
Els masos de Boadella: 
can Llong i ca n'Oriac. 
Estudi histbric i arquitectbnic 

- 
Esteve Canyameres i Ramoneda (ressenya histbnca) / Josep M. Masagué i Tomé (estudi arquitectonic) 

- 

Estudi histbric arquitectbnic de les masies de can Llong i ca n'oriac de Sabadell (actualment pairimoni muni- 
cipal). Inclou I'estudi de detall de les volumetries, l'aixecament plani&tric i la interpretació dels elements 
consbuctius més significatius, la cronologia i I'evolució constructiva. L'estudi arquitectbnic es complementa 
amb la ressenya histbrica de la formació i I'evolució de dues masies des del segle XIII fins al segle xx. S'incideix 
especialment en els moments d'expansió o canvi i la reconstrucció dels abres troncals d'hereus. Aquest estudi 
és una versió resumida dels dos treballs originals encarregats pel Museu &Historia de Sahadell l'any 2M)O. 



Resseny a histbrica 
Del segle XI al XIU: la Boadella 

Entre els topbnims desapareguts del "teme" de Sant 
juli& d'Altura, hi ha el de Boadella. Aquest nom 
denominava la zona per on passa la Riereta, sota ca 
,'Ustrell, a I'alcada de ca n'fhiac i can Llong, fins a 
enb;ar al teme de la pmbquia de Sant Vicen$ de 
Jonqueres (terres de can Borgunyó). El topbnim 
Boadelía és esmentat en una venda de l'any 1044 a la 
zona de Banyeres (torre de Mossen Oms) afrontant a 
rnigdia amb el camí que des de Sant Cristbfol (de ca 
n'Anglada) va a Boadella i a Sant Julia #Altura, "de 
meridie in strata quipergitper Sancti Christofori sive 
a Buadella sive per Sancti Iuliani de Altura [. . .]. "' 

La documentació del segle XIII indica que 
Boadella era un més dels dominis reials del teme de 
Tenassa, que s'estenia per les pardquies de Sant Julia 
#Altura i de Sant Vicenc de Jonqueres, afrontant al 
nord amb les terres del mas de la Torre -que eren un 
alou del monestir de Sant Lloren$ del Munt-, a lle- 
vant arnh terres del mas Bellver (mas Llobet de 
Jonqueres), a migdia amb I'alou del monestu de Santa 
Cecília de Montserrat (can Borgunyó) i en terres del 
temtori de Sobarber, fins prop de la domus de Torrella 
(can Rull), i a ponent amb les terres del que avui és 
Castellarnau (l'antic mas Serra Espinaguera) i el mas 
Canals (antic mas Corts). 

En el decurs del segle xu,  diversos documents 
donen notícia de persones cognominades Boadella 
vinculats a aquest espai de Sant Julia d'Altnra. 
Algnns eren coetanis i potser pertanyien a la mateixa 
família; amb les dades documentals, perb, no n'hi ha 
prou per establir filiacions i parentius. Potser els pri- 
mers membres coneguts de la nissaga Boadella són 
Poculull de Boadella i Soreta, la seva dóna, els quals 
van viure al final del segle xn (vegeu la figura 1). 

Com en molts altres casos de masies d'aquesta 
zona del Vall&s, la cronologia del mas Boadella es 

confirma al segle m, amb un mas habitat i una f a ' -  
iia consolidada, identz~cada pel nom del mas, que 
alhora és un topbnim.' La confiiació documental de 
l'existencia del mas de Boadella, i el ilinatge pages 
que l'habita, és de l'any 1279. Es tracta del reconei- 
xement de Maria de Boadella davant el batíle reial de 
Terrassa, que tenia el mas Boadella de la parrbquia de 
Sant Julia d' Altura en senyona directa del rei. Aquest 
document, esdevindra el referent més antic per exigir 
els drets al.lodials i feudals a la família habitant al 
mas de Boadella.' 

El segle xv: el masos Boadella i Boadella del Camí 

El seguiment de la documentació notarial de la prime- 93 

ra meitat del segle x v  confiima l'existencia de dues 
famííes i dos masos Boadella veins. Un és el mas 
Boadelia i l'altre el mas Boadella del Camí, perque la 
casa era situada prop del c m '  ral de Manresa. Les 
histories dels dos masos des del segle x v  tenen simi- 
litud~ i diferencies que fan que a parik d'ací es facin 
les ressenyes separades per a cadascun dels masos i 
famílies de Boadella. 

A mitjan segle xtv la successió del domini útil del 
mas Boadella va mar a Margarida Boadella i Poal, 
casada amb Guillem Sabater. D'aquest mahimoni hi ha 
documentades dues filles, Angeiina i Eul&a Sabater i 
Boadella, copropietanes útils del mas. Angeiina marida 
amb Pere Noguera, l'hereu del mas Ginesta d'Ullastrell 
(actual propietat de can Sanahuja de Viladecavalls), on 
va mar a viure. El dia 23 de juiiol del 1383 Angeiina 
va fer donació del mas Boadella, a Bartomeu Bosc de 
Boadella i els seus (ja feia uns anys que habitaven com 
a masovers al mas de Boadella) perque el treballés i el 
fes produir.' 

Eulalia, l'altra gemana i copropietiiria, s'havia 
casat amb un fill cabaler del veí mas Boadella del 
Cm' ,  en Berenguer Boadella del Camí. Es van esta- 
blir al mas de les Fabregues de Castellar del Valles 

1 Pere P ~ I G  1 USTRBLL, El monestir de Sant Llorenc del Munt. Diplomntan dels segles x i xr, 3 v. Barcelona: Fundació Noguera, 1995, 
doc. 70, 116,226 i 330 (any 1044). 
2 Pere PUIG I USTREU, Capbreu primer de Bertran. acdlit, notan de Terrassa 1237.1242, Barcelona: Fundació Noguera, 1992, doc. 
115 i 915. Arniu Histbnc Comarcal de Tenassa (d'ara endavant AHCT). Recnll d'actes, 1237-1505, t 33 (any 12431.36~ (any 1244) 
i f. 5% (any 1283). Tambe Capbreu del monestir de Pedralbes, 1443-1448, f.  4 (any 1279). 

3 AHCT. Capbreu del monestir de Pedralbes, 1443-1448, f. 4. 

4 AHCT. Jacme Giii 1, Llibre 20, 1380-1381, f. 10v. 



(actual can Boadella). Aquesta dmera havia rebut la 
meitat de les terres més meridionals del mas Boadella 
i terres dins el terme de Jonqueres, prop del mas de la 
Rossella (posteriorment conegut com mas Masferrer, 
Paratge i fmalment B~rgunyó).~ 

El dia 26 de juiiol de l'any 1443, Bartomeu de 
Masferrer aiies Bosc, nét de Bartomeu Bosc de Boa- 
della, confessava al procurador del monestir de Pe- 
dralbes que tenia "medium mansum" del mas de 
Boadella de la padquia de Sant Julia $Altura a Gens 
de 4 sous anualment pagador per la festa de Sant 
Miquel, d'acord amb la carta prechia feta per 
Guillem de Sorelles, procurador reial al teme de 

Terrassa, a favor de Maria de Boadella, als idus $ 0 ~ -  
tubre de l'any del Senyor de 1279.6 

Cany 1444, Berenguer de Boadella, Joma -vídua 
de Joan Boadella Major- i els seus füls -Joan i Elionor 
Boadella-, tots de Castellar del Valles, com tamM 
Saya  -vídua de Francesc Fruitós, casada en segones 
núpcies ai Papiol-, van vendre les terres de la meitat 
del mas Boadella, tant les de Jonqueres com les de Sant 
Julia d'Aitura a Bartomeu de Masferrer, &es Bosc, 
" m n s i  de Buadella parrochia Santcti Juliany Daltura 
[...] torum medium mnsum vocatum de Butiella", 
aiou del monestir de Pedralbes a cens anualment de 4 
sous, pagador per la festa de Sant Miquel. 

Maria de Boadella = N. N 
(doc 1279) 

? 

Gulllem de Boadella = N. N 
+ ab. 7445 

Maria de Boadella = Berenguer Poal 
doc. 1345 + ab. 1345 (del mas Poal 

de Sant Pere deTerrassa) 

Angelina Sabater i Boadella = Pere Nogvera 
cm: 1383 (hereu) 

(d'ullastrell) 

Margarida Boadella 1 Poal = Guillem Sabater Francerca = Berenguer Boadella del Cami 

E l  a a 23 de j ~ l i o l  ae 1383 dona a meirat de mar 
Boade,la a Bartorne" Bar< ait de Boadella 

+ ab.1383 

Eulalia Sabater i Boadella = Berenguet Boadella del Cami 
(del mas Boadetla del Cami) 
(de Sant Julia daltura) 

+ ab. 1383 doc. 1345 (hereu) 
(de Sant Julia drAitura) 

CAN BOAOELLA DE LES FABREGUES 
(de Castellar del Valles) 

I 

El dia 13 de mar5 de 1344 els descendents 
d'Eulalia Sabater i Boadella venien la meitat de mas Boadella 
al net de Bartomeu Bosc de Boadella 



La segona meitat del segle XV: el final dels Bosc 
de Boadella i el comenqament dels Llong 

cany 1429, es casava a Sabadell Angelina, germana 
de Bartomeu Masferrer i Bosc de Boadella, pages del 
mas Bosc de Boadella, amb Bartomeu Llong i 
Vigata. Ell era l'hereu dels Llong, comerciants de la 
vila de Sabadell.' Cany 1465 es casava Jaume 
Masferrer, I'hereu del mas de Boadella, únic fill 
documentat de Bartomeu de Masferrer i Bosc de 
~oadeila! Jaume, pero, va morir poc temps després 
de casar-se amb Eulalia Maduixer del mas Botet (can 
Viver de la Torrebonica), sense descendencia (vegeu 
la figura 21.9 

Llavors el domini útil del mas Bosc de Boadella 
de Sant Julia d'Altura passa al seu cosí genni de 
Sabadell, Joan Llong i Masferrer, el qual anys des- 
prés el deixava en herencia al seu fill Joan Llong i 
Duran, que al final del segle xv s'hi establí amb la 
seva família." 

Els segles xvr i xvtr: el mas Llong alies Boadella 

La nissaga Llong de Sant Julia d'Altura és dels pocs 
casos de famílies que mantenen baronia de forma inin- 
terrompuda des del segle xrv al m (successió here- 
ditiria per línia masculina sense intenupció). La 
reconstrucció de l'arbre ironcal d'hereus evidencia 
estabilitat biolbgica (vegeu la figura 3). Hi ha succes- 
si6 de pares a fills sense trencament per mort prema- 
tura de I'hereu. Només es dóna el cas d'un hereu sens 

descendencia a la segona meitat del m, pero el succeí 
el seu germi segon, que continua la nissaga al mas. 

En el decurs del segle xvr els Llong adquireixen 
algunes peces de terres del rodal del seu mas, especial- 
menta la banda de tramuntana, vers el mas Canals (les 
afrontacions a les confessions de capbreu així ho indi- 
quen). Al mateix temps que es consolida la nova famí- 
iia, I'antic nom del mas Boadeiia seri lentament obli- 
dat. En els documents es rnanté fins al segle m." 

A la primera meitat del segle xvu les pulsacions 
climatiques provoquen crisis de subsistencies, anys 
d'inundacions -com el 1617- o de sequera -com el 
1619-. Els brots epidemics periodics i les guerres 
comprometeren la viabilitat de moltes masies. 
L'endeutament crbnic per tots aquests factors va com- 95 

portar la venda de moltes masies del rodal del Valles. 
Cal esmentar la casa de Torrella (can Rull), el mas 
Borre11 (Castellarnau) i el mas Sallent (can Deu) a 
Sant Julia d'Altura; el mas Masferrer (can Borgunyó), 
el mas Llobet, el mas Canals (can Puiggener) el mas 
Fossar (can Catala) o la Torre de Sobarber (can Feu) 
a Jonqueres; el mas Roqueta, el mas Isem, el mas 
Lletget o el mas Vendrell (can Torres del Pla) a 
Sabadell, el mas Bosc (can Font), el Bninet o el mas 
Camer del Pla a Castellar del Valles, etc. 

En aquest context és sorprenent la vitalitat dels 
Llong. La fortalesa economica i social de la família 
és evident, especialment en els fills de Bartomeu 
Llong Torrella, una generació que desenvolupa la 
seva vida i activitat en els anys centrals del segle 
xvi~. De fet, l'etapa d'administració del mas per part 

5 S\ I J  de Jonqurrrr Itiiiit,int ~ n i h  si md. C~ndl. exi\ttd un* cxlcnrlo de r<rr<iiy .iiiuii!cri;id~ genL'ni.Jrnen1 pcls J~iiuri~stii\ rnab 
H<~rilell~ de Izs (:;inülr LA nicitat ii'.uui>r mi B.lJdell3 J r  ler Csnal. J C ~ I > . ~  in;orn.>r:iJ.i .i I J  Vrd2i:VJt del mJs ('JndI\ ic.111 Puicxzncrl -- 
AHCT Capbreu de Sanr Pere de les >uei.ies, 1830. Confessió de Joaquim Puig&uer, f. 52vr 

. 

6 AHCT. Capbreu del monestir de Pedralbes, 1443-1480. f. 4v. 

7 Arxiu Histbric de Sabadell (d'ara endavant AHS). Anuu Notarial (d'ara endavant AN), Joan de Moles, Manual, capítols matrimo- 
nial~, 1426-1431, f. 94v. 

8 AHCT. Jacme Gili 11, Manual VI, 1464-1467, f. 38v. 

9 AHCT. Jacme Gili u, Manual VII, 1467-1472, f. 33. 

10 Joan Llong mon i'any 1514 i fou enterrat al cementiri parroquia1 de Sant Julia d'Altura; la dona, Rafela, mon l'any 1517 i tarnbé 
fou enterrada a Smt Julia. AHS. Fons Eclesi.istics, Parroquia de Sant Julia d'Altura, núm. 6 [1508-15311, f. 20 i 32. 

I I  :\HCT Cul,b,rt< del »i<,,icrrrr ,Ir f ~ c d r , i l b r ~ ~ .  1529- 1635. i. 10.1 .\ 1 %  cunie\siú Jc I'dn) 1.578. Judn 1.lon: ;~inI':srn qus t i  pl ni<lnr<- 
[ir 'ri.rit,n i11ttni trid>,rutn l.l,»iiIi i d i ~ s  buu<lt;lo <i,iri  < / c i d  rern r , ,  uua f imJori ,~ rri<rir". .Atron!d I!eiani dmh el ~J i i l i  de 'r:n.Li*J 3 

Sabadell, a migdia amb honors de Masferrer de Jonq;eres, a ~oneniamb honors de Montserrat Bomll i a tramuntana amb honors del 
confessant, d'altres senyors al.lodials. A la confessió de l'any 1604, Lluís Llong té pel monestir la "casa dita de Boadella" A la confes- 
si6 de i'any 1626, Bartomeu Llong té pel monestix "el mas Llonch alies Boadella de Boadella" A la confessió de l'any 1704, Pere Joan 
Llong té pel monestir "el mas Llonch alies Boadella". 



Bartomeu Bosc de Boadella = N. N 
test: 141g 
propietari útil de la meitat 
del mas Boadella 
de Sant Julia daltura 

I I I 
Margarida Bosc de Boadella = Fellu de Masferrer Maria = Antic Sales 

I 
Antonia = Francesc Francesca = Jaume Bertrand 

Eulalia Maduixer = Jaume Masferrer ollm BOK de Boadella i Borrell 
(del mas Botet) cm:*46s (t)+ab.i467 

(doc. 1419-1430) 
propietaria útil de la meitat 
del mas Boadella 
de Sant Julia daltura 

Angelina = Bartomeu Llong i Vigata Antic Bartomeu Masferrer i Bosc de Boadella = Antonia Borre11 

Jaume Masferrer mori prematurament sens deixar 
descendencia, per la qual cosa s'extingeix la linia troncal dels 
Masferrer i Bosc de Boadella. E l  patrimoni del mas Boadella 
passa als Llong de la vila de Sabadel1,familiars diredes. 

(de Barbera test: 1419 (hereu de can Sales) doc. 1423 (hereu) 
del Valles) (de Sant Julia #Altura) (de Sant Pere 

de Reixac) 

cm: 142g + ab.1476 (sb) (habitant a Sabadett) cm: i. 430 (t) + ab. 1465 
(sb) (hereu dels Llong de la vila propietari útil de lesdues meitats 

de Sabadell) del mas Boadella de Sant Julia #Altura 
des de 1444 

de Joan Llong i Vinyes (1639 a 1670) coincideix amb 
els anys més dolents del segle XVII (les guerres con- 
tra Franca, la Guerra dels Segadors, l'epidernia de 
pesta de 1652) i, malgrat aixb, és quan hi ha datades 
reformes a la casa (any 1649). Les filles són col.loca- 
des en matrimoni a masies del voltants i apareix la 
figura del fill prevere. 

(de Santa Maria de Campanya) 

El segle xvm: diferenciacid pagesa 
i noves necessitats d'aigua 

Una tendencia forca generalitzada des del final 
del segle xvrr en masies de zones vitivinícoles de 

Castellar del Valles, Sant Julia d'Altura, Jonqueres, 
Sabadell, Santiga, Polinya o Sentmenat és la de cer- 
car les futures dones dels hereus entre les masies dels 
pobles del Valles Oriental, amh les quals hi havia un 
intercanvi comercial rnajontanament de vi, gra i bes- 
tia. Pau Llong i Coll, el darrer hereu que va viure 
amb els seus fills a la masia, també marida una filla 
de masia del Valles Oriental, concretament va casar- 
se amb Maria Margenat i Burguks, de can Burgues de 
Santa Eulalia de Roncana. Als capítols matnmonials 
signats a Sabadell l'any 1777, els pares de la núvia 
prometeren un dot de 500 lliures, i d'escreix els 
Llong hi aporten 150 lliures més.I2 



La quantitat del dot i l'escreix és significativa. 
per tenir un referent de I'epoca, als capítols matri- 
monial~ de l'any 1772 entre Gabriel Canyameres, 
hereo de cal Viaina del carrer de Caldes, i Teresa 
castellet de can Casteliet de la placa de Dalt, ambdós 
de families de pagesos de la Sagrera de Sentmenat (la 
~eva  posició social estaria al mig entre els propietasis 
de masia i eis bracers sense terres), el dot que apor- 
ten els pares de la núvia és de 175 lliures i l'escreix 
que aporta el nuvi és de S0 lliures. En el mateix con- 
text, el preu d'un establiment de terra de 2,s quarte- 
res d'extensió a rabassa morta per plantar-hi vinya 
era I'any 1782 de 100 liiures. La venda dels drets de 
regar dos dies per setmana tres horts d'una quariera i 
mitja d'extensió era l'any 1779 de 103 lliure~.'~ 

Tot i que des del punt de vista agronbmic, el cultiu 
m b  més expansió a la comarca en el segle m fou la 
vinya, l'amibada i la generalització dels nous conreus 
americans (patata, tomhquet, blat de moro, etc.), tots 
conreus d'estiu amb fortes necessitats d'aigua, com- 
portaren que la recerca i aprofitament d'aigües sub- 
terrhies fos també un tret característic d'aquest segle, 
especialment a la segona meitat. 

La construcció de mines i els establiments d'ai- 
gües de torrents va proliferar arreu." En el cas de can 
Llong, a més, hi ha els antecedents de l'any 1367 en 
que "el rei Pere 111 va concedir a la Universitat de la 
vila de Sabadell el privilegi de fer portar a la vila les 
aigües de la font Rosella i una aitra font situades 
entre ca n'Oriac i can Borgunyó".'* La zona de cap- 
tació afectava principalment les terres de can 

12 AHS. AN, Joan Mimó i Tumil, Manual, 1777 f. 87 (E-293). 

13 Amiu familiar Canyameres del carrer de Caldes de Sentmenat. 

14 Només a tal1 d'exemple, a Sentmenat, en el decurs del segle 
x m ,  es documenta la construcció de les mines de can Bigues, 
can Ramoneda, can Peric, can Patxau o can Castellet de la Riba, 
establiments d'aigües dels torrents de Cosidor, d'en Baiell, de la 
riera de Sentmenat o del de Corró. Arxiu de la Corona d'Aragó. 
Fons del marquesat de Sentmenat. 

15 Merce ARGEM~, Esteve DEU, 900 anys d'hisrdria de l'aigua a 
Sabadell del s. XI al 1949, Sabadell: CASSA, 1999, p. 28. 

16 AHS. Fons Municipal, Processos de I'oigua, 1612-1791. 

17 AHS. AN, Joan Mimó ninill, Manual. 1805, f. 188 (E-313). 

18 Registre de la Propietat de Sabadell núm. 1 (#ara endavant 
RPSI), Finca 1894, tom 829, llibre 50 f. 17, inscripció primera. 

19 AHS. AN, JoanMimóniniU, Manwl, 1808-1810, f, 13 (E-317). 

20 AHS.AN, JoanMim6TuniU,Manual, 1814-1816, f. 201 (E338). 

Borgunyó, perb també terres de can Llong, les més 
properes a la Riereta. En aquest coutext, can Llong 
tenia una sewitud dolenta i complicada, i cada intent 
dels Llong per artigar segons quines terres (cas de 
l'any 1664) o cercar aigües topava amb els interessos 
de la vila de Sabadell. En el decurs del segle m, hi 
ha documentats dos conflictes, un de protagonitzat 
per Pere Joan Llong i Guitard l'any 1752 i un aitre 
protagonitzat pel seu nét, Pan Llong i Coll, l'any 
1786, "perque no faci pous al lioc dit la plana d'en 
Ll~nch", '~ ambdós relacionats amb la pretensió de 
cercar aigües per a l'ús propi. 

El segle m: de pagesos a fabricants 

El segle m comenca amb les adquisicions de patri- 
moni urba de Pau Llong i Margenat i el segon fill d'a- 
quest, Josep. Coucretament s'adquireixen dos tros- 
sets de terra (solars) per edificar casa al mas Oller de 
Sabadell, al costat del camí del convent dels 
Caputxins (actual carrer del Convent)." L'any 1808 
comencava la Guerra del Frances i el fill hereu, Jacint 
Llong i Margenat, fou fet presoner pels francesas; 
se'l varen emportar i mai més no se'n tingué notícia. 
El dia 2 de febrer de 1810 moria sobtadament i sense 
temps de fer testament a Sabadell Pau Llong i Coll, 
el cap de la fad1ia.'8 

El segon fill, Josep Llong i Margenat, solter i 
"fabricant de panyos i pages" que vivia a Sabadell, es 
feia c h e c  del patrimoui de can Llong. El dia 7 de 
desembre de 1810 pagava el dot al seu gema Agusti, 
forner habitant a ~ k e l o n a .  A l'apoca, Agusti encara 
feia constar que "fas llarga i bastant abbsolució difi- 
nició i remisió a favor de Jacinto Llonch, mon gema 
primogenit, en lo cas que tornia de Fransa, ahont se 
creu esta presoner, i en lo cas de no tomar, a favor del 
expresat Joseph mon gema i dels seus tots drets 

El dia 27 d'agost de 1811, Maia Margenat i 
Burgues, la vídua de Pan Llong, feia testament en 
que nomenava hereu universal el fill presoner: 
"Deixo do i otorc ha Jacinto Llonch, mon fill i en el 
cas que aquest no tornia, o se sapia que sia mort, ins- 
tituesch i hereu meu fas a Joseph mon fill [...]"." 

El cas de l'empresonament en els primers 
moments de la guerra de l'hereu de can Llong no és 
aillat; de la mateixa epoca, és documentada una 
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situació similar que passh amb Lloreng Aiguasenosa 
i Ferreres, el fiU gran i hereu de can Senosa de 
Sentmenat, que morí al setge de Gir~na .~ '  La mort 
prematura de I'bereu i la substitució hereditaria d'un 
gema ja establert i dedicat a una activitat diferent de 
la de pages, la qual no deixa per tomar a la propietat 
rural, no és un cas aillat al segle m, n'hi ha altres 
exemples a la zona, com ara el cas de ca n'Amat de 
la Muntanya, de Terrassa, en que la mori prematura 
de l'hereu, Josep Amat de la Font i Torres Falguera, 
fa recaure el patrimoni en el segon germh, 
Bartomeu, "fabricant de panyos" a la vila de 
Terrassa." 

A principis de l'any 1815 Josep Llong i 
100 Margenat, ''pagks i fabricant de panyos de la present 

vila de Sabadell", va maridar Quiteria Capdevila i 
Ferran. Uns mesos més tard, Josep Llong, en una 
complicada operació de permuta (una de les dues 
cases del carrer del Convent) i compravenda, adqui- 
reix una casa niinosa i el lluisme de la pec;a de tema 
contigua a la casa, al raval de Dins de Sabadell, un 
total de 450 m' en els quals edificara una nova casa 
de baixos, planta i golfes amb eixida.i3 Ni la famíía 
ni els descendents de Josep Llong ja no tomaran a la 
masia, encara que en continuaran adrninistrant de 
forma directa les terres i tenint la masia habitada per 
masovers. 

L'any 1832 Josep Llong va fer els primers esta- 
bliments a 100 anys per plantar vinya a un cens anual 
de 217 parts dels fruits. Concretament va fer 6 esta- 

21 h i u  Familiar de Can Senosa de Sentmenat lligall de testa- 
ments. 

22 Anriu Familiar Ama1 Amengol de Terrassa. 

23 AHS. AN, Juan Mimó Tumll, Manual, 1814-1816, f.  13 i 20 
(E-338). 

24 AHS. AN, Antonio de Paz, Protocol. 1870, Escriptura d'in- 
ventari núm. 118 (N-0011). 

25 ibídem. 

26 RPS1. Finca 1894, tom. 829, ilibre 50 f. 17, inscnpció primera. 

27 AHS. AN, Camil Mimó, Manual, 1873 (N-0087). 

28 Agraeixo aquesta informació i la relació identificativa dels 
Llong amb el Badia a Esteve Deu i Baigual. 

29 RPS1. Finca 1894, tom. 829, llibre 50 f. 28, inscripció vuitena. 

30 RPS1. Finca 10297, tom. 1.192, f. 109, inscripcions 1 i 2 i 
finca 9069, tom. 1135, f. 73, inscnpcions 1 a 3. 

31 AHCT. Francesc Burguet, Manual 11, 1352-1354, f. 61. 

bliments, 5,68 ha situades a la parroquia de Sant Julia 
d' Altura i un estabiiment de 0,93 ba de les terres de 
la propietat situades a Jonqueres. Entre els anys 1836 
a 1840, fa 22 estabiiments també a 100 anys, pero 
aquest cop a cens anual d'1/4 part dels fruits de les 
vinyes. En total, 25,5 ha dins la parrbquia de Sant 
Julih i 3.12 ha a Jonqueres. Finaiment, l'any 1845 fa 
6 establiments a rabassa morta també a la 114 part 
dels fruits, en total 7,36 ha més que eren la resta de 
terres de la propietat de can Llong, situades a la 
parroquia de Jonquere~.~ 

Potser cal vincular aquestes tres etapes d'establi- 
ments a parcers a les necessitats de diners per les 
inversions urbanes que va fer a Sabadell. De fet, és 
simptomhtic que I'any 1830 adquireixi, per establi- 
ment de Joaquim de Momau i d'Amat, un solar al 
carrer de les Paus on va edificar 7 cases, i que la pri- 
mera i segona tongada d'establiments de terres de 
can Llong es situin entre 1832 i 1840. La tercera ton- 
gada d'establiments, la de l'any 1845, coincideix 
amb la compra el mateix any d'un solar al carrer de 
Montserrat, on va edificar 7 cases de planta baixa, 
pis i pati.15 

L'any 1847 Josep Llong arriba a una concordia 
amb la Societat de Propietaris de la Mina d' Aigües de 
Sabadell. Un conveni pel qual es reconeixia a la socie- 
tat el dret de cercar les aigües subterranies de la finca 
de can Llong, com a successora dels drets de la vila de 
Sabadell, i a canvi Josep Llong tenia dret al submi- 
nistrament d'aigua (per part de la Societat) pel valor 
de les dues accions (valor estimat 1.000 pessetes). A 
més, la Societat li reconeixia els pous que bi bavia al 
bani de la casa de can Llong; es tancava un apartat 
que en el decurs de 500 anys havia portat moltes dis- 
putes i plets a la famííia. 

Josep Llong i Margenat va morir l'any 1870 a 
l'edat de 90 anys, i deixava un patrimoni endrqat 
compost per can Llong, les 7 cases de Uoguer del carrer 
de les Paus, les 7 cases, també de lloguer, del carrer de 
Montserrat, la casa del raval de Dins, un hort a l'horta 
Vella del Ripoll i els 35 drets reials corresponents als 
establiments emftteutics de can Llong (34 fets per el1 i 
un de I'any 1667).26 El succeí el seu fill gran, Feiiu 
Llong i Capdevila, que en el moment de la defunció 
del pareja tenia 59 anys. S'havia casat l'any 1848 amb 
Francesca Canyameres Casablanques i Molins (de la 



fa&a propietkia de can Casablanques de Sant 
Q,,* del Valles, can Canyameres, la Cardona i 
puiporiguer de Sentmenat i del mas Vailcorba del sot 
de ~ m t  Julia d'Altura). En aquest context cal notar 
~ ' ~ ~ d o g a m i a  entre aquel1 gnip de pagesos de mas ara 
esdeving~tS propietaris que els docurnents de l'epoca 
anomenaven "hacendados". 

Feliu Llong Capdevila fou titular del pammoni 
poc temps, des de 1870 a 1881, any en que es va 

El succeí la seva única filla, Merce, la qual 
s'havia casat el 1873 (a l'edat de 17 anys) arnb 
Anselm Badia i Capdevila (de 27 anys), un dels fills 
de Josep Badia i Junca, l'industrial propietari del 
vapor Badia de Sabadell. En els capítols matrimo- 
nial~, Anselm Badia i el seu pare aportaven com a dot 
j0.000 pessetes i 5.000 d'escreix, i ella aportava tot 
el paírimoni dels Llong.'' El maridatge de Merce 
Llong i Anselm Badia significava la unió d'un mem- 
bre del col.lectiu dels "hacendados" i un membre del 
gnip social emergent dels "fabricants" textils. 

Merce Llong encara va fer l'establiment de 9 
quarieres de tema de can Llong "a parts" per un temps 
limitats de 60 anys. Llavors vindra la fil4oxera i la 
conseqüent disminució d'ingressos de la finca. De 
fet, l'activitat principal del mammoni Badia Llong 
va ser fins l'any 1907 el textil, concretament el rege- 
nerat de llanes en una de les naus del vapor Badia, i 
varen continuar vivint a la casa del raval de Dins de 
Sabadell.'= 

El segle xx: la disgregació de la propietat 

Merce Llong i Canyameres va morir a Sabadell l'any 
1927, i deixa a parts iguals al fill Josep i les tres 
filles, Dolors, Assumpta i Merce, tot el seu patrimo- 
ni. Josep Badia i Llong, el fill, va comprar a les seves 
germanes la part proporcional de la propietat de can 
Llong, l'any 1928, i entre 1929 i 1932 inicia la venda 
de petites parcel4es de terreny, en total 5,6 hectirees. 
Josep Badia i Llong va morir a Barcelona I'abril del 
1936. Va deixar com a hereva universal a lliure dis- 
posició la seva dona, Josepa Batlló i Puig (no bavien 
tingut descendencia). La propietat de can Llong s'ha- 
via reduit a 57 ha, i en el decurs de I'administració, 
primer de Josep i després de la seva vídua, havien 
"finit" tots els establiments de terres. 

En els darrers anys de la seva vida, Josepa Batlló 
va iniciar un dtre penode de vendes de terres de la 
propietat de can Llong; les principals beneficiiries 
foren les seves cunyades (germanes del marit). Entre 
1959 i 1966 (un any abans de morir), es segreguen 25 
hectarees mes de terreny. 

L'any 1967, després de la mort de Josepa Batlló i 
Puig, la finca de can Llong encara tenia 32 ha i la 
casa. Segons les últimes voluntats de la finada, la casa 
i la tema inclosa en un penmetre al voltant de la 
casa separat per 25 metres lineals (des de les parets 
exteriors) quedava a Josepa Rodríguez Álvarez, que 
a més rebia com a llegat la meitat de les terres de la 
finca un cop segregada la casa i aquests 25 metres de 
terra al voltant. La resta de terres de can Llong que- '01 

dava per a les 7 nebodes (fiiles de les dues germanes 
del seu marit, Josep Badia i Llong)." 

Josefa Rodríguez va vendre les 12 ha de terra, 
l'any 1968, i conserva la parcel.la de 1.372 ha on hi 
ha la casa. L'any 1973 la Gerencia de Urbanización, 
un organisme autbnom del Ministeri de la Vivenda, 
inicia I'expedient d'expropiació forcosa pel pla urba- 
nístic anomenat Area de Actuación Sabadell-Tarrasa 
de Sabadell y Tarrasa, perb el projecte no reeixí. 
Finalment, I'Institut Catala del Sbl, el dia 29 d'abril 
de l'any 1993, compra la casa i les terres que l'en- 
volten. Hi havia en manta la primera fase del procés 
d'actuació urbanística del Pla Parcial de Can Llong. 
Amb l'aprovació i posada en manta del procés d'ur- 
banització l'any 1999, la casa ha passat a propietat 
municipal.'" 

El mas Boadella del C m '  al segle xw 

La reina Elisenda de Montcada bavia dotat el mones- 
tir de Pedralbes, fundat per ella mateixa l'any 1326, 
amb rendes reials del teme del castell de Terrassa. 
En molts casos, perb, eren rendes compartides amb el 
castla de Terrassa. Les rendes provinents del mas 
Boadella del Camí eren un d'aquests casos. Era "mas 
soliu i afocat amb tres mals usos: cugucia, eixorquia 
i intestia"." Els censos anuals que es pagaven al 
monestir de Pedralbes eren 1 pare11 de capons per 
Nadal, 16 diners per Sant Pere del mes de juny, 2 
sous i 8 diners per Sant Miquel i la tasca de les peces 
de terra anomenades la Clota, la de sota la Clota, la 



Ventolosa, la Jorba i la Parellada.'* Tot aixo segons 
la confessió del dia 1 d'agost de 1353 de Berenguer 
de BoadeUa del Camí, en la qual confessava el mas 
BoadeUa del Camí de la parroquia de Sant Julia 
d'Altura, davant del procurador del monestir de 
Pedralbes, senyor d.lodial d'aqueUcs terres. 

A rnitjan segle ja queda clara la genealogia 
Boadella del Camí amb Berenguer BoadeUa del 
Camí, maridat amb Francesca Boadelia (del veí mas 
de Boadella). Són documentats tres fills d'aquest 
matnmoni que cal referenciar: Bemat, el fill gran que 
es casa al mas Corts (actual can Canals) de Sant Julia 
d'Altura; Guillem, que fou l'hereu (documentat com 
a tal des de 1390),'3 i Berenguer, el qual s'establí a 

102 Castellar del Valles. Aquest dmer fou l'únic dels ger- 
mans que perpetua el cognom Boadella fins als nos- 
tres dies (vegeu la figura 4). 

EL segle xv: l'expansió territorial 
i el comencament dels Oriac 

El segle comengi amb el casament de I'hereu, Antic 
de Boadella i Rovira, amb una filla de la important 
casa del mas Corbera de Sant Martí de Sorbet (vers 
1405).3Tls propers anys no foren gaire bons, ja que 
Antic Boadella Rovira morí aviat (abans de 1426). El 
casament de la filla i pubilla d'Antic l'any 1426 va 
significar, pero, una ampliació del mas Boadella, en 
incorporar el dot que aporta Bartomeu sa Torre del 
mas Vallcorba, que consistia en el veí mas de la 
Torre, alou de Sant Lloren$ del Munt.I5 

A la segona meitat del segle xv, el mas Boadella 
va quedar sense propietari útil, a causa de l'extinció 
biolbgica de la branca primogenita. El domini útil 
passa a una parenta de Polinyi, na Margarida 
Boadella-Rovira i Esglésies. Margarida era filla de 
Berenguer Boadella del Camí Rovira i Joana 
Esglésies (de Santa Maria de Toudell). Aquest matri- 
moni casat l'any 1437 s'havia establert al mas Rovira 
de Polinya, probablement perque efs seus oncles, els 
Rovira de Polinya, no havien tingut descendencia. 
Berenguer de Boadella era el fill petit de Guillem de 
Boadella del Camí i Geralda Rovira. 

Margarida Boadella-Rovira i Esglésies (casada 
abans de l'any 1465)36 esdevingué propiet&ia útil del 
mas Rovira de Polinyk per herencia del pare. 1 pro- 

pietana útil del mas Esglésies de Santa Maria de 
Toudell (actual can Tries de ToudeU) per herencia de la 
seva mare. Na Joana Esglésies havia estat institúida 
hereva universal l'aoy 1453 pel seu gema Jaume 
Esglésies, el qual no havia tingut füls.17 

El marit de Margarida Boadella-Rovira i 
Esglésies, Antic Onac, era un cabaler de la casa de ca 
n'Onac de Sentmenat, en aquel1 moment una de les 
més grans i importants del teme3a. Aquest matnmo- 
ni rebé, probablement per adjudicació d'herencia, el 
mas Boadella del Camí de Sant Julia d'Altura, en 
extingir-se la branca principal. 

El fet de tenir propietats a Polinya, Santa Maria 
de Toudell i Sant Julia d'Altura convertia Margarida 
Boadella i Antic Oriac en uns grans propietaris page- 
sos; amb tot, les reparticions hereditanes tomaren a 
disgregar el patrimoni a la propera generació. El 
matrimoni Oriac Boadella s'establí definitivament 
entre 1465 i 1478 al mas Boadella del C a ~ n í . ~ ~  

Margarida Boadella morí vers 1496. Al testament 
donava la propietat del mas Rovira al fill Francesc. 
La resta del seu gran patnmoni I'havia donat en vida 
a la filla gran i i'hereu, mitjaqant els capítols matri- 
monial~. Joana Oriae i Boadella, casada amb Pere 
Obac, de Sabadell, havia rebut la propietat de Santa 
Maria de Toudell l'any 1478. Esteve Oriac i 
Boadella, l'hereu, havia rebut el mas Boadella de 
Sant Julia d'Alt~ra."~ 

Els segles xvi i xvri: l'expansió territorial 
de ca n'Oriac 

La consolidació dels Onac del mas Boadella del 
C a d ,  en el decurs del scgle xvi, es veu en indicadors 
com la substitució del nom del mas pel cognom fami- 
liar. La reconstmcció de I'arbre genealbgic deixa 
entreveure que les generacions Oriac del segle xvr 
van mantenir-se en una bona situació en el món dels 
pagesos de mas. Els casaments deis hereus i d'altres 
gennans i gemanes segueixen les pautes habituals: 
les filles es casen amb els hereus de cases de pages 
del rodal i els fills es casen amb pubilles o fan de 
menestrals a les viles dels voltants. Pero destaca 
sobretot que l'hrea de relació va més enlli de la 
parroquia, del teme, de Terrassa o de Sabadell. Hi ha 
imbits relacionals amb el Valles Oriental, per exem- 



a Granollers es va establir el cabaler Antic Oriac bilitar la compra de les terres del mas Liobet de 
i Mascort, on va posar botiga!' Jonqueres. 

L'expansió territorial comenca quan Gabriel Els Llobet de Jonqueres, des del final del segle 
&ac compra, a carta de gracia l'any 1531, els drets anterior, bavien anat cada vegada a pitjor. 
senyorial~ aliqrur iura que tenia Pere Francesc de L'endeutament, tot i les vendes i els estabiiments de 
Muntmyans al mas Boadella del Camí, com a castla les millors terres a la zona del RipolS, no havia estat 
de Terrassa," i l'any 1542 també compra el mas superat i s'havia convertit en cronic. Finahent, el 
Gelabert de la parroquia de Sant Julia d'Alt~ra.~'  mas Llobet fou venut en públic encant a la segona 

Els Onac ja havien demostrat en el decurs del decada del segle." 
segle x v i  interks per les terres hortives de Els Oriac anaren comprant totes les terres del veí 
Jonqueres; de fet, Esteve Oriac (U abaus de 1531) mas Llobet. El procés va acabar l'any 1696 amb la 
havia tiugut un dels horis sota la parroquia de compra de les terres i el molí nou que havia construit 
Jonqueres. Pero no és fins el segle XVII que aquest el prevere Baldiri Melcior; per cert, un vell conegut 
interks es materialitza. de la familia i de i'heren Carles Onac i Vilar, ja que 

De primer fou assegurar l'aigua per a la casa. havia estat rector de la parrbquia de Sant Julia $03 

D'aquí I'establiment del 1614 del batlle general de d'A1tura abans de prevere beneficiat a Santa Maria 
Catalunya a Bartomeu Onac de les aigües pluvials del Mar de Barcelona." De la generació de Carles 
que es recollien al camí ral de Barcelona a Manresa Onac, cal esmentar també Esperanca, la germana, la 
per conduir-les a la bassa de la casa.M L'estabiiment qual es va casar amb Maties Amat i Volart, i foren els 
també pot indicar que a la casa hi havia més neces- iniciadors de la nissaga Amat de Sabadell (falsament 
sitats d'aigua per a un consum creixent, derivat cognominats Amat de Palou)." Esperanca era la 
segurament per I'augment del bestia. Posteriorment, besavia paterna del confessor de Carles IiI i arque- 
les condicions econbmiques de la famííia van possi- bisbe de Palmira, Fklix Amat i Pont. 

32 AHCT. Capbreu del monestir de Pedraibes, 1443-1480, f. 33v. 

33 AHCT Jacme Gili 1, Llibre xxmi (1390-1391). f. 92. 

34 AHCT Guillem Marroquí, Manual, 1404-1407, f. 132, &poca de dot. 

35 AHCT Jacme Gili 11, Manual 1, 1426-1427, f. 49. 

36 AHCT. Jacme Gili m, Manual VI, 1464-1467, f. 24. 

37 AHCT Jacme Gili III. Llibre de Testamenrs, 1450-1508, f. 2 .  

38 Actualment s'anomena el Casot de Ca n'Oriac, i en resten dempeus algunes parets. 

39 L'any 1478, ja consten babitant a Sant Julia &Altura. AHCT. Jacme Gili m, Manual rx, 1476-1480. f. 91. 

40 Testament de Margaida a AHS. Fons Eclesiastics, P d q u i a  de Sant Jnlih d'Altura, núm. 5, 1489-1506, f. 5-28. Capítols maúi- 
monials de Joana Onac Boadella amb Pere Obac de Sabadell a AHCT. Jacme Gili m, Manual rx, 1476-1480, f. 91. 

41 AHCT. Capbreu del monestir de Pedralbes, 1529-1635, f. 319. 

42 Ibídem, f. 137v. 

43 Andreu CASTELLS 1 PEIG, L'arr sabadellenc. Assaig de biografia local, Sabadell: Edicions Riutort, 1961, p. 308. AHS. Fons 
Eclesiastics, Parrbquia de Sant Julia d'Altura, v. 24, 1687.1814. f. 174. 

44 RPSI. Finca 256, tom 1016, f.  118. Tambd Andreu CASTELLS I PEIG ... op. cir., p. 308. 

45 AHCT. Joan Mas, Decimus Manrralis Libel: f. 78. AHS. AN. Manual de Joume Rojas, 1642, fol. 15v (pendent de signatura). A Ve- 
Poca de pagament de Francesc Ribatallada, com a successor del seu pare, Miquel Ribatallada, per les quantitats que encara es devien al 

Pare sobre les temes del mas Llobet, s'esmenta la venda en encant públic dels béns de Pau Llobet, l'any 1625. 

46 k i u  Historie de Protocols Notarials de Barcelona. Domenee Rojas, Liber Notuium, 1685-1701, f. 164 i següents. La compra de 
Cales Onac i Vilar, del dia 9 d'abnl de 1696, comprenia en total prop de 30 quarteres de terreny, el moií fariner amb quave moles i, 

la peca de tema que mds tard sera can Gamiga, prnbablement encara hi havia les restes del moií de Baiona. 

47 Esteve CANYAMERES I RAMONEDA, "Les falsificacions nobiliAries: el cas dels Amat de Palou originais de la vila de Sabadeli", 
Revista Paratge, núm. 10 (1999). en premsa. 
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Els segles m i m: pagesos benestants, 
rendisme, la fil4oxera i final d'una histeria pagesa 

Francisco de Zamora va incloure al seu Diario de los 
viajes hechos en Cataluñn la sortida del 29 de mar$ 
de 1786 a Matadepera i Terrassa (amb l'estada a la 
Barata). Va anar-hi pel camí ral de Barcelona a 
Manresa. Aixb vol di que va passar per la plana del 
Vailks, per les terres de Sant Julia d'Aitura i de ca 
n'Onac. Va poder copsar el paisatge de mosaic carac- 
tenstic de la zona: vinyes, carnps, boscos i masies. 
Aquest aprofitament del temton i l'estmctura fami- 
liar dels seus habitants el va convencer (si hem de fer 
cas del seu relat). El que més el va sorprendre era el 

106 modus vivendi dels propietans. Agafant com a refe- 
rent la familia de la Barata, explica: "no desagrada- 
rá apuntar el modo de casar estas gentes sus hijos, 
suponiendo antes que son sumamente celosos de la 
igualdad en sus bodas, tanto en no decaer del estado 
en que se hallan como en no aspirar a bodas que 
puedan sacarles de su mismo estado [ . . . Ir ' .  La cita es 
pot fer extensiva a d'altres cases com ca n'Onac. De 
fet, no indica sinó un fenomen molt característic del 
XVUI, la diferenciació social en ei món dels pagesos. 

A partir de la primeria del segle xrx la diversifi- 
cació de I'activitat agrhria es va decantar cada vega- 
da més cap a la vinya. Especialment després de la 
mort prematura de l'hereu Antoni Onac Plantada 
(U1821). Va deixar una filla menor, de nom Antbnia. 
La vídua i la filla van mar a viure a Barcelona i els 
tutors i cnradors de lapubilleta, mitjancant un procu- 

rador (Pau Cardellac), van administrar el patnmoni, 
utilitzant les modalitats tipiques de I'kpoca: l'arren- 
dament dels immobles i I'estabhent de contractes a 
rabassa morta i parcena. Així comenqa un penode 
d'establiments de les terres més periferiques de la 
propietat, per plantar-hi vinya i recaptar les paris. 
L'arrendament del moii no era una novetat, sinó que 
aqnesta diiamica ja s'havia iniciat al segle m." 

Pels volts de 1845, la propietat tenia una extensió 
de 210 hectarees: 

"La porción sita en el termino de San Julián de Altura, 
se divide en un campo secano, regadío, viria, bosque y 

yermo, y está sitirada en ella la casa de campo Oriach, 
anfiguamente 'Boadella', señalda de número ocho y 

compuesta de tres cuerpos de planta baja y un piso, con 

su barriofrente a la misma y patio a sus lados, canales, 
pocilgas, pajares, bodegas, lagares, prensa y de& 
dependencias de uso agrícola y un estanque tras la 
misma de aguas pluviales y la porción correspondiente 

al termino de San Vicente de Junqueras, se divide en 
campo secano, regadío, yermo, matorrales y olivos, 
existiendo en ellas un edificio llamado Molino Oriach 

seíuilado de número diez y seis, antes, hoy unafábrica 
destinada a lavadero de lana [. . .] "." 

La famíía d'htbnia Onac Amat i Pere Barata Guitard 
va tornar-se a instalkr a la masia després del casament, 
l'any 1832. Des d'alü van viure els grans esdeveni- 
ments del segle: les carlinades, les desamortitzacions, 
el procés d'iudustrialització, les serviiuds del submi- 
nistrament d'aigua a Sabadell, el ferrocarril, etc. 

48 Joan ALSINA 1 GUT, Els molins del riu Ripoll, Sabadell: Amics de les Arts i les Lletres, 1988, p. 34. Com a exemples d'establi- 
ments a rabassa morta, I'establiment del 20.05.1822 a Ramon Gmiga (peca que sera can Gmiga), AHCT. Francesc X. Huguet i 
Pocuml1, Manual, 1822, f. 45. 

49 RF'SI. Finca 256, tom 1.016, f. 117. 

50 Any 1832, Aniu Diocesa de Barcelona. Serie Beneficial, Parroquia de Santa Maria de Caldes de Montbui, Lligaii 5. Any 1865: 
Andreu CASTELL~ I PEIO ... op. cit., p. 308. Any 1887: RPSI. Finca 256, tom 1016, f. 119. Any 1896: Andreu CASTELLS I PEIG.. . op. 
cit., p. 308. 

5 1 Lluís FERNANDEZ I LOPEZ, "Set itineraris per les fonts del rodal de Sabadell", Fulls d'Histdria Local (Sabadell: UES), núm. 9 (1990). 
p. 6. 

52 La Compañúi de Aguas de Subadell, SA (CASSA): historia y proyección al servicio de la ciuda4 Sabadell: CASSA, 1969, p. 34. 

53 RPSI. Finca256, ton 1.016, f. 119-129. 

54 Lluís FERNANDEZ I LOPEZ, "Set itine~aris ..." op. cit., p. 6.  

S5 RPSI. Finca 256, tom 1.016, notes marginals i informació facilitada per Josep M. Masagué. 

56 RPSI. Finca 256, tom 1.016, f. 128. 

57 Informació facilitada per Josep M. Masagué 



Perb el que potser va afectar més diiectameut la 
seva economia va ser la fd4oxera. Abans de l'arriba- 
da d'aquesta plaga de les vinyes ja no anaven gaire 
bé de dimers; des de I'any 1865 tenien hipotecat el 
moií. És per aixb que prohablement la frl4oxera esde- 
vingué el "toc de gracia" que va ensorrar encara més 
I'economia de la casa. La cosa no millora quan el fiil 
i hereu, Joan Oriac i Barata, es va fer c h e c  de la casa. 
L'any 1887 Joan Oriac va tomar a hipotecar la pro- 
pietat i 9 anys més tard (30 de maig de 1896) la va 
vendre a Joan Saus Fainé." 

El polifacetic nou propietan "va fer imponants 
refomes a la casa i planta de vinya una gran part de 
la finca, arnb la intenció de dedicar-se a la producció 
de vins, xampany inclbs. Tot plegat va fracassar 
[...]"?' L'any 1910 per rendibilitzar la propietat va 
presentar el projecte de portada d'aigües per al suh- 
ministrament de Sabadell, pero fou reb~tjat. '~ La 
situació financera de Saus es va mar degradant i 
novament va hipotecar la finca. L'any 1924, per eixu- 
gar deutes, va vendre dues parts de la finca a un dels 
seus deutors, Anselm de Rius i Fontanilles (comer- 
ciant de Barcelona). Cany 1926, per sentencia judi- 
cial, el que quedava de ca n'oriac (en mans de Joan 
Saus) fou atorgat també a Anselm de Rius, pels deu- 
tes que encara no havia cobrat. 

El nou propietaxi comenta la segregació i venda de 
peces de tema de la propietat l'any 30 i fins el 36. Mort 
a l'exili a Franca, I'any 1937, ca n'Oriac passa a la 
seva vídua, Merce Nuet i Doctor, la qnal a partir de 
l'any 1942 toma activar la venda i segregació de par- 
cel4es" on comencarA "la construcció d'innombrables 
barraques que amh el temps esdevingueren cases"?" 

L'any 1942 es segrega el moií Oriac, El 1943, una 
parcel.la que inclou I'edifici annex a ca n'fhiac és venu- 
da per la vídua a Pere Ventura Miró. El dia 24 d'abril de 
1944, s'inscriu al registre de la propietat la segregació 
d'una parcella de 4,6 ha, que inclou l'edifici de ca 
n'Oriac venut a Josep BatUe Batista. Isidre Sola i 
Gibau adquirí les parcelles de Pere Ventura i Miró 
(27.07.1950) i de Josep Batile Batista (el 24.01.1953).1' 

D'aquelles 210 ha de la propietat de ca n'Onac 
dels anys vint, el 1969 ja només en quedaven 77 ha en 
mans dels gemans Anselm i Merce de Rius i N~et .5~  

El procés de venda i urbanització va continuar 
fins a l'alienació de totes les terres. La casa i els 

terrenys annexos han estat en mans primer d'lsidre 
Sola i Girbau i posteriorment del seu f a ,  Isidre So& 
Femández. El dia 30 de fehrer de 1999, per conveni 
amh I'Ajuntament de Sahadeli, la casa de ca n'Oriac 
passa a ser propietat municipal?' 

Els edificis que estudiem són dos exemples de1 que 
s'entén per arquitectura popular, tot i que van ser dis- 
senyats i consmiits per professionals de la consínic- 
ci6, mestres d'obra o arquitectes, i que segueixen uns 
parhetres preconcebuts que es repeteixen amb més o 
menys fidelitat per tota la geografia del principat, amh 
diferencies, aixb sí, que ereu determinades perla loca- 'O7 

lització física i/o per l'existencia d'estructures ante- 
rior~. En el nostre cas, i com veurem més endavant, 
tenim dos edificis amb una tipologia arquitectbnica 
forca diferent, mdgrat tenir un ús i una localització 
topogrhfica molt semblant. Si per un costat, ca 
n'Oriac és un edifici ordenat i auster que segueix tots 
els parhetres d'aquests edificis, per contra can 
Llong és del tot desordeuat i complex i no entra en 
cap de les classificacions que hi ha establertes. 

Masia de ca n'oriac 

La masia de ca n'Oriac és una consínicció rural de 
planta rectangular constituida, basicament, per un edi- 
fici de tres cossos i dues alcades, que és coben amb 
una teulada a dues aigües, el carener de la qual 6s per- 
pendicular a la fa~ana. Lcs midcs de la planta són: 
17,30 metres, la facana, i uns 12,30 metres de rondi- 
ria. De tota manera la planta actual és forca més com- 
plexa, ja que s'hi van mar afegint altres edificacions, 
al llarg del temps, que han donat com a resultat una 
planta en forma de trapezi, no del tot regular, amb una 
galena porticada a la facana de ponent i un cos rec- 
tangular a llevant. A la part del darrere, a tramuntana, 
hom hi basti dues naus disposades en sentit transver- 
sal: la primera, la que és a tocar de l'edifici principal, 
és de forma rectangular, mentre que la segoua té 
forma aapezoidal. Actualment estan unides per un 
cavall de fusta que substitueix el mur que tancava la 
primera. L'orientació de la casa és a sud-est i, malgrat 
que abans tenia com a taló de fons l'imposant volum 
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Figura 6. Ca n'Oriac, reccio. Elaboració propia. 
Fotografia i. Ca n'Orioc entre el5 onyr iglo-jo. Autor: Fermi Abad 
(Arxiu de la UES). 



Fotografia 2. Faqono de co n'orioc entre eir onyr ipo-30. Autor: Fermi Abad (Arxiu de la UES) 

Figura 7. Ca n'Orioc,fil~ana de migdia. Elaboració propia. 



Esfructura 
cesuuctura d'aquest edifici és a base de murs de c h e -  
ga i fojats unidireccionals. Els murs són, en general, 
de tapia i els forjats, o sostres, de biga de fusta amb Ila- 
tes i cairons que aguanten el paviment. 

Els murs de la planta baixa són de tapia, la qual 
es basteix sobre un sbcol d'uns 60 cm d'alcaria de 
paredat comú. Aquest sbcol tenia la funció de separar 
la tapia de la humitat del subsbl. El mur de la facana 
de llevant és construyt amb paredat fins a una alsada 
d'1.40-1,80 m, ja que havia de ser apte per contenir 
les terres que, a aquest costat, són a un nivel1 superior 
(1,40 m). El mur que separa la sala central del cos de 
la dreta és construyt de paredat comú. Del mateix 
material també és construit el mur que tanca la petita 
cambreta del cos de l'esquerra, A la cambra que ano- 
menem rebost hi ha una finestra, cegada, en un mur 
de gruix variable que havia de donar a un espai exte- 
rior i que ara donaria, si estigués oberta, a I'escala 
d'accés a la planta pis. La planta pis té tots els murs 
de tapia i només la porxada de la facana de ponent 
és de maó. El maó i el reble també són presents en les 
connexions dels emmarcaments de pedra de les ober- 
tures amb els corresponents murs de tapia. 

Els murs que tanquen el cos posterior són, en 
general, de paredat comú, tot i que, pel fet d'haver 
reutilitzat murs preexistents, presenten una gran hete- 
rogeneitat i s'hi bmegen una gran varietat de mate- 
nals, des de la tapia, el paredat i el maó, fins a la 
pedra en forma de cmeus. 

Els sostres són constituits per bigues sense escai- 
rar i llates de fusta. El sistema estructural és consti- 
tuit per un graellat format per les bigues, amb una 
separació de 60 cm i les llates que, amb una separa- 
ció d'uns 28/30 cm, van clavades a aquelles. Sobre 
les llates, es recolzen, posades en sec, les rajoles o 
cairons que aguanten, i regularitzen, el paviment d'a- 
cabat. Aquest és, en general, de cairons col~locats 
amb una capa de morter de cal$ pobre. 

El sostre del cos central, a la planta baixa, és 
constituit per una volta, rebaixada, de maó de pla de 
dos gruixos (vegeu la figura 6). El farciment de la 
volta és de terra i grava, pero els ronyons són farcits 
amb pedra i runa. Aquesta volta va substituir un for- 
jat de fusta anterior, del qual queden encara les 
empremtes dels forats on es recolzaven les bigues i la 

continuació del revestiment del mur que va ser tapat 
pels carcanyols de la volta. 

La coberta és realitzada amb una estructura de 
bigues i llates de fusta, disposades seguint el pendent 
d'aquella. Com en els sostres. les llates van clavades 
a les bigues i mantenen una separació constant que ve 
determinada per les dimensions del les rajoles que 
s'hi recolzen. Sobre aquest conjunt es recolzen les 
teules, que, com era usual, són col.locades en sec. 

En general, els sostres es resolen amb bigues 
horitzontals que es recolzen a les parets i mantenen 
unes distancies modestes, que són donades per la 
longitud dels troncs disponibles a la zona. De tota 
manera, l'interes de mantenir la simetna de la faca- 
na, en un edifici de tres cossos, obligava a resoldre "' 
un doble pendent centrat entre els suports. Problema 
que es resolia, generalment, amb solucions riques en 
imaginació, com és el cas de ca n'Oriac, on els cons- 
tructor~ van idear una especie d'encavallades, sepa- 
rades uns 60 cm i sense tirants, fetes amb dues 
bigues unides en el punt més ait amb un emmetxat 
de mitja mossa. Lestabilitat d'aquesta solució és 
assegurada per les llates que hi ha clavades a les 
bigues en formar una graella que sosté i manté dre- 
tes les encavallades. 

Ornamentació 
Tots els elements que es poden considerar omamentals 
es concentren a la fagana principal i, particulatment, 
en el tractament de les obertures de la planta pis, les 
quals la caracteritzen, compositivament, com un bell 
exemplar representatiu de l'arquitectura rural, d'estil 
goticrenaixentista, que es constniia, entre eis segles XV 

i xvr, als nostres camps. La bellesa de la composició 
d'aquesta fagana es basa en una gran austeritat marca- 
da per un domini del ple sobre el buit i regulada per 
una simetna imperfecta generada per I'esquema fun- 
cional interior (vegeu la figura 7 i la fotografia 2). 

A la planta baixa hi ha tres obertures, una de les 
quals, el portal d'accés, és en arc adovellat fet de 
pedra de gres molt ben treballada; les altres dues són 
dues finestres, una a cada costat, que actualment es 
presenten totalment modificades. La finestra de I'es- 
querra va ser transformada en balcó i va ser tancada 
amb una reixa avancada que permet la utilització d'un 
petit espai exterior protegit per aquesta reixa. 



A la planta pis hi ha també tres obertures, les 
quals són rectangulars i emmarcades arnb pedra de 
gres esculturada. Són d'un acurat estil gbtic tarda, 
realitzades possiblement en diferents moments. La 
finestra central, actualment transformada en balcó, té 
una Ilinda, duna sola peca, formada per un arc car- 
panel1 arnb guardapols o trencaaigües rectangular, el 
qual mostra un incipient apuntat central de clares 
reminicencies tardogotiques. L'intradós de l'arc és 
fistonat amb quatre lobuls que, a la vegada, contenen 
dos lbbuls més petits cada un. Els nervis que confi- 
guren aquests lobuls, fets amb una motllura en forma 
de cavet, s'entrellacen (vegeu la fotografia 3). 

L'aresta de l'arc carpanell és formada per una 
' ' 2  motllura en forma de boet, la qual arrenca d'un capi- 

te11 esculturat arnb motius florals. Per sota del capitell, 
el boet continua fins a la base tot formant una colum- 
neta a cada venex dels brancals. La base d'aquesta 
columneta és formada per una successió de motllures 
que l'eixamplen tot formant una base composta que 
esdevé molt característica dins el gbtic catala. 

De tota manera, aquesta finestra va ser transfor- 
mada en balcó després d'elirninar-ne l'ampit i afegir-hi 
les pedres que faltaven, als brancals, per tal d'assolir la 
nova alcada. Aquestes pedres van ser treballades amb 
la mateixa motllura que les existents malgrat ser de 
pedra diferent. 

El guardapols o trencaaigües arrenca de dues 
impostes amb figuració zoomorfa que són adossades 
als capitells. La figuració representa un lleó rampant 
arnb una disposició diferent a cada una. Aquestes 
impostes, juntament arnb els capitells i les bases, són 
esculturades en blocs independents del de la llinda i 
del dels brancals, els quals són dividits en tres peces. 

La finestra de l'esquerra (vegeu la fotografia 4) té 
una ornamentació semblant a la central, pero és més 
senzilla, de mides més reduides i sense guardapols. 

La llinda és formada per un sol bloc i corona l'o- 
bertura amb un arc carpanell que té l'intradós festone- 
jat amb sis lbbuls. Daquests lbbuls, els quatre centrals 
s'inscriuen, dos a dos, dins d'altres dos de dimensions 
més grans, formant el típic festonejat flm'ger del 
gotic tarda. L'aresta de la llinda i dels brancals és 
ornamentada amb una motllura, com la de la central, 
en forma de boet i, com en aquella, també conforma 
una fina columneta amb capitell floral i base compos- 

ta. Aquesta finestra té els brancals formats per dos 
blocs, els quals inclouen, els supetiors, els capitells i 
els infenors, les bases, 

La finestra de la dreta (vegeu la fotografia 5) és 
forca diferent de les altres dues i no gaudeix de l'e- 
quilihn ornamental que tenen aquelles. Aquesta mos- 
tra una gran sobnetat en alguns detalls -una senzilla 
acanaladura en el venex i la desaparició física de la 
base-, i en canvi aparenta una impecable i exuberant 
omamentació en d'altres. 

La llinda d'aquesta finestra és formada també per 
un sol bloc, en el qual hi ha treballat un arc conopial 
arnb I'intradós festonejat. El festonejat que omamen- 
ta aquesta finestra és constituit per tres Iobuls, dos de 
semicirculars i un, el central, conopial de ferradura. 
Els semicirculars es subdivideixen en dos més i el 
central forma un calat amb un trifoli. 

L'aresta dels brancals i de I'arc conopial primari és 
suavitzada amb una senzilla motllura en forma de cavet. 

Els capitells són formats, cada un, per un cap 
d'un personatge fantastic, disposats simetricament, 
amb dues palmetes que li surten de la boca. Sembla 
que és la representació del déu Eolo. La seva factu- 
ra és molt acurada i ens indica ja una ornamentació 
de clares influencies renaixentistes, les quals no són 
tan clares en les altres dues. 

El replanell o clavellinera de la finestra és format 
per un bloc de pedra motllurada, arnb un tor i una 
escocia acabada amb un prim bossell. 

A l'ampit s'obre una espitllera en forma de creu 
grega, element farsa usual que sewia per ventilar 
l'intenor. 

Aquestes finestres tenen a I'intenor els classics 
festejadors. 

Cronologia 
La determinació de la cronologia d'aquest edifici ens 
planteja uns problemes que, en un principi i amh les 
dades disponibles actualment, fa difícil poder donar- 
bi una resposta que ens satisfaci plenament. Sembla 
que podríem aproximar un inici, d'aquest edifici, en 
les estructures existents al cos de la dreta, a la zona de 
la cuina i el rebost, que postetiorment es remodelaria 
i ampliaria fins a assolir més o menys I'edifici actual. 
L'analisi de l'estructura dels mnrs de la zona de la 
cuina, de paredat comú amb molt de morter de calc, 



Fotografia j. Co n'Orioc, detailde la iiinda de iofinertrn central. Autor: 
Jorep M .  Marague. 

Fotografia 4. Detoli de la finertro de I'esquerra. Autor: Jorep M .  Fotografia5.Detaildelofinertradeladreta. Autor:lorep M.Marague. 
Marague. 

Fotografia 6. Co n'Orioc. interior. rala central pionto baixo Autor: 
Jorep M. Masagué. 



Fotografia 7. Virtogenerolde can Lloog. Autor: losep M .  Maragué. Fotagrafia 8.  Con Llong, facana. Autor: Jorep M. Masague. 
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Figura 8. Can Llong,planterdedirtribucio irnurr. Elaboració propia. 



ens dóna un aparell que no sembla que es pugui datar 
d'abans dels segles xv1-xvn. La consirucció de I'edifi- 
ci actual, si ens basem en els elements arquitectbnics 
que l'omamenten, s'hauria de situar, precisament, en 
el transcurs del primer d'aquests dos segles. 

De tota manera, també pot passar que es faci la 
gran remodelació o ampliació durant el segle xvii i 
s'aprofitin, com solia passar, elements existents de les 
edificacions anteriors. Aixo podria explicar la 
diferencia entre les finestres, central i esquema, més 
antigues (segle XVI), arnb la de la dreta, que es pot 
considerar ja del segle xvii. 

Que aquest edifici no és cos uniforme o bastit d'un 
sol cap ho palesen les diverses modificacions i reformes 
intenors, que podem observar en antigues obertures. 
portes o finestres avui cegades. que de tota manera tam- 
poc no tindrien connexió lbgica amb I'esiructura actual. 
A la planta baixa s'han descobert diversos armxis, pare- 
dats, que aprofitaven antigues obertures, com ara la que 
hi ha a la paret de llevant de la cuina que dóna a l'edifi- 
ci porxat. Aquesta és I'obemira d'una porta amb una 
estructura que ens indica que l'espai on hi ha la cuina era 
Ilavors la pan més forma o pública, mentre que la més 
interior o íntima estzuia situada on ara hi ha l'edifici por- 
xat o, dit d'una altra manera, que la porta s'obria cap a 
una cambra awi  inexistent. Al rebost hi ha també una 
finestra, tapiada, que quan era en ús tenia l'exterior on 
awi  hi ha l'escala que dóna accés a la planta superior. 

Aquests elements ens dihuixen un edifici en forma 
de ela, duna sola planta, tot i que possiblement tenia 
alguna part amb dues plantes, que s'adossava a un 
marge que formava la topografia. Aquesta tipologia 
d'edificacions es considera que era forfa usual, amb 
més o menys complexitat, entre els segles x~ i xvi. Les 
edificacions eren constituides per petits edificis, gene- 
ralment &una sola planta, mecerades a un marge natu- 
ral o artificial que els protegia de les inclemencies 
dominants. Aquest primer edifici es remodela total- 
ment i passh a integrar-se dins el nou edifici, formant 
parí d'un dels cossos de la nova consirucció. La part 
que formava l'altra ala de la ela devia quedar com un 
annex que desaparegué o es transforma quan s'afegí el 
pomo a l'edifici pomat de Ilevant. 

Tanmateix, aquest primer edifici devia tenir ja 
una certa importancia si tenim en compte les dues 
finestres que van ser transportades al nou edifici. 

No queda clar quan s'amplia el cos transversal, ja 
que els llocs on hi podria haver els senyals d'aquesta 
ampliació es presenten actualment molt transformats. 
De tota manera, sí que queda més clara la transfor- 
mació i ampliació d'aquest cos, que el va deixar en 
I'estat actual, que es devia realitzar al final del segle 
x ~ x .  Durant aquest moment hem de situar, també, la 
construcció de la pomada de ponent i la doble porxa- 
da de I'edifici de Ilevant. 

Masia de can Llong 

La masia de can Llong és constituida basicament per 
un edifici de planta rectangular, lleugerament trapezoi- 
dal, i dues alfades, coberta amb una complexa teulada " 5  

a quatre aigües que dóna, a diferencia de ca n'Oriac, 
una facana rectangular amb els dos extrems en pen- 
dent (vegeu la fotografia 8). Les mesures d'aquesta 
planta són: 19.52 m, la facana de Ilevant; 17,86 m la de 
ponent; 15,69 m la de migdia, i 15,31 m la de tramun- 
tana. Al costat de ponent té adossada una construcció 
rectangular de 8,37 m d'amplada, corresponent a la 
facana de migdia i de 12,3 1 m de fond&ia. L'edifici és 
dins un clos rectangular, protegit per altes parets, part 
de les quals són aprofitades per adossar-hi diverses 
consiruccions auxiliars (vegeu la fotografia 7). 

La planta de can Llong és prou complexa i poc 
racional per evidenciar una estructura angina1 molt 
diferent de I'edifici que podem examinar avui, pero 
que, en definitiva, va determinar les característiques 
estructurals de l'edifici actual. 

Actualment hem de descriure la masia com un edi- 
fici constiniit per quatre cossos perpendiculars a la 
facana principal (vegeu la figura 8) i dos de transver- 
s a l ~  a la part posterior. De tota manera, aquesta distri- 
bució no és regular, encara que hi ha diferencies molt 
notables en les amplades dels cossos i els transvenals 
tampoc no ocupen tota I'amplada dels anteriors. Les 
diferents reformes que, al llarg del temps, ha sofert I'e- 
difici han emmascarat l'esiructura original i ens han 
deixat un edifici dividit en dos habitatges independents 
amb els espais completament transformats. La comuni- 
cació vertical es realitza mitjangant dues escales situa- 
des al fans de les dues sales centrals, corresponents 
cada una a un habitatge diferent, tot i que sembla que 
hi havia comunicació física entre els hahitatges. 



Dels quatre cossos que donen a la facana, n'hi 
ha tres que tenen unes característiques que els Pan 
especials. els dos centrals. perque són separats pcr 
una paret de maó i sembla que provinguin de la 
divisió d'una gran sala, i el de l'esquerra perque 
sembla que s'hagi format per l'ampliació lateral 
d'uri cos més estret del qual s'hauria eliminat el mcir 
exterior, que hauria estat substituit per un pilar i una 
jassera. 

A la part del darrere es formen tres cossos, dos 
cossos transversals, que ocupen I'amplada dels 
dos cossos de la dreta, i un tercer que és la conti- 
nuació del segon cos central esquerre. 

La distribució interior d'aquest edifici queda total- 
116 ment subjecta a la distribució estructural dels cossos 

que hem descrit en els paragrafs anteriors, encara que 
hi ha subdivisions que hi creen subespais. De tota 
manera, la distribució que podem observar s'adapta a 
l'ús bifamiliar de i'edifici que ja hem comentat, de 
manera que hi ha un habitatge que ocupa la major part 
de l'edifici principal i I'altre ocupa la resta i tot I'edi- 
fici lateral. També sembla que compartien les zones 
de la part posterior que tenien un ús agrícola. 

La distribució del primer habitatge s'origina en el 
cos central dret, que amb la funció d'entrada princi- 
pal i distribuidor dóna accés al cos de la dreta, on hi 
ha un menjador i la cuina, i a la part posterior de l'e- 
difici. Un passadís comunica aquelles depend'encies 
amb l'escala que puja al pis i amb el primer cos de la 
part del darrere. A la planta primera es repeteix l'es- 
quema estmctural de la planta baixa amb la sala, en 
el cos central dret, que fa de distribuidor, i les habita- 
cions que es distribueixen entre el cos de la dreta i els 
dos posteriors. 

El segon habitatge es desenvolupa a l'entom de 
l'altra sala, la del cos central esquerre, des d'on es 
dóna accés, per un costat, a la cuina i menjador 
situats al cos de I'esquerra i, per l'altre, pel fons de la 
sala, a la zona de treball agncola. Aquesta sala té 
reduida la superfície per haver-hi construit una esca- 
la amb un ús no gaire clar, per tal coma la cuina ja hi 
ha una altra escala que dóna accés als domitoris d'a- 
quest habitatge. Tanmateix, sembla que la primera 
escala era compartida pels dos habitatges i que s'uti- 

litzava per accedir a les zones d'emmagatzematge 
situades a la part posterior de i'edifici. 

Davant el clos que tanca la casa hi havia I'era que, 
tot i ser quasi sencera, ha estat recentment eliminada 
per fer-hi un vial de la nova urbanització de la zona. 

Estructura 
L'estmctura d'aquest edifici és a base de murs de 
c k e g a  i forjats unidireccionals. L'edifici principal té 
els murs, en general, de tapia, la qual és constmida 
sobre un socol de paredat comú, fet amb reble i mor- 
ter de cal$, amb la funció de separar la tapia de la 
humitat del subsol. L' alcada d'aquest sbcol varia 
entre els 60 cm, als cossos de la part posterior, fins a 
50 m, de la facana de Ilevant. Hi ha un fragment de 
mur, a I'angle nord-oest de I'edifici principal, realit- 
zat amb pedra tallada, d'uns 2 m de Ilargada, amb 
cantoneres als dos extrems. Les pedres cantoneres 
són tallades i les del mur són només partides per tal 
d'aplanar la cara que ha de quedar vista i fer d'aques- 
ta manera un parament més o menys uniforme que 
faciliti I'aplicació del revestiment. El material d'unió 
d'aquest fragment de mur és el fang i presenta unes 
juntes fines. Hi ha altres restes de murs fets amb 
pedra tallada a altres zones, perb el material dunió és 
de morter de calc. 

La separació de les sales centrals és una paret de ma6 
massís, d'unes dimensions poc usuals, 31 x 15 x 9 cm. 

A la planta pis els murs són de tapia excepte en el 
segon cos de la part posterior, on els murs són de 
paredat comú barrejat amh maó. La tapia és consti- 
tuida per argila barrejada amb palla o pedra i enco- 
frada amb tapieres de 2 x 0,90 m. Al mur de tramun- 
tana del primer cos transversal, la tapia és del tipus de 
terra c r o ~ t a d a . ~  Aquest tipus de tapia consisteix a 
revestir les tapieres amb morter de cal$ abans de far- 
cir-les de terra, de manera que un cop desencofrada 
la paret ja queda arrebossada. Caspecte que presenta 
aquesta tapia és la d'un mur amb capes altemades de 
terra i cal$, tot i que la que podna ser una capa de cal$ 
és només una acumulació de morter de cal$ que 
penetra dins la tapia amb el mateix procés d'execu- 
ció. El revestiment de les tapieres es va fent a mesu- 
ra que es puja la tapia (vegeu la figura 91, és a dir per 

60 Fermin Foríí. Pere HIDALGO, "El tapial, una tecnica constructiv; i rnil-lenana", COAATC, Castelló, 1991 
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Figura 1O.Can Llong. ja$anaprincipal. Elaboració prbpia. 

pedra treballada amb les arestes biseliades. Aquesta 
obertura manté encara la clavellinera bisellada i un 
estrany mig festejador a l'interior. Els dos portals de la 
facana principal són d'arc de mig punt fets amb maó 
bisellat. A la facana de llevant, hi ha una finestreta 
emmarcada, també, amb maó bisellat, pero de forma 
rectangular amb la llinda recta, un "arc a nivell", de 
ma6 disposat a sardinell. Només hi ha dues finestres 
de la facana principal que Iian conservat el festejador, 
runa al donnitori del cos de l'esquerra i I'altra al dis- 
tribuidor de sobre la cuina 2. Els festejadors es situen 
dins el cap-i-alt de l'obertura i tenen els pedrissos de 
pedra bisellada. La majoria de les obertures van ser 
modificades en un moment determinat quan van tras- 
lladar la fusteria a la cara interior dels murs. Hi ha res- 
tes Cuna llinda d'un dels emrnarcaments correspo- 
nents a aquestes finestres sobre una de les finestres de 
la facana de migdia, que és feta de pedra treballada 
amb motllura i guardapols. Sembla que és situada a 
l'emplagament original, tot i que va ser paredada i 
substituida per l'actual, que la van desplaca lleugera- 
ment. Poden assegurar que es tracta d'una finestra de 
tipologia rectangular amb arestes motllurades i guar- 
dapols en relleu, que eren usuals en el segle xvn. 

Dins d'aquest aparíat podem incloure dos ele- 
ments que no eren esírictament omamentals, sinó 
més aviat elements datadors. Es tracta de dues rajo- 
les, runa situada actualment a la tanca forana, en una 
de les pilastres del portal d'entrada, i I'alta situada 
també a la tanca forana a la facana de ponent, encara 
que actualment 6s guardada al Museu &Historia de 
Sabadell (vegeu la figura 10). 

La primera de les rajoles té gravat en incís un "9 

nom i una data sota una creu grega potencada; el nom 
és d'un dels propietaris de la casa, Joan Pau Llonch, i 
la data és, 1649. La segona té gravada només la data, 
1649, sota també d'una creu potencada, que en aquest 
cas sembla Ilatina. 

Cronologia 
La determinació de la cronologia d'aquest edifici 
se'ns planteja amb una certa dificultat a causa de l'es- 
tat que presenta, que no ha permks fer un estudi dels 
murs al nivell que seria necessari. 

Malgrat que les característiques dels murs en 
general fan pensar en una constnicció forca uniforme 
feta entre els segles xvn i xvrn, la disposició irregular 
d'aquests sembla indicar l'existkncia d'estructures 
anteriors, les quals van forgar aquesta irregularitat. De 
fet, a l'angle nord-oest de l'edifici hi ha un fragment 
de mur de pedra que és acabat pels dos extrems amb 
pedra carejada. La tipologia d'aquest mur fa pensar en 
una constnicció del segle xvr, segons sembla corro- 
borar-ho un fragment de ceramica del tipus reflex 
metal.lic que es va trobar a l'interior del mur. 

Sembla que es podria definir un edifici inicial, 
possiblement del segle xvn, que estaria format per la 
pari davantera de l'edifici principal, que seria més tard 
ampliat amb els cossos de la part posterior; segura- 
ment es constniiren successivament fins el segle m. 
La tipologia de la finestra de pedra de la facana de 
ponent és característica d'aquest segle. Posteriorment 
es construí l'edifici lateral, primer com a constnicció 
agrícola i/o ramadera i finalrnent com a residencial. 



L'analisi dels murs, tot i no poder ser completa, 
com ja s'ba dit abans, palesa les diverses modiñca- 
cions i reformes interiors que ha sofert aquest edifici 
al llarg del temps. Ho podem obsewar en antigues 
obertures, portes o finestres avui paredades, que de 
tota manera tampoc no tenen connexió lbgica amb 
I'estructnra actual. 

Dins l'edifici principal hi ha les dues sales cen- 
trals, que són separades per una paret de maó que, tant 
pot ser una reforma que va substituir el mur de tapia 
anterior o que sigui el resultat de dividiu una gran sala 
anterior, en no poder disposar de les jbseres necessa- 
Res per cobrir-la. Tenim sales de caractenstiques sem- 
blants a Can Deu i sembla que també a Can Rull, tot 

120 i que en aquest cas ara també és partida. 
L'estudi exhaustiu d'aquests edificis fa impres- 

cindible que, juntament amb la investigació docu- 
mental i arquitectbnica, es reaiitzi també una pros- 
pecció arqueolbgica del subsbí. 
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