vasos

Apol·linars)

(d'Iluro a A�uce Catidee)
(d'Ausa a Barclno)
Via Francesca (s.IX)

dels quatre

..

cam

..

ins rnes

importants
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del document

aixi: "I son aquestes terres

en el Valles, en termes d'Archarios, prope
Sti.Stephani de Villanova vel in valle Conqustello" (26).
Un altre document sobre la calcada: un pergami de I'any 1050 parla de la donacio d'un
alou situat en el terme de la parroquia de Sant Esteve de Villa Nova, al lIoc nomenat Merita
bile i Meritude, feta per Esteve, sacerdot, ala Canongia de la Santa Creu. A tramuntana, Ilin
da amb Mata Rodona; a Orient, amb el castro de Palaciolo; al Migdia, amb el riu de Valle Lu
paria [Vall-Hoberes): i a Occident, amb la Via Calciata (27).

text

ipsa Calcata

era

vel in terrnino de

Petrafita, situada

en un punt estrateqic de la via Francesca, havia de ser un termenal de pri
ordre. Abans hem dit que Petrafita era a Palou; despres hem pogut veure com servia de
terme per unes terres de Vilanova de La Roca. En un altre document, aquesta vegada del
mer

1173,

es

(28). Es

diu que

de

troben in terminum de monte tomes in loco dicto patra fita

unes terres es

dir que Petrafita 0 Villa Petrafita, situat a la Via Francesca seria el nom d'una casa
ve ina d'un menhir 0 pedra dreta que, en el seu
temps, feia de termenal de tres pa

a

,

pages
rroquies. Avui, I'indret serveix encara de termenal de tres municipis: Palou (avui
lIers), La Roca i Montornes, EI pia on s'aixecava Petrafita, pia situat al migdia de
I'any 1648

encara en

deien el Pia de la

Les dues alternatives del cami de
o

per Granollers

Malgrat

la

Can

Malia,

Calcada (29).

Franca

per "interior:

per La Roca

0

categoria de

seva

cam

I

oficial,

no

sembla que la Strada Francesca, que seguia el

emportar tot el transit procedent d'Hostalric i de Girona. Tarnbe devia ser
utilitzat el pas per Cardedeu i Granollers. Aixi ens ho demostren certs passatges dels iti

Mogent, s'arribes

forca

dia Grano

a

viatges efectuats pels monarques aragonesos. Per exemple, el 5 de gener del 1837
Pere III, en el seu palau de Barcelona. EI seu .f ill, el nou Rei en Joan I,
no va massa depressa per a assistir al seu enterrament. Aixi veiem que els dies 5,6, 7 i 8 de
gener se'ls passa al Castell d'Hostalric. EI dia 9, es troba in loco de santo Celedonio. EI dia 10
en 10 loch de Cardedeu. EI mateix dia 10 ja es troba in villa granullariorum. Continua encara
firmant documents a Granollers del dia 11 al dia 18, posant in loco de Granollers, i tarnbe en
la vila de Granollers. Per f I, el dia 19 fa la seva entrada a Barchinone (30).
EI succeeix I'any 1396 el rei Marti. Es sabut de tots que el rei Marti passa lIargues tempo
neraris dels

mort el senyor Rei en

La

Garriga,

del 1400,

estant a

rades

a

on hi feia cura daiques termals. En
Tarragona, decideix anar a prendre

el

seu

els

itinerari consta que el 19 d'abril

banys de La Garriga. Surt de Tarra

gona el dia 19. EI dia 21 es trobava a Vilafranca, on hi passa tres dies. EI dia 24 es a Marto
rell. EI dia 25 al Monestir de Sant Cugat. EI dia 26, a Barcelona. EI dia 27, a Montcada i a

Granollers i el dia 28

La Garriga (31).
ernpren viatge des de Barcelona. EI dia 4 de novembre de 1045 surt de
Montcada. EI dia 5 signa dos documents a Montecateno i in populo Cas
entrava a

EI mateix rei Marti

Barcelona i arriba

a

tri de Montecatheno i el mateix dia 5 arriba al Castell de La Roca. L'enderna passa per Hos
talric i fa nit al domo de Belladona. Tot el dia 7

carnent del qual

encara

existeix avui dia

uns

se 'l

passa

quilornetres

a

I'Hostal de la Belladona, I'empla

al Nord de Sils. EI dia 8 arribava

Girona. AI sortir d'Hostalric, diu: "Partirn d'Ostalrich huy bon
aci

i

e

vinguem-nos

a

a

dinar

jeure al monestir del Carme, a Girona."
Bascara i arriba a Castello d'Ernpuries on fa nit. L'en
Girona,
cap
derna, dia 19, passa per in loco de la Junquera i travessa els Pirineus, no pel Coli de Portus,
sino pel de Panissars, arribant el dia 20 a Ceret. EI comentari es el sequent: "Com nos haiam
a

la Belladona et

rnat

EI dia 12

marxa

anar-nos a

de

sopar a

va

acordat de fer 10 carnf del coli de

a

Panicas,

manam

-

facats

adobar los passos

e

camins

a

tots los
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Diri
que sens perill de nostra persona puxam passar
del
fa
de
nou
et
baiulo
Portus".
AI
tornar,
Ballaguarda
gitur
dos
el cami per Girona, Casa de la Bedallona, Hostalric, Sant Celoni, Castell de La Roca
dies =, Sant Cugat del Valles i Barchinona (32).

homens de

vostra batllia en tal

forma,

...

Micheli dez Gue!l castellano de

-

Ordres i contraordres reials sobre camins

Pel que hem pogut entreveure, els personatges reials per anar a Girona tan aviat agafaven el
cam! del Mogent i de La Roca com enfilaven la ruta del Congost des de Montmel6 fins a Gra

d'aqu i trencaven cap a Cardedeu i Sant Celoni. Alguna vegada, els mateixos po
forcer la utilitzaci6 dels camins, aconseguint privilegis que anul-laven la posi
bilitat d'usar un cami paral-lel que passava pel poble vei.
Per exemple, el de Caldes de Montbui havien aconseguit del rei Jaume I un decret en virtut
del qual concedia als de Caldes que el cam! 0 via de Barcelona a Vjc passes per Caldes i no
pel Congost de Codines, com acostumava tradicionalment. Perc, I'any 1274 el Rei revocava
els termes d'aquell decret (33).
Sobre aquest tema, En Moreu-Rey afirma que aquell privilegi tenia la seva ra6 de ser ja
el
que el cami rnes rapid per anar a Barcelona a Vic es el que passava per Caldes. Afegeix que
cami esmentat era conegut documentalment i popular pel cam! del qlac, que era utilitzat
tant pel qlac que venia de la Plana de Vic com per la neu i el gel que baixaven del Montseny
nollers ides

bles intentaven

,

i

Balenva vers Barcelona.
En el segle XVIII aquest traf ic encara passava per Centelles cap a Sant Feliu de Codines i
Caldes, on retrobava les files menys nombroses que baixaven de la banda de Castelltercol.
Malgrat tot, el mateix Moreu-Rey diu que I'itinerari d'algun personatge reial demostra que
Caldes
com es el cas de I'infant Joan el
per anar de Barcelona a Vic passa de vegades per
1372- pero altres vegades el cami es fa per Granollers. Reconeixem, pero que el cami de
-

,

Vic

te, tanmateix, molta rnes tradici6

a

Caldes que

Granollers. EI

no a

carrer

que surt de Cal

Tramuntana ha estat sempre anomenat, des del 1338 almenys, carrer de Vic; el por
tal sota el qual deixava la vila era el portal de Vic (34). A Granollers, pel contrari, no tenim
des

vers

ni cap

portal ni

cap carrer que facin la rnes

pel Rei Jaume I

a

es

mercat que s'hi crea el

de Cardedeu
que creiem

Rei

mana

una

petita referencia al cam! que portava

a

Vic.

explica en la Carta de Repoblacio concedida I'any 1272
Cardedeu. Per tal d'aconseguir que la vila tingui la creixenca assegurada i el

Un altre fet curi6s

el que se'ns

dimecres de cada

colla de

privilegis

deque influenciar

que el cami

en

setmana

arreli ben

profundament,

i de beneficis. Pero entre aquests,
,

certa manera sobre el transit per

de Barcelona

ens

el Rei atorga als

crida l'atenci6 un,

Granollers. Es

tracta que el

Sant Celoni passi per la mateixa vila

public que
prohoms Montells i Lledo que tallin el cam! antic (devia ser el ca
tal que tothom hagi de passar per la vila, manant que no transiti ninqu
anava

a

de Cardedol i autoritza als

m! de

Mogent)

per

pel cami veil (35).
ben be els mo
Cinquanta anys justos va durar aquest privilegi. Encara que no comprenem
Jaume
II llicencia per
obtenen
del
rei
son
els
de
Granollers
que
tius, el 1322 els representants
ells gaudien
Eis
de
Cardedeu
a
que
veil
del
Cardedeu
replicaren
el
cami
(36).
a tallar
Mogent
de I'esmentat cam! (37).
1272
ala
utilitzaci6
I
el
rei
Jaume
per
pel
d'aquell privilegi expedit
Aquest plet el va solucionar Alfons III I 'any 1329 concedint Iliure facultat als
Granollers (38).
a poder circular tant pel cam! de La Roca com pel de
-
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Limits de la rodalia del castell de La Roca
amb el terme de la Vila de Granollers
Tenim

una

part del

menten els limits a

aixi,

text d'una carta del rei

Marti, feta el 4 de novembre del 1405,

on

s'es

del Castell de La Roca amb els termes de la vila de Granollers. Diu

Migdia

aclarint que la confrontaci6 amb el terme de la vila de Granollers

no es poque portar a
presentat el procurador d'aquesta vila, i, per tant, cornenca la confron
entra en contacte amb els I imits de Palou: "Els termes de Palou i La Ro

terme per no haver-se

taci6
ca

es

en

el punt

on

trobaven aleshores

en

una creu

de fusta que existia

Roca, seguint

per la serra

direcci6

junt al

cam

i de Granollers al Cas

puig Porcell i d'ell,davallant-se envers
la pineda de Vilafort, d'on sense deixar les serres sequents en la direcci6 empresa, trobava 10
(Transita per un marge avail de la serra fins a un altre situat entre propie
puig Berenguer
tats d'En Guillen Torre de Palou i d'En Berenguer de Prat Jussa, de la vall de Llovera).
En essent al puig
de les Coscolleres Amples, des d'on seguia vers Occident fins a cert to
rrent (el qual era antic cam. d'anar a Sant Celoni) damunt el mas Oliver de Palou, i on, en
tell de La

en

Sud,

al

...

...

honor del

Osona de

mas

public, cornu
ta, per

filant-se

a

manera

serra

la

dit Batlle mana fer-hi altre rnollo

Palou,

termes.

Marina, i

Prossegueix pel cam.

que

a

amunt

puig d'En Ricart,

en

la

,

restant el torrent 0

veil de Sant Celoni

cami

fins al de Granollers

d'arnbdos, el Batlle opina haques de construir-se una fi
Palou, i a Migdia de Montornes, i a Orient i
Nord de La Roca. (Aquest es el termenal de Petrafita, del qual hem parlat abans).
EI cam. de Marina segueix essent la partie: mes el deixa a I'entrada del Coli d'Arquers, en

a

Montornes i

arnbdos

a

creu

Ponent fos del terme de

per

una

rasa

vers a

Orient i davallant-ne quan arriba

a

cert marge del

prendre la direccio de Migdia fins a altre marge junt a I'heretat dAr
quers, des d'on, seguint la margenada vers Orient, es fica a un torrent per a passar el port
d' Arquers. Travessant el torrent prossegueix 10 susdit cam. que de Granollers, va ales parro
quies d'Alelia i Teia, i en ell vol col-locar-hi un rnollo restant de La Roca envers Orient i
Nord, i de Montornes envers Migdia i Occident. La divisoria puja per la riera de Sant Llev,
tore pel torrent d'En Cuquet fins el IIoc on el cami de Vilassar baixa a dit terme, i, on, aca
bant el limit de Montornes, cornencava el del vei castell de Sant Vicens 0 de Burriac, que no
es poque fixar per trobar-se pendent de litigi (39).
per

a

,

Un

plet sobre el cam. ral al

seu

pas per Granollers

Eis camins constitulen, abans mes que ara, uns reforcos molt valuosos per a I'economia
travessaven. Pero, es possible que el punt de vista dels pobles no coincidrs
gaire amb el punt de vista del transeunt 0 usuari del cam i. Sobretot, hi hauria diverqencia
dels pobles que

de criteris quan els

que tindrien

muralla, que eren forca, farien pagar peatge 0 posa
Aleshores, els vianants 0 viatgers buscarien la manera
d'escapar-se del pagament d'aquelles gabelles.
Un cas aixi va passar a Granollers i que obliqa als nostres sindics a demanar I'ajut de les
autoritats superiors per a solucionar el problema que se'ls plantejava en haver resolt els
vianants no passar pel centre de la vila, sino per fora muralla, on havien arribat a obrir uns ca
mins que de senzills corriols ja havien es devingut camins carreters, cam ins que els Sindics de
Granollers havien fet tallar sense consentiment del Batlle General de Catalunya.
EI document que ens en parla es del 9 de febrer del 1685 i tracta de la sol.iicitud de la fa
pobles

rien taxes ales mercaderies de transit.

cultat de cloure el cami de Barcelona

a

Vic i que torni

a

passar per I'interior de la vila de Gra

nollers: Diu aixi:
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Figura 2. EI cam!
al

seu

pas,

antic de Sant Celoni
encara

avui vigent,

(Ia Via Francesca del

s.

IX)

pel barri de Can Malo

(Palou, Granollers)
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Establiment

0

facultat de clourer el carm de Barcelona

a

Vic i que torni

a

passar per I'inte

rior de la Vila de Granollers

(9 febrer 1685).
"EI Batlle General de Catalunya, D. Ramon de Oms i de Sta.
Pau,

singulars
de

de la Vila de S. Esteve de Granollers la

sequent suplicacio:

rep de la Universitat i

la Universitat de la Vila

Bisbat de Barna., diu y representa a V.S. questant dita vila
plantada y situada
10 Cam( Real que va desde la present ciutat de Barcelona a la
plana de Vich de
ssim temps, en que no ya memoria de tantes centuries,
sempre dit Cam ( Real se era conservat
fent los passatgers via per en mig de dita vila, tant anants com vinents, ara anassen a peu

Granollers,

en

antrquj

ab cavalgadures de

com

tragi

gers la conveniencia de fer

tenir tam be

en

ell la comoditat de

niencia dels passatgers,
mers

quels

acarreava

guna cossa i

ab carros, cotxes

0

fer

0

nit,

a

no

de axo

mes

ssimament per

junt al

Iliteras, tenint

recapta, per

ser

dita vila

ohir missa los dias de

dexaba tarnbe de serho dels poblats

un

festa,
en

,

en

se

resultaba
y

a

poble molt nurneros
y al pas que era

gastaban

esta

observansa antiquissima

de la

en

y

conve

dita Universitat per 10

favor del Comu de dita Universitat

hostals,

en aso los passat
los hostals de dita

co

ella al-

algun benefici en
qual consta pleni

notorietat y aXI mateix ab los actes antichs de las pessas de terra que son
en dita vila, carrer de Barcelona, los quais diuen,
que ditas pe

sa

vulgarment dit

carrer

de

poder

0

tant al anar com al tornar

10 transitar per dita vila dits passatgers que sempres

carnicerias, tavernas, flecas

ssas

altres

tant ten ian segur trobar tot genero de

vila,

les

0

mig dia

terra termenan ab 10

ssant dit

Cami Real de Barcelona a Vich, en que no podria ser sino pa
Cami Real per 10 mig de dita Vila, sens de pochs anvs a esta part adulterarlo, pa-

ssant la

major part dels pasatgers, aXI los que van a peu com ab cavalgadures, per fora la vila,
un Carnf molt ample, de tal manera
que vuy parex un Cam( real, essent ax( que
antes dit Carm ral era una petita sendera
per passar los treballadors al conreu de les terras
questan situades en 10 pia dit de Granollers, a la part de la Riera y a las terres que son al part
aventse fet

de la montanya; axf que dita Universitat experimentava que 10 Cam (real sols
passava per 10
mig de dita vila en los cassos, de passar algun carro carreta 0 cotxa, los quais tots passan per
,

dins,

per

poder doblar

no

munt de la

Vila,

fora, per tornar a entrar
transits, allotjaments 0 altras

anant per

y en los casos de

al Cam I Real ques al cap de
mostras de Infanteria y Cava

Ileria, las quais frecuentament ocasionan

a dita Universitat excessius gastos y no tenint 10 be
nefici de que dita vila fos Carnf real per los dernes passatgers y transitants que Ii podrian do
nar
algun alivio (encara que molt medic) per suportar aquells, los quais motius foren causa
que dita Universitat de poch ensa (pensant que ho podia fer) tapa 10 Carnf que dits passatgers

avian fet per

obligarlos

de dita

com

aque aguesen tots de passar per 10 vertader Carnf Real que es per dins

estat, del que avent tingut V.S. noticia, mana a dita
Universitat destapar dita senda -feta per dits passatgers, ab rnotiu de que sens Ilicencia expre
ssa de V.S., no la avian poguda
tapar en que en continent fou obeit per ells y vuy esta en di

Vila,

era antes y sempre era

,

ta

conformitat, passant

los passatgers per fora dita Vila y

no

per dins que,

com

es dit, es 10

verdader Cam I real.
Demanem: Que V.S. Ii fassa establiment del dit cam( ab facultat de poder tapar 10 dit ca
va de la Creu al cam( del mas Bassa en un
cap y capdemunt fora 10 portal dels metges

rni que
10
rra

cam

I de

ma

dreta

anant de

anant tarnbe de Barcelona

quatre cantons de Is carrers
establiment
(40)

Barcelona

a

Vich que

va

al forn de la Morera y el de

ma

esque

Vich i qui va a la Riera, offerint dexar uberts los camins dels
de Barcelona y S. Francisco, suplica a V.S. sia servit concedir est
a

r r

...
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Eis lIadres de Cam. Ral
Voldrlem parlar ara d'un aspecte molt important dels camins, el de la seguretat de Ilurs
usuaris, seguretat que a partir del segle XVI cornenca a minvar fins a restar qairebe absolu
tament nul-la a principis del segle XVII. Durant aquest perlode de rnes de cent anys, el ban
doler es convert! en I'amo i senyor dels camins de Catalunya. Eis autors que s'han dedicat a
estudiar el fenomen no acaben de posar-se d'acord sobre la causa rnes possible del problema.
Dubten que sigui per raons derivades del camp, d'una mala reparticio de les terres, per exem
pie.
La Sentencia arbitral de Guadalupe, resolucio donada per Ferran el Catolic el desembre
del 1486, va acabar amb el plet rernenca a Catalunya. La qairebe totalitat dels pagesos cata
lans va aconseguir l'abolicio de la rernenca, dels mals usos i del dret de prendre i maltractar, a
canvi d'una cornpensacio econornica als senyors dominials. EI camp catala assoleix una gran
prosperi tat que es tradu I en la construccio de noves masies i en la restauracio de moltes al
tres. S'ha guanyat el dret a I'estabilitat sobre I'explotacio
Malgrat aquestes bones perspectives, el bandolerisme a Catalunya durant el segle XVI s'ha
convert it en un veritable flagell de tots aquells que es veuen obligats a transitar pels camins
del Principato Diu Pierre Vilar (41): "Hi ha bandolers a la plana de Lleida, als boscos dels
voltants d'igualada, als primers pendents del Montsenv, a la baronia de Montbui, ales portes
de Barcelona. En la seva opinio, pero el bandolerisme, rnes que fruit "dun malestar general
,

,

,

,

agrari", es rnes aviat
La "Pineda

pels

un

products

"de la inflacio que cornenca

a

arruinar

negocis".

Fosca", un lIoc dominat
en pie Valles

bandolers

L'anterior diqressio sobre el bandidatge catala del segle XVI I'hem feta per a ajudar a
comprendre les dificultats i els perills amb que s'havien d'encarar aquells que necessitaven
viatjar. Hem dit abans que la baronia de Montbui com les portes de Barcelona estaven em
pestades de bandolers. Eis autors que han estudiat el Valles ens parlen tarnbe d'un altre in

dret d'on els bandolers

eren amos

i senyors. Es tracta d'una

zona

boscosa existent entre Mo

Montcada, aproximadament on avui hi ha el nucli urba de La Llagosta, que era travessa
da de punta a punta pel cam I ral de Girona a Barcelona. Aquesta massa boscosa era coneguda
llet i

amb el

nom

de Pineda Fosca.

Maspons i Labros, en el seu treball "EI Valles". de I'any 1881, en diu el se
quent: "Antigament hi havia un cam I de ferradura que travessava el Besos: despres es cons
truf una carretera, 0 millor, camf de carro que passava per la paorosa Pineda Fosca. EI bose
rnes extens i qr andios era 10 de la Moguda, com que agafava tot 10 bell mitj del pia del Va
lles, alii ahont I'aygua tant abunda. Era dependencia del convent de cartuixos de Montale
(42)
gre
En el mateix any 1881, En Ramon Arabia diu:" Santa Perpetua
ja no te avui aquella Pi
En Francese

t t

...

...

(43). Un altre escriptor, el Pare Salvador Pibernat, autor del Ilibre "Notes his
tor iques del Valles
Parroquia de Cabanyes", escriu: "Prop del mas La Llebra 0 I'Hostal
en el cam! ral, a I'indret de I'actual nucli de La Llagosta
Nou
passava el carru que porta
va a Barcelona, zizaguejant pel mig d'una pineda anomenada "Pineda Fosca" (44). Entre al
tres notrcies, ens dona la sequent: "Se sap per tradicio que, en aquell temps dels Iladres ban
dolers, al barri de La Llagosta, a la pineda que hi havia, i prop del carru' ral fou mort un brau
carreter, que es batia moltes voltes amb els Iladres dels carruatges que anaven a Barcelona, i
neda Fosca

t

r

...

-

-

-

qairebe

sempre obtenia la victoria. Havien estat molts els que aquest carreter havia enviat
-
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I'eternitat, pero
altra
no

tot

ve

vegada amb els
en

creu

de fusta clavada al Iloc

feu el pont de la carretera, s'hi

posa

a

valque, pero,

prova de subrnissio. Un dels bandolers

matar-Io. Una senzilla

valentia

seva

enemics els quais acorralaren

els toea rnes remei que sotmetre's. No Ii

altres feu
es

que s'acaba. Amb tot i la

seus

on

seus

el mal

fat, que es topes
amics de tal forma que

el fet d'acatament que

junt amb els

reconeixer-Io i

va

calque

creueta de ferro"

una

volque

ell i als

mort

d'una ganivetada va
fa memoria del fet. Ouan

(45).

Eis portals de la muralla de Granollers
Parlem ara d'una questio que, fins ara, no I 'hem vist massa
comentada, tot i que creiem
que certs aspectes de la mateixa mereixen la nostra atencio. Ens referim als portals de la rnu
ralla de Granollers i als camins a que donaven pas. EI recinte murat granolleri comptava or i

qinar iarnent

amb cinc

portals,

anomenats aix i: el de

el de Bell-Hoc i el de Corro, Mes

Barcelona. Tarnbe

es

tard,

coneixien pel

sobr

nom

r

el del

de la

Caldes, el de Barcelona, el de La Roca,

Portalet,

capella

que tarnbe donava pas al

cam

ide

que s'havia bastit al damunt de cada

La de Santa Anna, damunt del portal de Caldes; la de Sant Cr istofol, damunt del de
Barcelona; la de Santa Esperanca, damunt del de La Roca, la de Sant Roc, damunt del de
Bell-Hoc, i la de Sant Antoni, damunt del de Corr o (46). Hem de confessar, pero que, no
nestern massa segurs daquesta acoplament tan
simple entre capelles i portals. Per exemple,
el Dr. Alfred Canal diu, en un dels seus
articles, publicat a l'Extraordinari de "La Gralla de
I'any 1927, que el Cornu de la Vila acorda, I'any 1560, la renovacio i restauracio de
quasi
tots els portals de la Vila, especialment els dits de la Roca i de Sant Jaume
ide Caldes, amb

portal.

,

"

el bastiment de les corresponents cape lies de Sant Roc i Santa Anna
(47). Entre els tres noms
de portals que acabem de dir no hi ha cap coma, es a dir que ens
queda el dubte de si el nom
de Sant Jaume era un afegit al de La Roca 0 al de
Caldes, 0 potser era el d'un altre portal
,

del qual ens es desconegut. Una altra
cosa, tarnbe es aixo que se'ns diu, que
capella de Sant Roc estava al damunt del portal de La Roca quan estavern ben convericuts
que Sant Roc era la capella del portal de Bell-Iloc i que sobre el portal de La Roca hi havia la
capella de Santa Esperanc,:a.

I'emplac,:ament

,

la

La confusio que creiem comporta aquesta noticia te I 'origen -esmentat
pel mateix Dr.
en el seu article "Les
tipiques capelles dels barris granollerins", publicat en l'Extraor

Canal

dinari del "Diari de

Granollers", de I'any 1929- en un acord del
1560, en el qual es diu: "Sia don at

la sessio del 14 de marc de
capella de Sant Roc, en 10

res"

que tenen carrec de dita

obra, quatre Iliu

.

Aquesta atribucio
cara

portal de La Roca, als

Cornu de Granollers pres en
per I 'adjutori a la obra de la

s'hauria

no

no

encaixa amb el que s'ha estat dient fins ara. Sera que en el 1560 en
capella de Santa Esperance damunt de I 'autentic portal de La

constru it la

si es que aquest existia en aquells moments, cosa de la qual voldriem te
rnes clara constancia? 0, tarnbe podria donar-se el cas que el portal que no tinques

Roca, evidentment,
nir-ne

una

capella fos el de Sant Roc 0 de Bell-lIoc, i la capella de Sant Roc estaria bastida de debe da
munt del portal de La Roca?
Una altra curiositat que hi trobem -i

portal que dona
situats
es

a

pocs

hem sabut trobar-ne la rae, per

ara-

es la que del

apartats de la vall del Congost per on discorria I'antic cami de Vic. Perque no en di
rien "Portal de La Garriga" 0, simplement, "de Vic", ja que aquestes denominacions semblen
rnes importants per a Granollers que la "de Corr o "?
a

dir

no

I'antic cami de Vic se'n

digui, simplement, de Corro, nom de dos poblets
quilometres al Nord de Granollers, precisament a la vall de la Riera de Cerro,
a

,
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simptomatic- hi havia el "carter de Vic", i el portal on desembocava
"portal de Vic", i d'aquest portal sortia el carnf, segons els documents,
"quod ducit de Caldas apud Vicurn". que, vist del raves. 0 sigui venint de Vic, un altre docu
ment que parla d'unes terres situades prop del Vilar de Tona, I'anomena "camino regali que
vad it de civitate Vici ad ville Cal idarum de Montebovino". Moreu-Rev, recolzant-se en aques
tes ref'erencies --i segurament no estava al cas que a Granollers no hi haques "portal de Vic"
arriba a sostenir que Ii sembla desproveida de tot valor l'afirrnacio dels qui defensen una anti
ga viarornana al fons del Congost (48). Nosaltres estem convencuts que sf existia, no tan sols
en epoca romana, sino en tota epoca, antiga i moderna; precisament per aixo no ens expi
quem el perque del "portal de Cerro" no se'n diques el "portal de Vic".
Tenint en compte que el "Cam! de Vic", i el "cam! de Girona" 0 de "Cardedeu", sortien
junts de Granollers fins a I'actual Playa de la Muntanya, on se separaven, cada un vers la seva
propia destinacio tarnbe hauria estat possible que se nhaques dit "portal de Cardedeu 0 de
A Caldes -i es molt

aquest

el

carrer era

,

Girona ",
que ens

pero

ajudin

mai el de
a

"Cerro",

una

direccio que

entenem. Pero

no

,

admetem

suqqerencies

aclarir-ho.

Algun arnic, coneixedor d'aquelles terres, opina que el nom de Corro Ii ve, primerament,
Girona", que, despr es de separar-se a la playa de la Munta
nya, del cam! de Vic i pel Iloc on s'hi construi despres el "pont d'En Maqr ane ", enfila la pu

del fet de tractar-se del "cam! de

jada de "Can Patirem" i
foradada del

el camf del

agafant

recorre en una

de

tren

,

Franca
Pia, que

bona extensio I'anomenada

travessa per un

passava

tunel- baixant el

pels Tres Pins,

en

direccio

serra

de Corro -que la

carru, despres
a

per Can

Cardedeu. Es

a

Relats,

dir "carnf de

Corro" seria el mateix que dir "camf de Girona".

possiblement per desconeixernent de la docurnentacio perti
"portal de Bell-lloc", que donava pas al
camf que portava a Beil-lioc. Per arribar a aquest petit castell podern seguir dos cam ins, tots
dos carreters: l'un, per la Font Verda, seguint per un tracat que porta arran de la Miranda
Tenim

nent, el

d'En

un

altre

seu nom

Puntes,

portal

que,

tarnpoc el veiem clar. Es tracta del

continua cap

a

Can Sora i per

uns

indrets

inhospits

i fent al final

una

gran

cor

ba, arriba al Castell de Beil-lioc. L'altre, per un cam! que surt qairebe de devant del Cementiri
de Granollers, baixava al Torrent de Valldariolf i torn a a pujar seguint un camf de carena
,

fins

anar a raure

ten al

mai

no

tarnbe al Castell de Bell-Hoc,

Tampoc

entenem que aquests camins que por

Castell de Bell-lIoc, amb una circulacio de vianants minima
ja que als granollerins
se'ls ha perdut res al Castell de Bell-Iloc
poguessin ser motiu per donar nom a un
-

-

portal de la

nostra muralla.

Existeix molta docurnentacio sobre el portal de Bell-Iloc. N'esmentarem, pero tan sols
una, de I'historiador i farrnaceutic de Cardedeu. En Tomas Balvev un gran amic de Grano
,

Ilers, que la cornunica al Dr. Salvador Liobet, qui me la va fer a mans, i que diu aix i: "Dona
cio d'una parellada de terra a la parrcquia de Sant Esteve de Granollers "iuxta portals de
Bell-Hoc". Un dels lfrnits diu que es: "cum itinere que itur
Bell-lIoc", Porta data del 26 d'octubre de 1331 (49).
Pel que

a

Granularios ad Carotitulo

podem veure, el camf de Bell-Iloc tambe portava a Cardedeu,
pero, era arribar a Bell-Hoc. i perque (50).

cosa

de la

et ad

qual

no

dubtem. EI problema,

EI servei de Correus i el de

Diliqencies

Sota el regnat de Felip V (IV de Catalunya i Ar aqo) comencen els primers tempteigs per a
l'orqanitzacio dels Correus com a servei public. Pero encara caldr a esperar Carles III, que co,

-
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rnenca, el

regnat el 1759, amb la iniciacio de

seu

grans reformes administratives i

,

sobretot,

reconstruccio dels camins rnes importants de la Peninsula. Es el mo
ment de les grans carreteres, la de Madrid a Barcelona, com la de Barcelona a Franca per l'ln
terior, una decisio qracies a la qual torna a prendre una relevant prioritat el pas pel Mogent i
amb el millorament i

La Roca per

anar

de Barcelona

des "carreres de postes"-

"cadires de

posta"

a

Girona, S'estableixen I inies oficials de Correus

-

anomena

fixa tarnbe el port de les cartes. S'estableix un servei de
de dues i quatre rodes i berlines tirades per mules (52). La Roca te parada

(51),

es

de postes per la I inia de Franca. EI 1782 s'assaja, encara que, de moment, sense exit, l'us de
cotxes diliqencies, la utilitzacio definitiva de les quais no cornencara a tenir Iloc fins a I'any

1816,

en

que es crea la

primera "Companyia de Diliqencies Generals",

nada "Societat Catalana de

Diliqencies",

a

Barcelona, anome
(53).

que feia el servei entre Barcelona i Reus

Cap el 1845, Pasqual Madoz -autor d'un Diccionari Geoqrafic-Estadistic-Historic d'Es
deia, referint-se al partit judicial de Granollers: "No hay paradas de postas ni dili
gencias porque aun no se conocen estas, ni se halla conclurda la carretera (de Barcelona a
Vich)" Afegia: "Se viaja con celeridad y cornodarnente en hermosos omnibus '', D'aquests
panya-

...

n'hi ha tres d'establerts
ben

a

bui;

sense

Eis

a

la carretera de Vic

cam

dia esta

comptar les

Granollers que
a

van

i

venen

aquesta capital; altres dos porten de Granollers
Granoiliers, La Garriga i Cardedeu (54).
,

I'any 1827,

rnes mal
encara

de tots els erudits

Barcelona;
a

dos que es tro
Caldes de Mont

tartanes de

ins carreters, pero costen de mantenir

en

diariarnent de

estat de

conservacio. Hi ha

en
un

bon estat. EI de Barcelona

a Franca cada
dEspanva ", irnpres
viatger frances, molt conegut

"Itinerari descr iptiu

escrit, per alia el 1808, per un il-lustre
espanyols, el comte Alexandre Laborde. Es referix al

que

tram de

Girona

a

Barcelona per

l'lnterior, i el descriu aixi: "De Girona fins a I'Hostal de la Ceba, veinat, 2 1/2
lleques (una llequa equival a uns 5 1/2 quil). Les Mallorquines, vilatge. Hostalric, poble. Bat
llor ia. vilatge. Sant Celoni, poble. La Tordera, riu i pont. Llinars, vilatge. La Roca, vilatge.
Mornmola (Montmelo), vilatge. Eis Hostals -que tant podria referir-se a I'Hostal de Can Prat,
poe abans de la Pelleria de Mollet, com a I'Hostal de Can Pere Gil, a I'extrem Sud del terme
de Mollet, com als dos Hostals que hi havien al barri de La Llagosta-. Despres, Montcada vi
latge i Sant Andreu, vilatge. Finalment, Barcelona, ciutat. EI comentari que fa d'aquesta ruta
es el sequent: "Seria inutil de descriure aquesta ruta; els camins son molt dolents i els hostals,
detestables; unicarnent la fan servir els traginers. Tanmateix, es encara el cami de la posta de
corat amb el nom de Cam i

Ral".

pel cami de la Marina: "De Girona ala Granota, tres 0 quatre cases. La Tor
I aixi, fins a Barcelona. D'aquest cami en diu: "Un carru molt ample, per o mal
dera, vilatge
conservat, condueix de Girona al riu de la Tordera, a una distancia de 5 lleques: passa per te
rreny Ileuger, sense consistencia, que s'inunda facilrnent a la mes petita pluja; esta plena de
fang a I 'h ivern i de pols a I 'estiu; a totes les estacions, esta esberlat per rode res molt fondes
que el fan molt dificil, amb un sotragueig continu; amb prou feines si es practicable pels viat
gers a peu. Es molt poe el conreu que es veu en tot aquest pa is. Hom passa per la Granota,
un ve inat molt pobre on hi ha un hostal molt dolent, no molt Iluny de
La Tordera (55).
Segona

ruta

...

...

aquesta vegada espanyol, En Francesc Xavier de Cabanes, publ ica el 1830
"Gu ia General de Correos, Postas y Caminos", en la qual diu: "La Carrera de Posta de

Un altre autor
una

,

2a

classe, de Barcelona a Franca per La Junquera es "una carrera muntada per a vi at jar a la
Ileugera exclussivament. Passant per La Marina, es pot anar amb rodes" (56).
Aquest cam i de Marina sera el que finalment prevaldra i damunt del seu tracat es construi
ra

posteriorment

la Carretera Nacional de Madrid

a

Franca

per la

Junquera.
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Llibres que

parlen dels itineraris diversos
a la Jonquera

del Cam i de Barcelona

-ALFONSO
Barcelona
res

La

-

D!= MENESES,

Montcada

-

Jonquera

Bascar a

-

Hostalnou

-

Sant Celoni

-

-

Hostalric

Montcada

-

quines

Reyno. 1761:

Girona

-

Bascar a

-

Girona

-

Henares,

1775:

Bascara

Figue

-

Granollers

-

Sant Celoni

-

L'Arrupit

-

La Ferreria

-

Gi

-

EI Bo16.

-

-PEDRO RODRIGUEZ DE CAMPOMANES.ltinerario de las
V fuera del

-

E I Por tus,

-

Per o tarnbe: Barcelona
rona

Llinars

-

de Carninos. Alcala de

Repertorio

cartero.

La Roca

-

Barcelona

Montcada

-

La Roca

-

-

de posta de dentro

carreras

Sant Celoni

Hostalric

-

Mallor

-

Figueres

-

-BERNARDO ESPINAL T Mapa de las rutas de Postas V Cajas de Correos de Catalufia,
..

1775. La mateixa descripci6 de I'anterior.
-HENRY SWINBURNE. Travels throug

Figueres

-

Coil d'Orriols

Girona

-

-

l.es

1775.

Spain,

Mallorquines

Perpinva

EI Bolo

-

Sant Celoni -EI Rac6

-

-

Jonquera
(hostal tocant el
La

-

-

Tur6 de les Tres Cr eus, a Montmel6) Barcelona
-PE R E SE R R A I BOSCH.Prontuario de la mevor parte de los carninos V veredas del Prin
cipedo de Catalufia, 1814 (interessant pels hostals que descriu):
-

De Vic

da

Granollers:

a

Pont de l'Abella

-

-

Hostalets de

Gallicant

Balenva

Blancafort

-

Sant Anton i, amb ve inat Aiguafre
Garriga Hostal de Putxet (Baixa
-

Figuer6
Llerona) Cases i Hostal de La Ferreria (Estaci6 del Nord de les Franqueses)

dor RENFE de

-

-

La

-

-

-

Hostal del Lledoner

-

-Tona

...

-

De Granollers

Granollers

-

Barcelona; Granollers

a

Palou

-

Montmel6

-

-

Hostal de la Grua

-

Hostal de

Na Prat (encara existeix, molt modernitzat, a prop de la Pelleria, de Mollet) Hostal de Font
freda (abans de passar el riu Ripoll, a Montcada, a I'anomenat "Pia de Matabous". dins del
-

"Pia de Reixac")
Cami Ral de
Clot

-

-

Sant Andreu del Palomar

Sant Andreu

La Vallor ia

-

Hostalric

-

Tarnbe descriu
de I'ltinerari

de Barcelona

carros

un

r orna

Montcada

carm,

dels Vases

Barcelona.

-

Montrnelo -La Roca

-

ens

que

EI Clot

per la part del Valles:

Girona, passant

a

l.es Mallorquines

-

-

-

-

Llinars

Barcelona
-

Hostal Nou de Riudellots

-

interessa molt especialment, per

-

EI

Celoni

Trentapasses Sant

-

-

Girona.
tr actar-se en gran

Apoi-linars que hem explicat al cornencarnent:

Ca�i

part

de terra

dura de Vilafranca
a

a Girona, passant per Terrassa (tot el earn I es carreter,
menys de Martorell
Terrassa): Vilafranca Sant Sadurni Martorell Castellbisbal Terrassa Sabadell Grano
-

-

-

Cardedeu

-

-

-

Llinars.

L'Hostal de la Grua
i la devocio
En

un

a

a

Montrnelo

la Verge de la Guia

dels itineraris

anteriors,

del Sant Crist del mateix
el

-

-

lIers

nom

En

d'aquest hostal,

un

ens

situat

hem referit

sur t anomenat

que

L'Hostal de la

a

mig quilornetre

voldriem fer-hi

gravat italia del 1690,

dret de I'Hostal
fert

nom

Grua, pertanyent

al Veinat

rnes avail del nucli de Montmel6. Sobre

quants comentaris.

uns

reprodue ix

"La Guia". En

Carles II per Ambrosio

el mapa de les
un

Vegueries de Catalunva, l 'in
Catalunya, 0-

altre mapa del Principat de
surt, en canvi, La Grua.

Borsano, I 'any 1687,
Catalunya, de principis del segle XIX, surt, tant en un del
1814 com en un altre del 1838, posat com a La Grua.
En Francese Maspons i Labros, en el treball sobre "EI Valles", publicat I'any 1881, parlant
del carn i de Barcelona a Granollers, tarnbe fa referencia a I'Hostal de La Grua (57).
a

En els itineraris dels camins de

-
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En Carreres

Candi,

la

en

"Geografia General

seva

de

Catalunva",

en

el volum "Provincia

de Barcelona" per En Cels Gomis, parlant de l'Ajuntament de Montmel6, diu que te com a
gregat el ve inat del Sant Crist de la Grua, la imatge del qual, segons la tradici6, la va deixar

Vicenc Ferrer I'any 1409 (58).
fet, tractant-se d'una imatge situada en un earn! forca fr equentat, ens semblaria mes
normal una invocaci6 per a assolir una guia, per tal de portar a terme un bon viatge. Tenim
notfcies sobre la devoci6 dels majorals i postilions dels servei de diliqencies envers la Verge
Sant

De

de la

Guia, perque els lliur es dels bandolers. La Confraria de Is Correus de Barcelona, almenys
XIII, estava sota la seva advocaci6 (59). Fins aqu i, el nom de la Guia tindria una

des del segle

loqica
pres

en

a

un

un

carru. Pero aquest

Sant

de pas per

-

nom

de

torn

la nostra

nom

de la Grua servint de distinci6

el veiem prou clar

no

comarca

els

mesos

,

perque

no

creiem que

d'abril i d'octubre

primer a un hostal i des
pugui referir a I'ocell

es

conegut

-

en

castella amb el

grulla.

Potser

qual

Crist,

ens

acostariem rnes

a

la veritat si

poquessim

suposar que el

nom

de la Grua amb el

distingia I'hostal es volques referir a un artefacte que formaria part destacada de I'en
d'aquell establ iment. Recordem que I 'hostal de Montmel6 fou fam6s en altres temps

es

pel seu pou, una fama aconseguida qracies al miracle que, segons la Ilegenda,
1409, obra Sant Vicenc Ferrer, convertint I'aigua del pou en vi.
Podia donar-se el

a

mitjan any

aquest pou hi

haques muntat un aparell, que se'n deia grua
aigua a rna, format per una grossa palanca que fun
cionava amb un contrapes. Existia un altre aparell, conegut amb el mateix
nom, que consistia
en una armadura de ferro on s'hi penjava la corriola del
pou. Es a dir que sota aquesta inter
pretaci6, I'Hostal de la Grua formaria un toponirn d'una formaci6 similar a d'altres coneguts,
(60),

que consistia

cas

en

que

en

giny

un

per

a

poar

,

com

I'Hostal del Fum, a Palausolitar,
a Caldes de Montbui.

I'Hostal de l'Arengada,

0

l.lissa

a

d'Amunt,

en

el cami

de Granollers

Una variant del Cam i de La Roca
a

Barcelona

Abans, hem explicat com la medieval Strada Francesca, un cop arribada a La Roca, seguia
quilornetre avail fins a Can Perdiu, junt al Pi Gros, i dalh', fent un angle recte. pujant la
serra per Can Ribes
on segons es diu, hi havia I'Hostal dels Lladres- baixava cap a Can Prat
de Valldariolf, i, d'aqui, novament s'enfilava cap a la serra de Palou
amb I'Hostal de Vila
fort a dalt de la carena- i baixava de nou, per Cal Rei i Cal Malo, cap a Can Malia i Perafita
dita, tarnbe la Creu d'en Blanc-, continuant cap a Ca I' Arnau i. Can Parellada per anar a
un

-

-

-

raure a

Montmel6.

Sembla

Franca

ser

per La

que cap

Roca,

a

finals del

el veil

jecte, des de La Roca fins

a

cam

segle XVIII, quan,

sota Carles

III,

I de la Strada Francesca fou desviat

Montmel6. Em

fonamento, sobretot,

per

es

refeu la carretera de

en una
a

part del

seu tra

fer aquesta observaci6

unes notes que em feu a rna, ja fa temps el Dr. Llobet. l.'una, explica textualment el se
quent: "Segons Joan Riera de Ca l'Arnbros, del Barri de Vall·lloberes, es diu que a Can Mai
rna de la Vall havia hagut un hostal. Per alii passava el cami que anava a Franca.". L'altra no
en

ta ens diu:

"Segons Maria Nadal (1873-1966), a Can Parellada hi havia una parada del Servei
Diliqencies del Valles".
Aixo podia significar per a nosaltres
que ja teniem algunes referencies, explicades per
I'avi Farigola, de les dificultats que hi havia per seguir el curs del Mogent a I'indret de les ca
ses se Santa Ouiteria- que el carni, un cop a Can Prat Veil, deixant estar la serra de Palou, sede

-
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torrent de Valldariolf ide Valllloberes

guiria

avail, passant per Can Catafal, Can Malmo

on

-

diu que hi havia un hostal-, Can Puiq, Can Farigola, Moli de Bramasacs, Can Masferrer,
Can Parellada, en empalmaria amb el primitiu trajecte de la Strada Francesca. A Can Parella

es

da hi hauria parada de les

gien

diliqencies,

tant de les que anaven a La Roca com de les que es dir i

Granollers. Despres, seguiria el

a

ta del Tur o de

les Tres

cam

travessant el

Creus,

I de la vella Strada Francesca, continuant cap
Congost i passant cap a Montrnelo

a so

.

.

Eis dubtes de la carretera de Barcelona

a

Vic

Les incidencies que I i han ocorregut a aquesta carretera a traves dels segles son prou cone
tots i n'hem parlat ja al comencarnent d'aquest escrit. Afegirem que I'arribada de

gudes de

finitiva d'aquesta carretera
pas per

Granollers,

Tres han
j

er

estat els

per Santa

i

per

lIoc el 1848 i que el 1845, En Madoz, ja parla del
Lierona, no arribant encara a Vic (61).
s'han disputat el favor ofocial:

tinque

Barcelona,

Perpetua

de

a

I'arribar

Mogoda,

Sant Marti de Centelles cap

i passant per

Moia,

Vic

itineraris que

EI que sortint de

-

Caldes,
anar

a

Cerro d'Avall i

a

Colisuspina, baixa cap

La

Liagosta, agafa el

curs

de la Riera de

Caldes de Montbui i Sant Feliu de

Vic,
a

a

com

tarnbe pot diriqir-se

Malia per

anar-se

'n cap

a

cap

a

seu

Codines, pot

Castelltercol

i

Vic. Com hem dit abans

recordar, respecte d'aquest carru, que gaudia d'un privilegi atorgat pel rei Jaume I als cal
derins abans del 1274, rnitjancant el qual es manava que el carnf de Barcelona a Vic passes
per Caldes i no pel Congost, privilegi que dura fins a finals de I'esmentat any 1274, en que
cal

el mateix Rei el

(62).

va revocar

Manya, va cap a L'Ametlia i Puiqqr acios i despres de re
vorejant el cingle, fins a Sant Miquel Sesperxes i per la Masia
del Presseguer, davalla cap a Centelles, per a continuar fins a Vic. Aquest era, almenys, el
projecte que constava en el Pia de Camins i Carreteres per a tot el Principat, confeccionat
I'any 1799. Aquest Pia General feia discorrer la carretera pels Cingles del Berti. Les obres
es varen iniciar molt mes tard; perc. per culpa de la guerra civil (carlista) dels set anys, ini
ciada a finals del 1833, es varen parar, quan, ja a I'any 1834, s'arribava al Santuari de Vilu
lla, creant-se un "Portazqo en el Coli de la Manya, en el punt anomenat la "Torre del Bare".
20n- EI que, des del Coli de la

muntar

el

Berti, segueix

tot

"

No sabem -potser per manca d'una suficient investigacio- si feien pagar per anar del Coli
Manya a Vilulla 0 per servir-se de la branca que s'havia construit del Coli de la Manya a

de la

Granollers. En

"quatre

tot cas, el 2 de desembre del

balls arribaren fins
a

La

1841, s'anunciava licitacio pel tram que va dels
a Can Draper, de L'Ametlla. Eis tre
Miquel Garriga perque la projecti de Can Draper

camins del Santuari de Ntra. Sra. de Vilulla"
a

Can Draper. Es proposa

Garriga (63)

segueix la Vall del Congost, per Granollers, fins a Balenva,
i, aqu i,
capital de l'Ausetania. Ara be, per aconseguir perllongar-Ia de
Granollers cap amunt del Pia, els smdics locals hagueren de lIuitar fort. Finalment, guanya
ren la partida. Sapiguem agrair a I'arquitecte Miquel Garriga, encarregat tarnbe d'aquest pro
jecte per l'Ajuntament de la rostra vila, el gran encert que tinque de planejar-Ia amb aquesta
3er

-

La tercera verslo es la que

directament cap

a

la

gran recta preliminar abans de la seva arribada a la lIenca oriental de la muralla de Granollers,
una disposicio de la qual tants avantatges se'n varen deduir per un millor desenvolupament

urbarustic de la

nostra ciutat

(64)
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Figura 3. EI cam ( antic de Sant Celoni sortint 'del barri de Can
Malo cap a Montmel6. L'alta margenada que s'aixeca a mig fens
aguanta la infraestructura de l'Autopista, que ve a seguir el mateix
tracat que la Via Francesca.

Figura 4. Pedrafita, indret

que ocupa la primera casa que es veu,
el "Pia de la Calcada". Es veu be la cruilla de camins:
per l'esouerra i seguint cap el fons, I'itinerari de la vella Via
Francesca; per la dreta, el cam! ral de Palou, que talla a I'anterior
per a dirigir-se, per Vilanova del Valles, cap a Masnou.

situada

en
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Un

(per

a

planol de la Parroquia de Sant Esteve de Vilanova de la Roca

certs aspectes

administratius,

Vilanova del

-

Valles),

amb camins veils i delimitacions
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l'Autopista

a

la frontera francesa

No voldrfem acabar aquest estudi
que ens

uneix amb

Franca

volem dir que ha estat

una

i que fou

sense

fer

una

inaugurada

curta referencia a la moderna

Autopista

el dia 3 de novembre de I'any 69. Tan sols

solucio magn (fica la de

no

Roca ni per Granollers. D'un sol cop s'han solucionat

fer-Ia passar ni per Marina ni per La
discussions que feia segles que du

unes

despr es guanyava I'altre. Primer punt: l'Autopista passa
per l'lnterior,
passad ts prelitoral, igual que ho feia el primer Itinerari
durant els dos segles anteriors al Naixement de Jesu
vasos
servj
els
que
Apol-Iinars,
rorna,
cr ist, els dos segles inicials de locupacio romana. Es a dir, que utilitza I'androna pre-litoral,
que es la gran drecera i, per tant, la via rnes rapida que hi ha entre Girona i Tarragona.
Segon punt: no passa ni per La Roca ni per Granollers, sino per entremig. Aixi shan aca
bat els plets sobre cam ins. Ja era hora. Com tarnbe ja es hora que doni per finalitzada la me
va incursio intranscendent pels camins de la nostra rodalia. Per avui, prou.
raven,

en

les que

guanyava I'un i

ara

aprofitant el corredor

0

,
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