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CAPÍTOL 3. LES FONTS D’INFORMACIÓ 
 
 
 
Si alguna cosa caracteritza el present treball és la gran varietat de les fonts 
utilitzades necessàriament. Un tema tan complex i tan poc tractat directament 
per la historiografia com és el de l’evolució de la xarxa de camins no pot 
encarar-se només des de la documentació escrita o cartogràfica. La data de 
construcció d’un camí només és referenciada habitualment per la documentació 
a partir del segle XIX i en algunes ocasions, des del segle XVIII o anteriors, 
només si es tractava d’un camí ral o d’una via de gran interès. Quan es tracta 
d’una refecció o una modificació del traçat les notícies encara són més 
puntuals. A més, la majoria de les vegades, la documentació dóna per suposat 
el lloc concret per on passava el camí objecte de la intervenció, la qual cosa si 
en el seu moment era certa, a nosaltres ens pot deixar totalment a les fosques. 
 
Existeix cartografia antiga de Catalunya des del segle XVI, però no és fins el 
segle següent quan es comencen a detallar els pobles i els camins, i cal 
esperar a la guerra del Francès per a trobar croquis detallats d’alguns llocs 
d’interès. També és pot comptar amb cartografia actual sobre camins 
d’èpoques antigues elaborada pels historiadors com a mapes auxiliars. N’hi ha 
de molt interessants sobre la Via Augusta, el Camí de Santiago o els camins de 
postes, però aquests solen ser fets a petita escala i no detallen suficientment 
per a fer-se idea de l’itinerari concret. 
 
A aquesta informació cal afegir-hi altres dades, moltes vegades tretes de fonts 
d’informació molt heterogènies, que mai van ser pensades per a ser aprofitades 
com a tals. Moltes d’aquestes dades les dóna la documentació privada, quan fa 
referència a compravendes o cessions de peces de terra. Per a situar bé el 
terreny del qual es tracta s’acostumava a posar les afrontacions ben detallats, 
entre les quals els torrents i els camins eren punts de referència clars. En un 
primer moment els cartularis i diplomataris i posteriorment els capbreus i els 
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cadastres en són un exemple; també els registres notarials són una mina, en 
gran part inexplorada, d'informació sobre aspectes de camineria. 
 
Aquest també és el cas de la toponímia. Es evident que topònims com hostal, 
coll, costa o pont, etc. donen informació directe sobre camins, encara que 
estiguin aglutinats en compostos com Collblanc, Pont de Suert o Hostalric. Els 
topònims poden haver quedat fossilitzats des de situacions molt antigues i, ben 
interpretats, poden donar informació molt variada. Es clar que, pel tipus de 
treball que realitzem, la toponímia més detallada, la microtoponímia, és la més 
apropiada i també la més abundant. Té, en general, l’inconvenient de no ser 
massa antiga i no ha cridat massa l’atenció dels lingüistes, però, si més no, 
també pot contenir paraules, en català, que expliquen com era una societat 
agrària, ara ja molt transformada. 
 
D’altres vegades és l’arqueologia la que proporciona notícies  d’algun lloc, com 
ara d’un pont d’origen romà o gòtic (encara que de la part antiga només en 
restin els estreps), de les runes d’un hostal o de la presència d’un mil·liari. 
Moltes més vegades les aportacions de l’arqueologia són més etèries i no es 
limiten al que puguin aportar els jaciments. Situacions pròpies de la xarxa viària 
com un empedrat, unes roderes o diferents tipus de camins (per exemple un 
camí fondo o un camí sobrealçat) poden correspondre, o no, a èpoques 
antigues. La resposta només es pot obtenir després d’un acurat estudi de 
prospecció de tota la zona que determini la direccionalitat del camí i els altres 
elements que hi estarien relacionats. 
 
A més, encara que es tracti de cercar camins antics, les fonts orals són una 
gran font d’informació. La gent gran que ha viscut tota una llarga vida al seu 
poble pot donar informació, i generalment la dóna de gust, sobre el nom d’un 
determinat camí, sobre cap a on portava i sobre què s’hi traginava; coses que, 
per la seva obvietat, pot ser que mai s’hagin posat per escrit38. 
 
                                                 
38  Per a valorar la importància de les fonts, vegeu la referència en el capítol 4 a les 
anomenades “unitats d’informació”. 
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3.1.  LES FONTS BIBLIOGRÀFIQUES 
 
En qualsevol estudi històric, les fonts escrites són fonamentals. No hi ha 
història sense documentació, i la documentació per antonomàsia és la 
documentació escrita, d’igual manera que la Història per antonomàsia ha estat 
fins ara la Història feta a partir de documentació escrita. Per aquesta raó la 
primera de les fonts a considerar, ha estat, diguem-ne que obligatòriament,  la 
documentació escrita. Malgrat tot, aquí ha calgut fer una digressió i separar les 
fonts documentals de les fonts bibliogràfiques. Tant l’una com l’altra aporten 
informació escrita, però les unitats d’informació que aporten són de diferent 
tipus. 
 
La documentació directa dóna informacions puntuals sense elaborar ni 
contrastar. Té l’avantatge de la immediatesa, però té l’inconvenient de la 
precarietat. No es pot pensar que tota la informació d’un lloc determinat o d’una 
època determinada hagi arribat mai a ser escrita ni posseïm, ni de bon tros, tota 
la informació escrita que cada període ha generat. A més aquesta 
documentació es troba tant dispersa que la simple recopilació és una tasca 
ingent i la seva consulta una feina realment enfarfegadora. Actualment se 
segueixen perdent habitualment arxius privats sencers.  
 
Al marge de les simples recopilacions de documents.  la bibliografia general 
aporta una informació ja elaborada per l'autor a partir  d'una informació prèvia. 
Quan un autor fa un llibre té intenció de comunicar unes idees als lectors, per la 
qual cosa la informació  que proporciona és més complexa i elaborada i les 
unitats d’informació, que remeten a les fonts, poden quedar ocultes, com els 
fonaments d'un edifici. És cert que les conclusions resultants de l'autor poden 
ser considerades també com a altres unitats d’informació, però en un segon 
grau, més elaborat. En la nostra recopilació, i pel que fa a les referències a la 
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informació prèvia, hem considerat l’autor com un intermediari que ha 
seleccionat i interpretat les unitats d’informació de la forma que li ha semblat 
més idònia, però que  en escollir-ne unes,  obligatòriament n’ha descartat unes 
altres i ha deixat sense consignar una part de la informació base. Per això, 
sempre que hem pogut hem anat a cercar la les fonts primàries, tant en 
documentació com en cartografia o pel que fa a les fonts orals. 
 
Deixant de banda les referències clàssiques a la via Augusta, la primera 
bibliografia sobre camins que del territori entre els rius Llobregat i Foix, es pot 
trobar en les enciclopèdies i geografies clàssiques editades a partir del segle 
XIX i en reculls de dades municipals o guies de correus i postes fetes per ordre 
governamental. Ni uns ni altres solen donar massa informació, els primers per 
generalitzar massa i els segons per abastar només un àmbit parcial.  
 
En els llibres de viatge on molts viatgers, que feien un determinat itinerari pels 
motius més variats, deixaven constància de les seves vivències personals, es 
pot trobar molta més informació, però amb l’inconvenient de ser aquesta, 
totalment subjectiva. Aquests llibres, escrits des de finals del segle XV fins al 
segle XX, constitueixen tot un subgènere, de tipus casolà, dintre de la literatura 
de viatges. El viatgers, que procedeixen d’un espai exterior, desconeixen, de 
vegades totalment, el trajecte a realitzar i en el seu diari de viatge reflecteixen 
com veuen un paisatge, per a ells nou i sorprenent (i que continua sent-ho per 
a nosaltres, procedents d’un temps posterior). En canvi, la quotidianeitat dels 
mateixos fets per els que vivien en aquest territori ha fet que només en casos 
comptats algú n’hagi fet una descripció. 
 
Més tardanes són les monografies locals que descriuen en profunditat un 
municipi, desglossant aquesta descripció en una sèrie de camps referents a la 
geografia (física i humana), l’economia i la cultura. En cap cas deixen de parlar 
de les comunicacions i de les glòries de la història local, amb la qual cosa són 
una bona font d’informació, depenent en tot cas dels coneixements i de la 
discreció del seu autor. Dintre d’aquest tipus d’obres hi ha un subgènere, el de 
les topografies mèdiques, obres fetes des de la meitat del segle XIX fins a la 
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meitat del XX, pels metges de la localitat i promogudes pel seu col·legi 
professional. Una altra vegada, com en el cas dels llibres de viatges, es tracta 
d’algú, en aquest cas el metge, que ve de fora del territori i que posa en valor 
allò que pels habitants del lloc és normal i sense interès. 
 
També els itineraris per a excursionistes són petits llibrets carregats 
d'informació. Catalunya és terra d’excursionistes i tot el territori és descrit en 
aquests petits llibrets, generalment en format de butxaca. No s’interessen per la 
evolució dels camins que descriuen, però ocasionalment aporten unitats 
d’informació força interessants i inèdites. 
 
Finalment, i des de fa uns anys, es plantegen els estudis de camineria com un 
aspecte diferenciat dels estudis sobre el comerç o sobre el transports. En el 
primer d’aquests casos, la majoria dels estudis formen part dels estudis 
d’economia i el comerç és contempla com un element essencial de l’activitat 
econòmica d’un país, d’una comarca o d’un municipi. S’analitza a fons el capital 
que mou, els productes que transporta i el sistema empresarial que hi ha al 
darrere, de vegades fent interessants i complexos estudis històrics o 
geogràfics. En el segon cas, el transport es veu com una part de la història de 
la ciència i s’analitzen a fons les innovacions tècniques i les millores 
econòmiques que se’n deriven. 
 
Ni en un cas ni en l’altre la majoria de les obres no s’entretenen en fixar-se per 
on anaven les vies de comunicació, com no sigui el cas d’un pont o coll 
conflictius o d’un peatge estratègic. Al llarg de la història i fins a l’aparició del 
ferrocarril, es coneixen més bé les rutes marítimes que no pas les vies de 
comunicació terrestres. 
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3.1.1.  Les enciclopèdies i les obres generals 

 
Es podria començar el recull de les grans obres geogràfiques que tenen la 
suficient extensió com per a donar una bona informació sobre el petit territori 
que estudiem, amb la Geografia General de Catalunya, publicada entre 1908 i 
1918, sota la direcció de Francesc Carreras i Candi. Ell mateix va redactar el 
volum dedicat a Barcelona, i el folklorista i enginyer Cels Gomis i Mestres va fer 
el de la província de Barcelona. Es una obra d’una importància capital en la 
divulgació del coneixement de Catalunya, ja que va ser incorporada a la xarxa 
de Biblioteques Populars de la Mancomunitat. Aquesta xarxa fou desprès 
transferida a les Diputacions, i va travessar incòlume tot el període franquista, 
de manera que, per a moltes persones, el coneixement geogràfic de Catalunya 
va fer-se a través d’aquesta obra. 
 
No es torna a trobar una obra comparable a l’anterior fins a la publicació de la 
Geografia de Catalunya, dirigida per Lluis Solé i Sabarís, editada en tres 
volums per l’editorial Aedos entre 1958 i 1968. Va ser una obra conjunta del 
col·lectiu de geògrafs catalans, que va posar les bases per al renaixement de la 
geografia a Catalunya, renaixement que va culminar l’any 1972 quan va sortir 
de la Universitat de Barcelona la primera promoció de llicenciats en geografia 
de l’estat espanyol a la qual l’autor d’aquestes lletres té l'orgull de pertànyer.  
 
L’aparició, el 1970, de la Gran Enciclopèdia Catalana, obra col·lectiva finançada 
per subscripció popular, va marcar una fita, un abans i un després en els 
estudis globals sobre geografia de Catalunya. Malgrat no ser una obra 
geogràfica ni històrica, el recull de materials inèdits és tant gran que qualsevol 
altra enciclopèdia editada anteriorment, quedava, pel que respecta a 
Catalunya, completament obsoleta. Aquí s’hi pot d’incloure la monumental 
Enciclopèdia Espasa, començada el 1905 i que ja ha superat el centenar de 
volums. Malgrat tot, en aquesta enciclopèdia encara és possible de trobar-hi 
informació interessant sobre pobles i camins de la zona estudiada. 
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El gran èxit que va tenir l’Enciclopèdia Catalana va portar a la fundació creada 
per a la seva publicació a embrancar-se en una alta empresa col·lectiva, la 
Gran Geografia Comarcal de Catalunya., obra en 19 volums, començada a 
publicar el 1981 i  acabada el 1985. L’obra consta de 16 volums dedicats a 
l’estudi individualitzat de cada un dels municipis de totes les comarques de 
Catalunya, en els quals es procurava que cada un dels municipis fos redactat 
per algú del mateix lloc o amb coneixement directe d’ell, o al menys de la 
mateixa comarca. Cosa que, aplicada a cada un dels municipis de Catalunya 
no és gens senzilla. El conjunt es completa amb una geografia de Catalunya en 
dos volums, dirigida per Maria de Bolòs, i un recull de cartografia antiga de 
Catalunya, des del segle XVI. 
 
En quant a la bibliografia històrica general de Catalunya, la primera obra feta 
després de la Guerra Civil a considerar és la Història de Catalunya publicada 
en fascicles per l’editorial Salvat entre 1978 i 1979, en sis volums. Obra 
col·lectiva que, sota la direcció del propi Joan Salvat i Josep M Salrach, 
aplegava gran nombre dels historiadors que llavors eren capdavanters en cada 
període o aspecte a estudiar. Més tard, el 1987, la Història de Catalunya 
d’Edicions 62, dirigida per Pierre Vilar, en 8 volums i un diccionari històric serà 
la obra definitiva en aquest camp. Encara el 2003 es van publicar dos volums 
més dedicats als últims anys. 
 
Baixant a una visió d’àmbit comarcal, també hi ha obres generals de gran 
interès però, en absència d’un pla director conjunt, d’unes característiques i un 
valor desiguals. A la comarca de l’Anoia existeix una Història de l’Anoia, 
coordinada per Josep M Torras i Ribé i desglossada per municipis i publicada 
entre 1988 i 1990. Vol ser el primer d’una col·lecció d’història de les comarques 
de Catalunya, de la qual s’ha publicat també la corresponent al Bages.  
 
Al Baix Llobregat, una obra de conjunt és l’Atles del Baix Llobregat, que és 
quelcom més que un simple atles. Fet entre el Centre d’Estudis Comarcals del 
Baix Llobregat i l’Institut Cartogràfic de Catalunya, l’esmentat centre d’estudis 
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va mobilitzar una cinquantena d’especialistes per recollir la majoria d'àmbits 
d’estudi de la geografia i la història de la comarca. 
 
Si al Penedès i al Garraf no hi ha encara una obra de conjunt, hi ha en canvi 
tota una col·lecció de Miscel·lània Penedesenca que l’Institut d’Estudis 
Penedesencs ha anat publicant des de principi dels anys 80 amb una 
periodicitat bianual. En les seves pàgines es publiquen els temes, històrics, 
geogràfics, culturals o socials, que s’han presentat en unes jornades d’estudi 
prèvies. 
 
 

3.1.2.  Les monografies locals 

 
Quan el nivell de detall arriba al camp municipal la varietat de la informació és 
immensa. No ja cada municipi sinó cada poble i cada barri té la seva pròpia 
personalitat i el recull de la història, els personatges famosos i els monuments 
importants és una beneïda obsessió que tenen tots ells. A causa d’això, en 
aquest moment gairebé tots els municipis tenen publicada alguna monografia 
que recull la seva pròpia història i personalitat, moltes vegades escrita per 
erudits locals i altres per autors forans que es dediquen a aquesta tasca. 
 
Les primeres monografies locals són de les primeries del segle XX. Només les 
grans viles i ciutats o els llocs d’interès històric tradicional tenen obres 
anteriors. Pere Alegret publicava el 1887 uns Apuntes Históricos  de Vilafranca 
del Panadés y su Comarca i el 1905 Monografia sobre la antigüedad de las 
ruinas de Olèrdola, ambdues editades a Vilafranca del Penedès, on feia un 
recull de les notícies més o menys fabuloses que els publicistes anteriors 
havien fet sobre Olèrdola i els seus orígens. Anteriorment, Teodor Creus i 
Coromines publicava a Vilanova i la Geltrú una obra titulada Sant Miquel 
d’Olèrdola (1895) on també especulava sobre les ruïnes d’Olèrdola. 
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Sobre Sant Sadurní d’Anoia Josep Parareda feu una Geografia local de la Vila 
de Sant Sadurní de Noya l’any 1889 en 10 pàgines. Al Baix Llobregat, Francesc 
Maspons i Labrós escrivi el 1895 uns Recuerdos históricos de Molins de Rey, 
de 22 pàgines. 
 
 L’obra Gelida. Notes per sa Història tretes dels Arxius Parroquials i de 
l’Ajuntament (1908), de Pelegrí Torellò i Francesc Perecaula és una de les 
primeres monografies fetes en pobles petits. També Nostra Senyora de 
Cabrera. Monografia històrica (1915), del capellà mossèn Pere Fortià, entra 
dins d’aquest capítol, i Francesc de Bofarull feu el 1911 una història d’El 
Castillo y  la Baronia de Arampruñá. 
 
Des dels anys 20 fins a la Guerra Civil fou un època en que sovintejaren les 
monografies històriques. Mossen Frederic Martí i Albanell feu unes Notes 
Històriques del Papiol (1926). El farmacèutic Bonaventura Pedemonte escriví 
unes Notes per a la Història de la Baronia de Castellvell de Rosanes, 
publicades el 1929, amb molta documentació sobre les poblacions que 
abastava la baronia. El mateix any de 1929 Joan Solà publicà una Història de 
Sant Salvador de les Espases, ermita i castell situats entre Esparreguera i 
Olesa, enfront mateix de Montserrat.  
 
El 1935, Joan Boada publicava la Monografia de l’Església i Castell de Sant 
Martí Sarroca. I justament l’any 1936, fra Andreu de Palma de Mallorca escriví 
un fulletó de vuit pagines titulat Del Rectorologi de Sant Andreu de la Barca i de 
la Vida parroquial d’aquesta santa Parròquia. També feu en data indeterminada 
una voluminosa monografia El Prat de Llobregart. Ensayo històrico, en castellà. 
 
En els anys durs de després de la Guerra Civil, els estudis locals van restar 
aturats, només Isidre Clopes publicà, amb suport municipal, un Resumen 
Històrico de Martorell el 1945. i fou també en aquesta població on es va reunir 
l’any 1950 la I Assemblea Intercomarcal d’Estudiosos que va rellançar l'interès 
pels estudis locals, amb el compromís, encara vigent, de reunir biennalment 
noves assemblees rotatòriament, en localitats que proposen la seva 
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candidatura. L’any següent es van publicar, en català, les Actes de la I 
Assemblea. 
 
A partir de llavors van tornar a ser nombroses les monografies publicades. El 
1953, Ferer i Soler publicà unes Notes Històriques de Santa Creu d’Olorda, 
amb el suport d’un centre excursionista. Joan Boada publicava unes Notas 
Históricas del Templo y Castillo de San Martín Sarroca (1962), reedició de la 
monografia feta el 1935. Josep M Muntaner publicava un estudi sobre Sant 
Sadurní d’Anoia i l’Alt Penedès (1969), publicat pel Banco de Expansión 
Comercial. I moltes més, cada vegada amb major freqüència. 
 
En els últimes trenta anys, sembla que no hi ha municipi que no descansi fins a 
tenir la seva pròpia història local. L’Ajuntament d’Abrera ha editat el llibre 
d’Antònia Sola Abrera, poble per a tothom (1999), obra guanyadora del premi 
d’investigació local. 
Si no hi ha autor en la mateixa població, s’encarrega a algun especialista forà 
que la faci. Així, Joan Castellà Gassol ha escrit monografies locals de Sant 
Esteve Sesrovires (1982). Salvador Llorac ha fet les de Creixell (1987),  
Subirats (1988), Sant Martí Sarroca (1989), Vilobí del Penedès (1991) i Font-
rubí (1991). 
 
Una petita editorial CEDIP (Centre d’estudis i Divulgació del Patrimoni) ha fet, 
amb el suport dels Ajuntaments respectius, petites monografies, molt ben 
editades i amb força il·lustracions, de Cervelló i la Palma (1995),  Cornellà de 
Llobregat (1997), Sant Feliu de Llobregat (1997), Vallirana (1998), Sant Joan 
Despí (1999) i Martorell.  
 
De les moltes topografies mèdiques existents, només se n’han publicat dues 
que facin referència al territori estudiat, i les dues són tardanes. Orenci Valls i 
Bruquetes va fer una Topografia Mèdica de la Vila d’Esparraguera, publicada el 
1936 i Francesc Massana i Rovira, metge de Martorell, va publicar el 1961 la 
seva Topografía Médica de Martorell (1961). Les dues obres, molt completes i 
documentades, amb molta informació elaborada pels propis autors, han exercit 
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una gran importància en el coneixement que els habitants de les dues viles 
tenien de la seva població. 
 
 

3.1.3.  Els diaris i memòries de viatgers 

 
Existeixen llibres de viatgers des de que hi ha viatgers que saben escriure; 
només cal recordar les descripcions dels seus viatges que feren Pitees, Marco 
Polo o Colom. També molts dels que travessaren aquest territori, han deixat 
anotacions o diaris explicant el que van veure, però fins a finals del segle XV no 
es va fer costum que el viatger portés un diari on prenia nota del més 
sorprenent del que veia o que li passava. Aquestes descripcions, moltes 
vegades a la tornada del viatge o molt més tard eren publicades. Hi ha llibre de 
reculls de relacions de viatges, per èpoques o per zones geogràfiques, i també 
hi ha, reeditades, les relacions completes, de vegades acompanyades de 
mapes o gravats. 
 
Un dels grans resums de narracions de viatgers fetes a Espanya és el de José 
García Mercadal Viajes de Extranjeros en España y Portugal, publicat en tres 
volums entre 1950 i 1962, del qual hi ha una selecció amb el nom Viajes por 
España a la col·lecció El Libro de Bolsillo, feta el 1972. Hi ha també una 
reedició de 1999 titulada Viajes de Estranjeros por España y Portugal desde los 
tiempos más remotos hasta comienzos del siglo XX, publicada per la 
Conselleria de Cultura de Castilla y León. 
 
També Arturo Farinelli va fer recull de Viajes por España y Portugal desde la 
Edad Media hasta el siglo XIX (1920) editat per pel Centro de Estudios 
Históricos, de Madrid, després reeditat a Itàlia en 4 volums (1979). Aquesta 
edició es pot trobar a la Cartoteca de Catalunya. Força interessants són també 
els quatre articles referents a “Viajes y viajeros por Espanya”, que comprenen 
des de finals del segle XV  fins a principis del XVII, que l’enginyer José Uriol y 
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Salcedo  va publicar entre 1985 i 1987 a la Revista de Obras Públicas39 . van 
acompanyats de mapes amb els itineraris corresponents. 
 
En l’àmbit de Catalunya, Pere Balañà ha fet també un recull de relats de 
viatgers, amb el nom de Visió Cosmopolita de Catalunya. Relats de viatgers i 
escriptors (segles 1 aC – XIX), editada per la Generalitat de Catalunya (1991), 
on recull un fragment de l’obra de 41 viatgers, des de Polibi i els autors clàssics 
fins a Stendhal, Georges Sand, Andersen i altres autors del segle XIX. També 
Jordi Bolòs ha publicat Com veieren els Països Catalans alguns viatgers dels 
segle XVI (1980), a la col·lecció Episodis de la Història. I també la revista de 
divulgació especialitzada en història L’Avenç ha publicat un número monogràfic 
(juliol de 1982) dedicat als Viatgers per Catalunya: dels diplomàtics del 
Renaixement als somniadors del Romanticisme (juliol de 1982) 
 
A la mateixa col·lecció Josep M Torras i Ribé té publicat Camins i viatgers a la 
comarca d’Igualada (1494 – 1834), del 1991. Es una petita gran obra, molt 
densa, amb fragments escollits de relats de viatgers i amb una impressionant 
bibliografia comentada. L’autor no es limita a recollir les informacions dels 
viatgers sinó que intenta fer una interpretació sobre quins eren els principals 
camins de la comarca. Això permet extrapolar els fets per ell referits a l’Anoia 
als territoris veïns. 
 
La selecció d’aquests autors no comprèn, forçosament, tots els àmbits 
territorials que ens interessen. En molts dels casos resta el dubte de si en el 
fragment escollit hi ha tota la informació que aporta aquell viatger o si en un 
altre paràgraf afegeix alguna cosa. El més convenient seria anar a buscar el 
relat original, cosa que la majoria de les vagades no és gens fàcil. Amb tot, és 
possible de trobar els textos complets o al menys els que fan referència al 
territori estudiat en un bon nombre d’ocasions. A l’arxiu de la Cartoteca de 
Catalunya hi ha dipositat el Fons Puchades, amb la biblioteca acumulada per 

                                                 
39 Aquests articles, juntament amb altres de la mateixa revista és poden consultar íntegres per 
Internet (http://ropdigital.ciccp.es/public/detalle_articulo.php?registro=2286) 
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l’estudiós Josep M Puchades, impulsor de les editorials Alpina i Montblanc, 
amb bon nombre d’edicions originals (i també de monografies locals). 
 
El relat de Hyeronimus Munzer Viaje por España y Portugal en los años 1494 y 
1495 va ser publicat per la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, de 
Madrid, l’any 1924, i reimprès per l’Editorial Polifemo de Saragossa el 1991. 
Henrique Cock va fer una Relación del viaje hecho por Felipe II en 1585 a 
Zaragoza, Barcelona y Valencia, el qual va ser publicat per la Imprenta Aribau y 
Cia, de Madrid, el 1876. D’aquesta n’hi ha una reproducció facsímil feta per 
Librerias París – Valencia el 1994. Aquesta mateix editorial ha fet també, a baix 
preu, nombroses reproduccions de llibres antics, entre elles moltes de llibres de 
viatgers, com l’obra de Javier Liske Viajes de Extranjeros por España y 
Portugal (1878), dedicada als viatgers polonesos dels segles XV al XVII, o el 
Paseo por España. Relación de un viaje a Cataluña, Valencia, Alicante, Murcia 
y Castilla por la Condesa Gasparín, publicada a València el 1875. 
 
D’altres llibres han gaudit d’edicions més edicions més àmplies, que els han fet 
ser més coneguts pel gran públic. Per exemple, la primera part del primer 
volum del Voyage Pittoresque et Historique en Espagne d’Alexandre de 
Laborde, publicat el 1808, fou objecte d’una acurada edició per les Publicacions 
de l’Abadia de Montserrat el 1974. Un any abans l’editorial Curial també 
publicà, en edició més senzilla, el Diario de los viajes hechos en Cataluña, de 
Francisco de Zamora (1973), i la mateixa editorial Curial començà a publicar el 
1988 el Calaix de Sastre del Baró de Maldà. 
 
El Diario de Viaje a España. 1799 – 1800 de Wilhelm von Humboldt ha estat 
publicat per Edicions Càtedra (1998) i el Viaje de España. Crónica de Antonio 
Ponz (1725 – 1792) ha estat editat en format multimèdia per América Ibérica i 
IndesMedia (1997). 
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3.1.4.   Els repertoris de camins 

 
Finalment, hi ha tot un reguitzell de repertoris de camins, o llibres que tracten 
específicament dels camins més importants, per a informació de traginers, 
correus i postes. Es un conjunt heterogeni en el temps i en la precisió que sol 
informar només de l’itinerari del camí i de les distàncies entre els punts de 
parada més importants, En general, són massa extensos per aportar gaire 
informació sobre el territori que ens afecta. 
 
El més antic és el Repertorio de  todos los caminos de España, hasta ahora 
nunca visto, en el que hallará cualquier viaje que quiera andar muy provechoso 
para todos los caminantes, del valencià Pedro Juan Villuga, editat a Medina del 
Campo el 154640, només duu el nom de les ciutats i les distàncies, però és molt 
complet, fins i tot la part de l’entorn de Barcelona. 
 
Del segle XVIII és el Tratado legal y político de caminos públicos y posadas, de 
Thomas Manuel Fernandez de Mesa, publicat a València el 1755 amb gravats i 
llistes de camins, i ara reproduït per Librerias París – Valencia (1998). També el 
Atlante Español o Descripción general, geográfica, cronológica e histórica de 
España, por Reynos i Provincias, de Bernardo Espinalt, publicat a Madrid el 
1783, amb una breu descripció de cada població, on s’hi inclouen els camins. 
 
Al segle XIX la informació ja és més nombrosa. Les Llibreries París – València 
han reproduït alguns del llibres mes interessants, com la Notícia de todes las 
ciudades de este Reyno de España con las leguas que median entre sí, tanto 
por loc caminos de ruedas como por los de herradura, impès a València el 
1810; també l’Itinerario descriptivo de las Provincias de España, traducció lliure 
del d’Alexandre de Laborde, també publicat a València el 1816, i el Guía 
Práctico Valverde (Guía del Antiguo Reyno de Cataluña), publicat a Madrid el 
1887, amb un mapa de Catalunya, un plànol de l’Eixample de Barcelona i 
itineraris bastant detallats. 
                                                 
40 Hi ha edició actual de Reimpresiones Bibliogràfiques, Madrid, 1950, i el text es pot trobar a 
internet a http://traianus.rediris.es/villuga. 
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També han altres obres semblants però que descriuen més detalladament el 
territori, com  el Prontuario de la mayor parte de los caminos del Principado de 
Cataluña con los pueblos y posadas situados en sus carreteras y las horas que 
a paso de tropa distan una de otra (1814), de Pere Serra i Bosch, que també 
pot consultar-se a la Cartoteca de Catalunya. A la Cartoteca hi ha, a més, altres 
obres d’interès, com la molt important de Melcior de Palau Carreteras 
Provinciales de Barcelona. Estudio Histórico-crítico (1891), on fa una anàlisi de 
la construcció de carreteres entre 1839 i 1885 i reivindica la seva participació41. 
O la Guía itineraria, descriptiva, estadística y pintoresca de la província de 
Barcelona, de Modesto Martí de Solà, editada el 1888 i que, a més, també es 
troba a la Biblioteca de Catalunya,  
 
 

3.1.5.  Els itineraris per a excursionistes 

 
A aquest nivell de detall hi ha un altre tipus de llibres que donen una bona 
informació sobre camins, més sobre els camins actuals que els històrics i, 
sobretot, sobre com es troben en l’actualitat. Son els llibres d’itineraris, 
principalment els pensats per a fer-los a peu o amb bicicleta. Aquest tipus de 
llibres, d’un valor informatiu molt desigual, estan prenent en els últims anys un 
gran auge, originat sobretot per la importància creixent del turisme rural i per 
les caminades a peu. Si en un temps no massa llunyà, excursionisme era 
gairebé sinònim de muntanyisme, ara es torna a valorar el paisatge rural, 
bàsicament agrari, de les zones de l’interior de Catalunya i són també cada 
vegada més els llibrets, majoritàriament en format de butxaca, que es 
publiquen com a guies. 
 
Ja als anys 60 del segle passat l’editor Rafael Dalmau publicà, en col·laboració 
amb la Unió Excursionista de Catalunya, alguns petits llibrets d’aquest tipus, 

                                                 
41 Fou publicada en diferents números de la Revista de Obars Públicas, però es conserven tots 
els exemplars a l’arxiu i pot fer-se la lectura fàcilment. 
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entre els quals n’hi havia alguns de dedicats a les terres planes del territori que 
ens interessa: Itineraris del Vallès Occidental i el Baix Llobregat (1962), de 
David Aloy i Mercè Lleonart, Itineraris a castells i breus notícies històriques 
(1965), de Salvador Miralda i Alfons Geronès, en dos volums, i El camí ral 
d’Aragó i altres itineraris per la comarca de l’Anoia (1966), de Ramon Morales. 
 
També les Publicacions de l’Abadia de Montserrat ha dedicat una col·lecció a 
l’excursionisme, com no podia ser menys, tractant-se, com és Montserrat un 
dels bressols de l’excursionisme català. Es la col·lecció “El Llibre de Motxilla”, 
de la qual voldríem destacar Arqueologia per a excursionistes (1978), de Maria 
Porter i Moix, i Camins antics... camins d’història  (1998), de Gener Aymamí. 
 
Les últimes obres que tenim recollides en aquest camp (de l’any 2004) són 
Excursions a peu pel Baix Llobregat, de Jordi Sierra i Miquel Julià Sans i A peu 
per l’Alt Penedès, de Joan Raventós Hill, números 60 i 61 de la Col·lecció 
Azimut, de Cossetània editors, de Valls, i també Alt Penedès, Itineraris escollits, 
de Joan Domènech, Gabriel Espuñes i Fèlix Masacs, publicada per Ramon 
Nadal, de Vilafranca. Com es pot veure, generalment són obres humils, de 
poca tirada, publicades per editors moltes vegades individuals i de fora de 
Barcelona. 
 
Últimament, El Reial Automòbil Club de Catalunya, el més que conegut RACC, 
juntament amb Edicions 62, està editant una sèrie de llibres que són  per a fer 
en automòbil o en bici de muntanya, però que també donen una bona 
informació sobre llocs interessants i els camins que hi arriben. Alguns d’ells són 
Els quaranta millors racons del Penedès amb automòbil (2004) 
 
Dintre del camp de dels itineraris per a fer a peu, el senderisme un tipus 
especial, per què es tracte d’un sector de l’excursionisme organitzat única i 
exclusivament per a fer trajectes a peu, moltes vegades a llargues distàncies. 
Això suposa lluitar en contra dels talls de camins produïts per infrastructures i 
construccions i, malgrat no ser el seu objectiu, els duu a intentar protegir els 
camins històrics. A més, existeix una associació internacional que coordina i 
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defensa aquesta lluita i en facilita la publicació. Al nº 33 de la col·lecció El Llibre 
de Butxaca, Oscar Ferrer ha publicat Senders Catalans de Gran Recorregut 
(1991), on fa l’itinerari d’aquests tipus de senders (els famosos GR) que creuen 
Catalunya. El Sender de Gran Recorregut GR-6, de Barcelona (Horta a 
Montserrat) i el GR-96, el Camí Romeu a Montserrat, també han estat publicats 
(1997) per la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC). 
 
 

3.1.6. Els estudis de camineria 

 
La bibliografia actual sobre anàlisis del sistema de camins ja comença a ser 
important, però sense que passi d’àmbits molt generals o d'algun capítol 
especial en obres encara més generals: per exemple, a la Història econòmica 
de la Catalunya Contemporània (1991) dirigida per Jordi Nadal, en el volum 3 hi 
ha tot un capítol titulat la modernització dels mitjans de transport a la Catalunya 
del segle XIX, de Pere Pascual i Domènech. 
 
Sobre camins anteriors al segle XIX, és molt important l’obra de Santos 
Madrazo, El sistema de transportes en España (1750 – 1850), publicada pel 
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid (1984), i en 
l’àmbit català, la tesi doctoral de Gregorio Peran Los caminos de Cataluña en la 
primera mitad del siglo XVIII. Una estructura urbana preindustrial, presentada i 
publicada per la Universitat Computense de Madrid (1988). L’obra es basa en 
l’anàlisi i comentari dels mapes del Comte de Darnius i d’Ambrosio Borsano. 
 
Més actual és el llibre de Jaume Font i Garolera (1999) La formació de les 
xarxes de transport a Catalunya (1761 – 1931), tesi doctoral de l’autor, el qual 
analitza globalment tant els antecedents com la creació de la xarxa viària del 
segle XIX, amb la implantació de les noves formes i mitjans de transport, com 
les diligències el correu i el ferrocarril. Analitza també els fluxos, tant de 
comunicació com de transport, i les influències de la situació política i 
econòmica de cada moment. 
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3.2.  LES FONTS DOCUMENTALS 
 
Les fonts documentals utilitzades han estat de tipus molt diferents, des de la 
documentació original trobada en arxius públics i privats, fins als reculls de 
documents ja transcrits i, moltes vegades, traduïts del llatí, o els documents 
recollits com a apèndix en moltes obres d’investigació històrica. Tot això ha 
conformat un corpus documental força extens, referit a l’estructura viària. No és 
massa important, en aquest cas, en quin lloc s’ha recollit la informació o si el 
document era original o transcrit, el que compta és la quantitat d’informació i la 
seva fiabilitat. 
 
En tot cas, s’ha fet una diferenciació, de tipus pràctic, entre la documentació 
que fa referència als camins del segle XIX i principis del XX, i la documentació 
anterior. La primera és un conjunt molt definit i compacte que s’ha obtingut en 
la seva major part a l’Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona, on hi ha tot un 
apartat sobre construcció i reparació de camins i carreteres. La documentació 
anterior és una part molt més heterogènia, treta de documents no relacionats 
intencionalment amb la camineria. 
 
 

3.2.1.  La documentació del segle XIX i l’Arxiu Històric de la Diputació de 
Barcelona  

 
Quan el règim liberal va fer la modernització i reestructuració de l’Estat 
espanyol, el 1833, es va repartir tot el territori en 49 províncies. Una de les 
seves conseqüències fou l’aparició de les Diputacions (a partir de 1835) com a 
ens administratiu que coordinava i dirigia l’acció municipal. Plenament operativa 
des de 1839, una de les tasques  prioritàries de la Diputació de Barcelona fou 
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des del primer moment la construcció d’una xarxa de camins i carreteres que 
cobrís tota la província.  Això afavoria l’economia i permetia un control més 
efectiu del territori per part de l’Estat, a la vegada que, en aquell moment, 
donava feina a molta gent de zones rurals que podria haver anat a engruixir les 
files carlines. 
 
A l’Arxiu Històric de la Diputació, situat en un dels flancs de l’antiga Casa de la 
Maternitat, s’hi guarda la documentació d’aquesta empresa ingent, que va durar 
gairebé un segle i que va transformar extraordinàriament les comunicacions i el 
territori de la província. Hi ha no tan sols la documentació generada per la 
diputació, com ara, projectes, expedients, comptabilitat o llibres d’actes, sinó 
també molta de procedent de la correspondència amb els ajuntaments42. 
 
La part tercera, corresponent a Obres Públiques, és dividida en diversos 
apartats: 1) Obres Publiques. 2) Carreteres. Construcció. 3) Expropiacions. 4) 
Permisos d’obres.. En els seus més de 6000 lligalls s’hi pot trobar informació 
exhaustiva tant sobre l’estat de les carreteres  con sobre la construcció de nous 
camins i carreters. De tota la informació hi ha tres aspectes particularment 
interessants. Els Plans Generals de Carreteres, de l’Estat o de la província, 
amb els mapes corresponents (gairebé una desena), els expedients de 
construcció de noves carreteres, molts dels quals duen un plànol dels camins 
anteriors, i les enquestes fetes per la Diputació tots els ajuntaments de la 
província sobre quins eren els camins del municipi que consideraven com a 
més importants, amb l’objecte de donar-los la categoria de veïnals. 
 
Les respostes dels ajuntaments a les enquestes sobre camins veïnals enviades 
per la Diputació seguint un model oficial i de les quals se’n conserva una gran 
part, han estat decisives per a establir la xarxa bàsica de camins que existia a 

                                                 
42 Al final del capítol s’ha situat diversos documents trets d’aquest arxiu i una fitxa elaborada a 
partir de la seva informació. Concretament, els documents són dues propostes d’itineraris 
tramesos per l’ajuntament de Vilafranca del Penedès el 1855 i 1862, i un croquis sobre 
l’emplaçament del pas de la barca del Prat de Llobregat, el 1869. 
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la meitat del segle XIX.43 Malgrat que aquestes respostes, recollides a l’arxiu 
amb el paràgraf Itinerarios de caminos vecinales, no tenen un mapa adjunt, ha 
estat possible comparar-les amb mapes de l’època fins a arribar a reconstruir 
l’esmentada xarxa amb força garanties. El llistat dels municipis que les van 
respondre és el següent, agrupat segons els termes municipals de l’època 
transcrit per Madoz (1845 – 1850): 
 
 Partit Judicial de Barcelona 
 
- Barcelona        -  1864 (OP 5810) 
- Les Corts        -  1864 (OP 5810) 
- Sarrià        -  1864 (OP 5810) 
- Sants        -  - 
- Vallvidrera        -  1864 (OP 5810) 
 
 Partit Judicial de Sant Feliu (esquerra del Llobregat) 
 
- Cornellà de Llobregat  1855  1864 
- Despí (San Juan)   1855  1866 
- Desvern (San Justo)  1855  1864 
- Esplugas de Llobregat  1855  1864 
- Hospitalet de Llobregat  1855  1864 
- Molins de Rei       -  1864 
- Papiol    1855  1864 
- Santa Cruz de Olorda  1855  1864 
- San Feliu de Llobregat  1855  1866 
 
  
 

                                                 
43 Tots els itineraris que s’esmenten seguidament han estat  buidats i incorporats a un mapa 
general de camins tradicionals de la manera que s’exposa en el capítol 4. Al final d’aquest 
capítol, només com a exemple de les de tot el conjunt analitzat, hem situat les respostes d’un 
municipi, Vilafranca del Penedès, corresponents anys 1855 i 1862.  
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Partit Judicial de Sant Feliu (dreta del Llobregat) 

 
- Begas    1855  1864 
- Castelldefels   1855  1864 
- Cervelló    1855  1864 
- Corbera de Llobregat  1855  1864 
 - Gavá        -  1866 (?) 
- Pallejà    1855      - 
- Prat de Llobregat       -  1864 
- San Baudilio de Llobregat 1856      - 
- San Clemente de Llobregat     -  1864 
- San Vicente dels Horts  1855  1864 
- Santa Coloma de Cervelló 1855  1864 
- Torrellas de Llobregat  1855  1864 
 - Vallirana    1855  1862 
- Viladecans        -      - 
 
 
 Partit Judicial de Sant Feliu (nord del Baix Llobregat) 
 
- Abrera    1856  1866 
- Castellví de Rosanes  1855  1864 
- Martorell    1855  1865  1872  
- San Andrés de la Barca  1855      - 
- San Esteve de Sasroviras 1855  1867  1871 
 
 

Partit Judicial de Sant Feliu (Alt Penedès) 
 
- Gelida    1855  1865 
- San Lorenzo de Hortons  1855  1867 
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 Partit Judicial d’Igualada (Anoia) 
 
- Cabrera de Igualada      -      - 
- Capellades        -      - 
- Carme        -      - 
- Castellolí        -  1862 
- Masquefa    1855      - 
- Piera         -      - 
- Pierola    1855      - 
- Vallbona        -  1864 
 
 Partit Judicial d’Igualada (Baix Llobregat i Alt Penedès) 
 
- Bruch        -       - 
- Carme    1855 (OP 6025)     - 
- Collbató        -                     - 
- Esparraguera   1855   1865 (P. J. de Sant Feliu) 
- Llacuna    1855 (OP 6025)     - 
- Mediona        -   1862 
- San Pedro de Riudebitllas 1855   1864 
- San Quintín de Mediona      -   1863 
- Torre de Claramunt  1855 (OP 6025) 
- Vilanova del Camí   1855 (OP 6025) 
 
 Partit Judicial de Vilafranca del Penedès (entorn de Sant Sadurní) 
 
- Pla del Panadés   1855  1862  1880 
- Lavid (Torrelavit)   1855  1863 
- Puigdàlber    1855      - 
- San Saturnino de Noya  1855  1862 
- Subirats    1855  1862 
- Terrassola (Torrelavit)  1855      - 
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Partit Judicial de Vilafranca del Penedès (entorn de Vilafranca) 
 
- Avinyonet    1855      - 
- La Granada    1855      -  1879 
- Las Cabañas   1855      - 
- Olérdola    1855      - 
- Pacs del Panadés   1855  1862 
- Santa Fe del Panadés  1855      - 
- Santa Margarita y Monjos 1855      - 
- San Cugat Sasgarrigas  1855  1862   
- Vilafranca del Panadés  1855  1862       

 
 Partit Judicial de Vilafranca del Penedès (part occidental) 
 
- Castellet y Gornal       -      - 
- Castellví de la Marca  1855  1864  1888 
- Fontrubí    1855  1862 
- Pontons    1855      - 
- San Martín Sarroca  1855  1862 
- Torrellas de Foix   1855      - 
- Vilobí del Panadés  1855      - 
 
 Partit Judicial de Vilanova i la Geltrú. 
 
- Cañellas    1855      - 
- Castellet y Gornal   1855  1862 
- Cubellas    1855  1862 
- Olesa de Bonasvalls  1855  1862 
- Olivella    1855  1864 
- Sant Pedro de Ribas  1855  1862 
- Sitges    1855  1862 
- Vilanova y Geltrú   1855  1864 
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Aquests itineraris formen part de l’expedient corresponent, amb la justificació 
de la proposta per part de l’ajuntament respectiu, també conté les 
consideracions i el vist i plau (o no) dels municipis veïns, signada pel seu 
alcalde, i conclou amb el dictamen de la Diputació sobre si cada un d’ells s’ha 
de declarar camí veïnal o desestimar la proposta. En cas de discrepància entre 
municipis, com en el cas, que s’exposarà més tard del pas de Ribaroja a 
Martorell, el litigi podia durar anys i la Diputació actuava coma a àrbitre. 
 
Dels camins que van ser descartats per la Diputació en aquells moments, 
gairebé tots han acabat perdent-se. En canvi els considerats com a veïnals, 
molts d’ells han passat a formar part de la xarxa de carreteres provincials, 
degudament eixamplats i rectificats. Tota aquesta activitat, unida a les peticions  
interessades dels ajuntaments i la manca crònica de diners de la Diputació ha 
generat un gran volum de documentació que és interessantíssima i està molt 
poc treballada fins el moment. 
 
 

3.2.2.  La documentació d’èpoques anteriors al segle XIX recollida 
bibliogràficament 

 
Una bona part de la documentació recollida pels grans propietaris territorials, 
sobretot els primers temps, del segle IX al XIII, ha estat recopilada per diversos 
autors i es pot consultar amb certa facilitat. De vegades només  ha estat 
recollida en forma de regest, d’altres de forma íntegra, però en estar passada a 
caràcters tipogràfics és molt més fàcil accedir-hi i s’eviten les confusions 
paleogràfiques. En altres ocasions a més de res els documents recollits 
íntegrament, se n’ha fet una traducció al llenguatge quotidià, català o castellà. 
En altres, en fi, se n’ha fet un estudi crític. Sempre que ens ha estat possible 
hem procurat anar a la transcripció directe, molt més fiable i explícit que el 
regest i, de vegades, que la traducció 
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Altres vegades la recopilació de documents no ha estat la intenció prioritària de 
l’obra i només s’han recollit, de vegades també traduït, en forma d’annex, els 
documents que ha considerat convenient l’autor per a explicitar les seves fonts 
d’informació. El tipus de llibres que poden tenir un annex documental pot ser 
molt ampli, des de grans obres de consulta i fins i tot de divulgació fins a 
monografies locals, passant per les tesis doctorals i de llicenciatura. 
 
La majoria de les publicacions s’han fet de cartularis o diplomataris, col·leccions 
de documents de propietats, generalment religioses, i l’objecte ha estat 
generalment posar de manifest la documentació més antiga per tal de situar 
amb exactitud, tant la cronologia  com els personatges o els fets més 
importants de la primera història de Catalunya. Les referències a camins són 
esparses i interessen, en aquest context, més aviat poc.  
 
Els cartularis més importants que s’han conservat d’aquesta part de Catalunya, 
pertanyien a entitats eclesiàstiques: al bisbe de Barcelona i a alguns monestirs. 
El de Sant Cugat del Vallès ocupa el primer lloc com a font d’informació de la 
zona, força diferenciat dels demés, però també són importants el de Sant 
Llorenç del Munt o el de la col·legiata de Santa Maria de Solsona i, en un 
període ja més tardà, els dels monestirs de Santes Creus, Santa Maria de 
Poblet i Santa Maria de Montserrat. 
 
El cartulari de Sant Cugat ha estat compilat i editat per l’erudit canonge de Vic 
Josep Rius i Serra en els anys 1945 a 1947 en tres volums, amb regests en 
castellà i transcripció íntegra, dels quals Pere Roca i Garriga en feu un Índex 
Toponímic, editat l’any 1981. Els seu fons documental abasta del segle X al XIII 
i és molt interessant, ja que el monestir de Sant Cugat del Vallès tenia molts 
interessos a la zona de Masquefa i el Penedès.  
 
El cartulari de la catedral de Barcelona, aplegat en els Libri Antiquitati, ha estat 
recollit per mossèn Josep Mas entre 1906 i 1921 en les Notes històriques del 
Bisbat de Barcelona, però només els regests. Actualment s’està en procés de 
publicació dels textos íntegres del Diplomatari de la Catedral de Barcelona, 
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elaborada per Àngel Fàbrega i Grau, dels quals se n’ha publicat el primer 
volum, que comprèn 346 documents,  fins a l’any 1000 (1995). 
 
Josep Baucells ha publicat dins de la Col·lecció Fonts i Estudis  del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, varis reculls de 
documents de la Pia Almoina de la Seu de Barcelona, dos dels quals 
interessen directament la zona estudiada. Un d’ells és El Llobregat i la Pia 
Almoina. Recull de pergamins (1987) i l’altre Garraf i la Pia Almoina de la Seu 
de Barcelona. Inventari de pergamins (1990). Ambdós són interessants, amb 
regest de tots els documents, però ho és més l’últim, que porta força 
documents transcrits íntegrament. 
 
A la mateixa col·lecció s’ha publicat, amb un estudi crític, per Antoni Bach 
(1987),  la Col·lecció Diplomàtica del Monestir de Santa Maria de Solsona: el 
Penedès i altres llocs del Comtat de Barcelona, que és un recull dels 
documents del segle X al XV sobre propietats de la Col·legiata de Solsona al 
Penedès i al Baix Llobregat i fou publicat, a la mateixa col·lecció. També es pot 
comptar la tesi doctoral de Pere Puig i Ustrell, que fou sobre el Diplomatari de 
Sant Llorenç de Munt sobre Terrassa, del qual alguns documents corresponen 
a llocs de la banda oriental del Llobregat. 
 
Les possessions del Monestir de Santes Creus al Penedès, a Vilafranca, els 
Monjos i en altres llocs, poden seguir-se amb la publicació del Llibre Blanc de 
Santes Creus, feta per Frederic Udina Martorell el 1947, amb documentació 
des del segle X al XIII. 
 
El monestir de Poblet també tenien propietats al Penedès, sobretot cap a la 
zona d’Avinyonet. Joan Pons i Marquès en publicà una part al Cartulari de 
Poblet, col·lecció de documents dels segles XII i XIII  feta el 1938 per encàrrec 
d’Eduard Toda, el qual fou editat per l’Institut d’Estudis Catalans. Recentment, 
Agustí Altisent n’ha fet una gran recopilació amb el nom Diplomatari de Santa 
Maria de Poblet, de la qual s’ha publicat el volum primer (1993). 
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El pare Benet Ribes i Calaf va fer al segle XVIII unes regestes dels documents 
de propietats de l’antic Arxiu de Montserrat. Com que aquest, juntament amb el 
monestir, fou destruït durant la Guerra del Francès, les seves notes són de la 
poca documentació que s’ha conservat. Foren publicades per la mateixa 
abadia; la primera part el 1990 amb el nom d’Història de Montserrat (888 – 
1258), i la segona, titulada Annals de Montserrat (1258 - 1485), el 1997. 
 
Dels reculls de documents de propietaris laics cal destacar el Liber Feudorum 
Maior i el recull que va fer Pèire de Marca a partir del 164444. amb el nom de 
Marca Hispanica sive limes Hispanicus. El primer  fou recopil·lat per Francesc 
Miquel Rossell i publicat pel CSIC en dos volums els anys 1945 i 1947. 
 
Entre els reculls de zones puntuals,  fets per diferents autors sobre un territori 
concret, cal destacar l’obra El señorío de los Odena a través de la 
documentación existente en el Archivo Ducal de Medinaceli (990 – Siglo XIII), 
recull crític de 136 documents de la Baronia d’Odena, propietat de la Casa de 
Cardona, la qual fou la tesi doctoral de la sevillana Maria del Carmen Alvarez 
(1978). Fou publicada a la Fundació Noguera el 1990 i és bàsic per a les 
referències al terme de l’antic Castell de Claramunt, és a dir de la vall de l’Anoia 
entre Capellades i Igualada. 
 
Un altre recull parcial, però més concret, l’ofereix la publicació feta per Rafael 
Conde i Beatriz Canellas del Llibre Vermell de l’Arboç (1991) publicat per la 
Diputació de Tarragona. També n’hi ha de publicats fent referència a Torrelavit 
(Terrassola i Lavit), Sant Sadurní i altres llocs. 
 
També es poden trobar tota una sèrie de documents que apareixen com 
apèndixs en obres monogràfiques. Una de molt interessant és l’obra de 
Bonaventura Pedemonte Notes per a la Història de la Baronia de Castellvell de 
Rosanes, publicada el 1929, la qual és un recull de documents sobre la 

                                                 
44 Amb l'objectiu de recollir tot allò que pogués justificar els drets històrics de França sobre Catalunya en 
les converses  de pau que acabaren el 1659  en el Tractat del Pirineus. Hi ha edició facsímil, que 
reprodueix la edició de 1688, en la col·lecció Apographa Historica Cathaloniae, Barcelona (1998.) 
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baronia, molts dels quals els dóna integres però traduïts al català, sense la 
transcripció antiga.  
 
Entre els llibres que aporten documentació directa (convenientment citats a la 
bibliografia) cal esmentar especialment Catalunya Romànica: ofereix íntegres, 
en versió llatina i catalana, alguns documents, pocs, però seleccionats.  
 
 

3.2.3.  La documentació d’èpoques anteriors al segle XIX recollida en arxius i 
altres llocs 

 
 La documentació escrita de èpoques anteriors ha estat recollida en arxius, ja 
generals com l’Arxiu de la Corona d’Aragó o el fons documental de la Biblioteca 
de Catalunya, com també municipals o parroquials i, fins i tot, particulars. El 
ventall és immens i les possibilitats de trobar documentació inèdita sobre 
camins són infinites. Es una tasca impossible d’abordar si no és formant part 
d’un equip i amb ajut informàtic.  
 
A més, només excepcionalment es troba algun document que tracta de temes 
relacionats amb la camineria. Per exemple, són d’importància capital les 54 
llibretes d’anotacions manuscrites sobre la Construcció del camí de Barcelona 
a Vilafranca i el pont sobre el riu Llobregat escrites entre 1765 i 1778 que 
contenen les mesures i relacions de les obres i que es troben al Fons Renart de 
la Biblioteca de Catalunya. Però això només és un cas aïllat; la majoria dels 
documents tracten temes diversos que només indirectament afectes a la xarxa 
de camins de l’època. 
 
Entre la molta documentació existent, cal fer una menció especial als capbreus 
(caput brevis), els quals proporcionen una informació minuciosa semblant a la 
que donaven els cartularis i diplomataris. El capbreu és un document en forma 
de llibre o manual que es presenta com un llistat on cada un dels enfiteutes 
d’un senyor juren i reconeixen tenir el domini útil d’un determinat immoble, casa 
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o terreny, el qual és descrit amb suficient detall com per a ser reconegut per 
tothom. Els capbreus es renovaven regularment, normalment a cada generació, 
per tal de que no és perdés la memòria dels drets dominicals. 
 
La informació sobre propietats senyorials és curta i sintètica. El document 
exposa què és, què hi ha, des de quan és cedit al declarant i quant ha de pagar 
en concepte de rèdit. També, per identificar millor el lloc, inclou les 
afrontacions, moltes vegades amb noms de camins, hostals i altres elements 
de camineria. La informació va variant lentament, capbreu darrere capbreu,  per 
la qual cosa aquest tipus de document permet establir l’evolució de determinats 
territoris durant segles. 
 
Entre els inconvenients, se’n poden esmentar dos de molt greus, que poden 
dificultar molt la investigació. El primer és que cada capbreu només esmenta 
estrictament les propietats que té un senyor, petit o gran, i no duu cap 
informació sobre el context en el qual són situades, i el segon és que molts dels 
capbreus s’han perdut ja que pertanyien a arxius privats. El que es troben en 
arxius públics la majoria són procedents de fons notarials, és a dir, de la còpia 
que conservava el notari, o bé que es troben en arxius patrimonials. 
 
Els capbreus que hem localitzat, bàsicament a l’Arxiu de la Corona d’Aragó 
(ACA) i al fons arxivístic de la Biblioteca de Catalunya (BC), corresponents al 
territori objecte del nostre estudi són aquests, citats per municipis, i sense 
pressuposar que hi estigui inclòs tot el municipi, ja que això depèn de la 
situació senyorial en què es trobava cada un d’aquests. Els capbreus de l’ACA 
als quals no hem afegit cap més indicació es troben tots a la Secció 7ª de 
l’arxiu: Protocols notarials i els altres en el lloc que s’indica, la majoria a la 
Secció 8ª, Hisenda, apartat Monacals: 
 
        Comarca del Baix Llobregat: 
 
Abrera     1613 (ACA)  -  1626 (ACA)  -  1630 (ACA)  -  1751-54 (BC)  -  1780-
89 (BC) 
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Castelldefels    1426 (BC) 
Collbató (i Amenolelles)      1496-97 (ACA)  -  1611 (ACA)  -  1645 (ACA)  -  
1727(ACA) 
Corbera de Llobregat (i Sant Ponç)    1549-1619 (ACA monacals) 
Esparreguera   1496- 1504 (ACA)  -  1547-48 (ACA)  -  1581 (ACA)  -  1635-44 
(ACA)  -  1667 (ACA)   -  1703-05 (ACA)  -  1742-51 (ACA)  -  1759-68 (ACA)  
Martorell     1751-54 (BC)  -  1780-89 (BC) 
Olesa de Montserrat    1493-97 (ACA)  -  1548 (ACA)  -  1605-06 (ACA)  -  
1716-21 (ACA)  -  1735-38 (ACA) 
Sant Andreu de la Barca   1751-54 (BC)  -  1780-89 (BC) 
Sant Boi de Llobregat (i el Llor)    1416 (BC) 
Sant Esteve Sesrovires     1751-54 (BC)  -  1780-89 (BC) 
Sant Feliu de Llobregat     1509-67 (BC) 
 
        
        Comarca de l’Anoia: 
 
El Bruc (i la Guàrdia)     1496-1501 (ACA)  -  1546-48 (ACA)  -  1645 (ACA)  -  
1727 (ACA) 
Cabrera d’Anoia     1506-13 (ACA)  -  1560 (ACA)  -  1609-10 (ACA)  -  1679 
(ACA) 
Capellades (i Font de la Reina)    1572 (ACA monacals)  -  1572 (ACA 
monacals)  -  1614-15 (ACA monacals)  -  1627-28 (ACA monacals)  -  1643 
(ACA) 
Carme     1662-66 (ACA)  -  1677-81 (ACA)  -  1705 (ACA)  -  1724-29 (ACA)  -  
1756-67 (ACA) 
Castellolí    1520 (ACA)  -  1677-81 (ACA)  -  1748-58 (ACA)  -  1760-67 (ACA) 
La Llacuna   1522-26 (ACA)  -  1565-66 (ACA)  -  1675-77 (ACA)  - 1682-1701 
(ACA)  -  1700-10 (ACA) – 1782 (ACA) 
Piera   1496 (ACA)  -  1516-30 (ACA)  -  1555 (ACA)  -  1678-81 (ACA)  -  1683 
(ACA) 
Masquefa (i Castellet)   1509-12 (BC / ACA monacals)  -  1543-44 (ACA 
monacals)  -  1570 (ACA monacals)  -  1587 (ACA monacals)  -   1608 (ACA 
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monacals)  -  1633-36 (ACA monacals)  -  1674 (ACA monacals)  - 1725 (ACA 
monacals) 
Pierola (i Malcavaller)     1521-23 (ACA)  -  1679 (ACA)  -  1796 (ACA)  -   
la Pobla de Claramunt    1629 (ACA)  -  1631-32 (ACA)  -  1652-54 (ACA)  -  
1659-68 (ACA)  - 1677-82 (ACA)  -  1695 (ACA)  -  1700 (ACA)  -  1705 (ACA)  -  
1725-28 (ACA)  -  1739-32 (ACA)  -  1740-41 (ACA)  -  1756-67 (ACA) 
la Torre de Claramunt (i Espoia)    1506-14 (ACA)  -  1514-15 (ACA)  -  1549-51 
(ACA)  -  1560-61 (ACA)  -  1609-10 (ACA)  -  1644 (ACA)  -  1704-10 (ACA) 
Vallbona d’Anoia   1506- 14 (ACA)  -  1560 (ACA)  -  1609 (ACA) 
Vilanova del Camí (i Vall de l’Escut)   1430-32 (ACA)  - 1451-52 (ACA)  -  1531-
32 (ACA)  -  1658 (ACA)  -  1659-64 (ACA)  -  1676-81 (ACA)  -  1685-87 (ACA)  
-  1687-1700 (ACA)  -  1705 (ACA)  -  1724-28 (ACA)  -  1731 (ACA)  - 1758-67 
(ACA) 
 
       Comarca de l’Alt Penedès: 
 
Les Cabanyes   1540 (ACA monacals) 
Gelida    1513 (ACA) 
Mediona      1662-66 (ACA)  -  1675-80 (ACA)  -  1688-96 (ACA)  -  1727-30 
(ACA) 
Olèrdola (i Moja)   1591 (ACA monacals) 
Sant Pere de Riudebitlles    1403-04 (ACA)  -  1501 (ACA)  -  1540 (ACA) 
Sant Quintí de Mediona   1407 (ACA monacals)  -  1572 (ACA, monacals)  -  
1627-29 (ACA, monacals)  -  1676 (ACA) 
Sant Sadurní (amb Espiells i Monistrol d’Anoia)    1704 (ACA)  -  1773 (ACA 
monacals) 
Vilafranca del Penedès  1495 (ACA monacals)  -  1556 (ACA monacals)  -  
1591-92 (ACA monacals)  -  1595 (ACA monacals)  -  1605-06 (ACA monacals)  
-  1627-31 (ACA monacals)  -  1661-70 (ACA monacals)  -  1683-91 (ACA 
monacals)  -  1711-35 (ACA monacals) -  1728-34 (ACA monacals – 1783-85 
(ACA monacals) 
 
       Comarca del Vallès Occidental: 
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Castellbisbal    1735 (BC) 
Terrassa    1418-43 (BC)  - 1575 (ACA monacals)  -  16?? (ACA monacals) 
 
Evidentment, no ha estat possible de consultar-los tots (i és potser una tasca 
supèrflua el fer-ho), però sí que hem fet un buidat dels que corresponen al 
territori dels municipis situats entre Masquefa, Castellbisbal i Montserrat. Al 
tractar-se de quaderns manuscrits (en aquesta època, en llatí o en català) de 
tipus molt heterogeni, amb unes fórmules que es van repetint, però molt 
irregulars en quant a extensió i a conservació, d’alguns municipis n’hem 
analitzat un de sol, d’altres dos o tres, i només alguns d’ells íntegrament, 
segons la novetat i interès de la informació que proporcionaven.  
 
També en altres documents esparsos, testaments, compravendes, cessions, 
censos, plets i litigis, etc. es troba informació sobre camineria, però, 
evidentment, amb molta menys assiduïtat i consistència. 
 
 
 
 

3.3.  LES FONTS CARTOGRÀFIQUES 
 
A més de les fonts escrites, les cartogràfiques han estat bàsiques per a la 
confecció de la present tesi. Des del principi de la investigació i abans de 
posseir el suport informàtic actual, el calcar mapes en paper vegetal per a 
situar-hi corbes de nivell, camins o pendents era una tasca habitual. Fins i tot, 
per a tenir una idea més completa i global del conjunt del territori, havíem 
empaperat tota una paret amb els mapes 1:10000 editats per la Diputació de 
Barcelona. 
 
Hem procurat buscar i analitzar tots els mapes que fessin referència detallada a 
aquest territori, el comprès entre Barcelona i Montserrat i el límit amb la 
província de Tarragona, tant els mapes topogràfics actuals com els històrics, 
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afegint-hi també alguns dels mapes temàtics que tinguin relació amb la 
camineria. 
 
De tots aquests mapes, que són molts, podem fer una primera classificació. En 
primer lloc, els mapes, ortofotomapes i fotografies aèries verticals publicats en 
els últims anys, des de mitjans del segle XX fins a l’actualitat, després els 
mapes i plànols fets entre la segona meitat del segle XIX i la primera del segle 
XX, molts d’ells no publicats però que poden trobar-se en diferents arxius, i els 
mapes històrics, anteriors al segle XIX. 
 
 

3.3.1.  Els mapes i ortofotomapes actuals 

 
En el moment de començar aquest treball, les fonts cartogràfiques més 
assequibles eren els mapes de l’Instituto Geográfico y Catastral, que havia fet 
vàries edicions del mapa d’Espanya 1:50000 i que era en curs de publicació del 
mapa d’Espanya 1:25000. Des de l’inici de la nostra vida acadèmica la gent de 
la nostra generació s’havia acostumat a emprar els mapes de l’Instituto, 
popularment, els mapes militars, com a base cartogràfica. També hi havia els 
mapes de l’Editorial Alpina, a escala 1.25000, per a excursionistes, i des dels 
anys 70, els mapes de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a escala 1:10000, 
però eren mapes només de zones molt concretes. 
 
La creació, als anys 80 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya i l’aplicació de les 
noves tecnologies (Satèl·lits, digitalització, etc.) ha representat una 
transformació total en el camp de la Cartografia a Catalunya. 
 
 

3.3.2. Els mapes i plànols del segle XIX i inici del segle XX 

 
La majoria d’aquests mapes i plànols corresponen a dues sèries força 
homogènies que són els mapes municipals d’escala 1:25000 que es troben a la 
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Cartoteca de Catalunya, corresponents a les primeres dècades del segle XX, i 
els mapes i croquis, més variats i heterogenis, que són a l’Arxiu Històric de la 
Diputació de Barcelona, la majoria de la segona meitat del segle XIX. 
 

3.3.2.1. Els mapes de la Cartoteca de Catalunya 

 
A la Cartoteca s’hi conserva una gran varietat de fonts d’informació, al marge 
de la cartografia que hom suposa que s’hi pot trobar, també hi ha força material 
d’altres tipus com blibliografia, revistes i fotografia, no tan sols fotografia aèria 
vertical sinó d’altres tipus procedents de llegats diversos, el més important dels 
qual és el fons Puchades, com ja hem exposat en el capítol segon d’aquesta 
obra. 
 
L’apartat de la cartografia referent a aquesta època té com a principal exponent 
la cartografia municipal. Tots els municipis de Catalunya hi són inclosos i tots 
tenen el seu propi patrimoni cartogràfic. No és molt extens, excepte el de les 
poblacions principals, ni és molt antic, ja que només en uns pocs casos arriba 
al segle XIX, però de tots els municipis podem gaudir d’una cartografia 
interessant. Això és així, en primer lloc, perquè, a principis del segle XX, 
l’Instituto Geográfico y Estadístico (a partir de 1925, Instituto Geogràfico y 
Catastral) estava ocupat en confeccionar el seu Mapa Geogràfico Nacional a 
escala 1:50000 i féu un aixecament topogràfic general de tot el territori. 
 
A aquest mapa, que s’havia començat a elaborar en el segle anterior per la 
zona central d’Espanya, li arribava el moment de fer-ho al territori de Catalunya. 
Per a aquesta finalitat s’hi van desplaçar un grup de cartògrafs per a aixecat 
sobre el terreny el mapa individual de cada municipi a escala 1:25000. Es van 
fer dos tipus de mapes, el mapa topogràfic i el mapa planimètric. En el 
topogràfic es reflectia amb la major exactitud el relleu i la hidrografia, amb una 
mínima aportació toponímica, i en el planimètric, sobre una bases topogràfica 
senzilla, se situaven els nuclis de població, les construccions (masies, ermites, 
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indústries, mines, etc.) i els camins i carreteres que els comunicaven en aquell 
moment, també tot situat amb el màxim rigor. 
 
El mapa planimètric es completava amb una abundant bibliografia, se suposa 
que recollida sobre el terreny, i d’un gran interès, ja que en gran part ara ha 
desaparegut. El greu problema que presenta és que els professionals que van 
aixecar els mapes la majoria d’ells desconeixien la llengua catalana i la 
informació rebuda va ser transcrita amb greus mancances. S’han convertit ja en 
un tòpic els malentesos humorístics que ha ocasionat aquesta situació, però el 
cert és que aquesta mancança ha perjudicat notablement el nostre patrimoni 
cultural. 
 
Ara, a la Cartoteca es pot trobar còpia d’aquests mapes, que corresponen a 
gairebé tots els municipis de Catalunya. Ara bé, tant les característiques com el 
seu estat de conservació són molt diferents. Es pot trobar des de la còpia del 
treball de camp original en paper quadriculat o bé el treball definitiu en paper 
vegetal fins a qualsevol tipus de còpia. També pot ser que falti un dels dos 
tipus, topogràfic o planimètric, però quasi en cap municipi falten tots dos.  
 
Com que la situació és tant heterogènia, transcrivim a continuació com es 
troben els mapes d’alguns dels municipis que hem documentat. Cal entendre 
que hem buscat en primer lloc la informació del mapa planimètric sempre que 
ha estat possible, però quan aquesta ha mancat, ha calgut recórrer al 
topogràfic45. 
 
Cartografia municipal a escala 1:25000 de l’Instituto Geográfico y Catastral / 
Instituto Geográfico y Estadístico: 
  
 
 

                                                 
45 A les il·lustracions 3.5 i 3.6 hi ha, a tall d’exemple, els mapes planimètrics corresponents als 
municipis de les Cabanyes (Alt Penedès) i l’Hospitales (Barcelonès), i a la 3.7, el mapa 
topogràfic de Vallirana (Baix Llobregat). 
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   MUNICIPI   TIPUS  DATA  CLASSE 
    
   Avinyonet   Planimètric 1915  Còpia 
   Begues           "  1916  Original 
   Les Cabanyes          "  1913       " 
   Cabrera d'Anoia          "  1916  Còpia 
   Canyelles           "  1914  Original 
   Castellet i G.          "  1916  Còpia 
   Castellví de la Marca         "  S/D  Original 
   Corbera           "  1916       " 
   Font-rubí           "  1916  Còpia 
   Gelida           "  S/D  Original 
   La Granada          "  1919       " 
   Martorell   Topogràfic S/D       " 
   Masquefa   Planimètric 1917  Còpia 
   Mediona           "  S/D  Original 
   Olèrdola           "  1914       " 
   Oleseta     "(2 map) 1915  Còpia 
   Olivilla           "  1914       "         
   Pacs           "  1913  Original 
   Piera           "  S/D       "         
   Pierola           "  1926       "        
   Pla del Penedès          "  1915       "        
   Pontons           "  S/D       " 
   Puigdalber           "  S/D       "         
   St. Cugat Sesgarr.          "  S/D       "       
   St. Esteve Sesrov.          "  S/D       "        
   St. Llorenç Hortons         "  S/D       "         
   St. Martí Sarroca          "  S/D       "         
   St. Pere de Riudeb.         "  1914  Còpia       
   St. Quintí de Med.          "  1916       "         
   St. Sadurní D’Anoia         "  S/D  Original 
   Sta. Fe del Pened.         "  1915  Còpia       
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   Sta. Marg. i Monjos         "  1914  Original 
   Subirats           "  S/D       " 
    
Torrelavit: 
       a)Terrassola          "  1913  Còpia 
       b)Lavit           "  1914       " 
   Torrelles de Foix          "  S/D  Original 
   Vilafranca   Topogràfic S/D       " 
   Vilobí del Pen.  Planimètric 1914       " 
 
També hi ha, aïlladament i escadusserament, mapes puntuals en altres indrets, 
com per exemple: un "Plano Geométrico" del terme d’Esparreguera (1854), en 
dos fulls i sense escala; un mapa topogràfic de la muntanya  de Montserrat (1928) 
fet des de Monistrol de Montserrat a escala 1:20000, o un mapa planimètric del 
terme d’ Olèrdola,  de l’Instituto Geográfico y Estadístico a escala 1:10000 i sense 
data. 
 
De tots ells, el més extraordinari és l’Atlas del Plano Geométrico del Término 
Municipal de Collbató, confeccionat l’any 1882 i mai publicat. Aquest mapa 
cartografia tot el terme a escala 1:2000 i consta de 35 fulls de paper vegetal 
d’una grandària irregular, que arriba en alguns fulls fins a 133 cm de llargada. 
No coneixem qui o per què es va fer un treball semblant, però pot donar una 
indicació el fet que la última pàgina és dedicada al Plano Geométrico de la 
Propiedad que posee D. Francisco Formosa Majó. Aquesta propietat és la 
Vinya Nova, una de les propietats desamortitzades a Montserrat. 
 

3.3.2.2. Els mapes de l’Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona 

 
Entre els innumerables documents referits a camins que es troben en aquest 
arxiu, a més de la informació textual, cal destacar els documents cartogràfics. 
Moltes vegades formen part dels expedients corresponents a la creació o 
reparació d’un camí i altres vegades acompanyen a alguna instància o 
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sol·licitud46. Aquests tenen un valor informatiu molt irregular, depenent del 
motiu pel que es van fer. Els més interessants són els mapes que acompanyen 
els expedients de construcció de les carreteres provincials. Aquestes vies de 
comunicació tenen la suficient entitat com per què els mapes s’estenguin al 
llarg de diversos termes municipals i es pugui veure de quina forma se 
sobreposa la nova carretera al relleu, els nuclis de població i a la xarxa de 
comunicacions ja existent. En ocasions es troben recollits en un apartat titulat 
Projectes i plànols.    
 
La Diputació també elaborava una planificació, tant sobre les carreteres 
provincials, de la seva responsabilitat, com dels camins veïnals, de 
responsabilitat compartida amb els ajuntaments. Aquesta planificació s’anava 
revisant periòdicament, d’acord amb l’evolució de l’obra feta, i també de les 
noves necessitats econòmiques i de les directrius polítiques. Tot això s’anava 
reflectint amb mapes generals que s’anaven publicant periòdicament. Aquests 
Mapas de Carreteras Provinciales, que, a més, contenien els camins veïnals 
aprovats, són fets a una escala que permeten la situació clara de la xarxa de 
comunicacions i registren la situació real a cada moment, és a dir l’obra feta, la 
que és en construcció i la que només és planificada. En conjunt són una 
magnífica font per a l’estudi de la situació i l’evolució global de la xarxa viària en 
aquest període.   
 
 

3.3.3. Els mapes antics, anteriors al segle XIX 

 
En general són mapes a petita escala, fets entre el segle XVI i el segle XVIII a 
Holanda, França o Madrid, que comprenen espais grans, com la Península 
Ibèrica la Corona d’Aragó o Catalunya, en els qual el territori que estudiem 
només ocupa una petita part.  Els primers són de finals del segle XVI, però, per 
manca de detall, no aporten nova informació sobre la situació del territori 

                                                 
46 Al mapa 3.8, es presenta el croquis de la situació exacta de la barca del Prat de Llobregat, 
amb els camins que hi convergien. 
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estdiat. A partir de l’inici del segle XVII ja es converteixen en una font important 
que, poc a poc, esdevindrà insubstituïble47.  
 
El 1681 l’italià Ambrosio Borsano ja fa, sobre el terreny, un mapa individualitzat 
de Catalunya i, al segle següent, són importants els aixecats pel comte de 
Darnius,  Josep Aparici i Francesc Josep de Garma. En el capítol 8, a la part 
cronològica de la tesi, s’exposa de manera més explícita la informació que 
donen totes aquestes fonts respecte a la xarxa de camins contemporània. 
 
A més, en molts llibres i estudis històrics fets en èpoques recents, són 
s’il·lustren amb cartografia complementària, generalment a nivell molt 
esquemàtic, que en ocasions tracta de la xarxa de camins. Esment a part 
mereixen tant l’Atles d’Història de Catalunya (Hurtado, Mestre, Miserachs, 
1998) com l’Atles del Baix Llobregat (Rabella (director), 1992). Ambdues obres 
contenen nombrosos mapes històrics corresponents al territori que estudiem48. 
 
 
 
 
 

3.4.  LES FONTS ARQUEOLÒGIQUES 
 
El terme informació arqueològica és potser massa ampli i un xic equívoc. La 
informació que s’ha fet servir no és tan sols una informació de tipus 
arqueològic, realitzada per mitjà de prospeccions fetes per l’autor, sinó que en 
gran part és una informació de treballs arqueològics realitzada per altres 
persones i obtinguda a través de bibliografia especialitzada.  
 
 

                                                 
47 Per a donar una idea de la informació que contenen, hem recollit alguns mapes dels segles 
XVII i XVIII. 
48 També hem recollit alguns exemples de xarxes de camins antigues, representades en alguns 
estudis històrics. 
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3.4.1.  L’excavació directa 

 
Pel que fa referència a l’excavació, la tasca de l’autor s’ha limitat a feines de 
col·laboració amb el CEM (Centre d’Estudis Martorellencs) al jaciment de Santa 
Margarida del Priorat de Rocafort, a Martorell, jaciment de l’Antiguitat Tardana i 
època altmedieval, on es fan campanyes regulars d’excavació des del 1980. 
Aquestes nostres tasques de col·laboració han estat més importants per la 
seva persistència, puix ho són des del principi de l’excavació, que no pas per la 
seva importància. Han consistit en poca cosa més que en un recolzament 
moral i, durant un cert temps, en feines de peó qualificat. 
 
A més d’això, s’han consultat les fitxes de les cartes arqueològiques del Baix 
Llobregat i de l’Alt Penedès  del Servei Arqueològic de la Generalitat de 
Catalunya i els resultats de les principals excavacions publicades a les diferents 
Miscel·lànies Penedesenques, les recollides a l’Anuari d'intervencions 
arqueològiques a Catalunya (9993) i diverses monografies que es relacionen a la 
bibliografia 
 
 

3.4.2. La prospecció 

 
La prospecció del territori ja ha estat una tasca de més entitat. Com s’ha 
exposat en el capítol primer, des de l’any 1989 en què la doctora Rosario 
Navarro va portar al grup de Santa Margarida els treballs de l’escola de 
Besançon, es va despertar un interès col·lectiu per la relació entre els jaciments 
excavats i el territori. Per l’autor del present treball aquest fet va ser d’una 
importància determinant, ja que per la seva formació, procedent de la geografia 
i no pas de l’arqueologia, la incorporació de l’espai a la tasca arqueològica era 
gran incentiu, que obria nous camps d’investigació i que aproximava les 
tasques arqueològiques, que coneixia a través de la praxis, al camp dels seus 
estudis acadèmics. 
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Juntament amb Miquel Bohigas, i en un període de més de tres anys, al 
considerar l’àrea de Martorell massa accidentada, varem anar fent sortides 
periòdiques de prospecció cap el Penedès. En aquell moment la prioritat era, 
com ja s’ha dit, la possible identificació de vies romanes, però mai varem deixar 
de considerar els vestigis d’èpoques posteriors, entre moltes altres raons, per la 
indefinició cronològica que presenten els camins convencionalment anomenats 
tradicionals.  
 
Posteriorment, i de manera ja més dirigida a la confecció de la present tesi 
doctoral, unes vegades sol i altres acompanyat de persones coneixedores del 
terreny, hem continuat aquesta tasca, estenent-la cap el Baix Llobregat (zones 
de Collbató i el Bruc, de Corbera i Cervelló, de Santa Creu d’Olorda, etc) i el 
Garraf. 
 
Amb el temps hem anat decantant una metodologia força coherent, que no fa 
una prospecció en extensió, sinó al llarg d’un itinerari, a la qual que considerem 
indicada per a la prospecció de camins. Les bases d’aquesta forma de treball 
es varen posar ja en el període de treball conjunt amb Miquel Bohigas, i 
després s’ha anat perfilant el procediment. 
 
En conjunt, la prospecció ha consistit en realitzar una sèrie de sortides a una 
àrea determinada, no massa gran, que prèviament s’ha analitzat 
exhaustivament a la cartografia i s’hi ha abocat tota la informació documental 
disponible. L’ objectiu de la sortida, més que veure què hi ha en un territori 
concret, és confirmar o descartar hipòtesis prèvies o afegir nova informació a la 
ja acumulada.  
 
La tasca ha consistit, gairebé sempre, en  seguir un camí carreter o un sender, 
prèviament seleccionat al mapa, i anotar-ne les característiques principals, com 
amplada, pendent, empedrat, roderes, enfonsament o elevació, parets o 
tanques i reforços. També si els llocs del seu itinerari tenen algun interès 
històric o algun tret diferencial.  En els casos, que lògicament han estat molts, 
en què el camí ha acabat desapareixent, la tasca s’ha convertit en una busca 
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en extensió per a establir alguna hipòtesi coherent de per on aniria la seva 
continuació. 
 
Observar, fotografiar i parlar amb la gent que es trobava pel camí, conversant 
sobre el nom que se li donava, sobre on anava o d’on venia la gent que hi 
passava o si era carrerada o tenia una interès especial per alguna cosa, com 
per exemple, camí de sagraments. Amb la informació obtinguda s’han emplenat 
unes fitxes amb la documentació bàsica. 
 
Després, amb l’ajuda de la informàtica, les noves dades s’han incorporat a la 
base cartogràfica i, si han persistit els dubtes o s’han descobert nous elements 
interessants que caldria comprovar, s’ha fet noves sortides, però ja dirigides 
llocs més concrets. D’aquesta manera, s’ha anat analitzant tot el territori i se 
l’ha situat en un mapa base, dipositari de tota la informació49 
 
 

3.4.3. La bibliografia arqueològica. 

 
Una altra gran part de la informació arqueològica és la recollida per la 
bibliografia especialitzada. En aquest sentit, hem consultat tant les 
recopilacions i llistes de jaciments com les monografies o els articles sobre 
excavacions puntuals apareguts en revistes especialitzades, passant per les 
obres de conjunt que proporcionen una visió teòrica sobre la situació del 
territori. 
 
Aquests textos cobreixen una llarga cronologia. Hem descartat els estudis 
anteriors a l’època ibèrica, ja que són molt parcials i només de forma indirecta 
es reflecteixen la camineria posterior i hem recollit sistemàticament les obres 
referents a aquest període, on els treballs arqueològics ja comencen a donar 
una visió força clara de l’estructuració del territori. També l’època romana és 

                                                 
49  D’aquest mapa base, dipositari de la informació de conjunt i diferent al mapa de camins 
tradicionals esmentat anteriorment se’n tracta en el capítol següent. 
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força treballada al nostre país, amb gran nombre de jaciments excavats i 
moltes obres de conjunt. L’antiguitat tardana és menys coneguda però en el 
nostre àmbit de treball comptem amb alguns dels principals jaciments del 
període. Finalment, l’arqueologia medieval és en ple desenvolupament i aquí 
els estudis purament arqueològics es confonen i interrelacionen amb els 
històrics sobre el feudalisme i amb els d’història de l’Art sobre el romànic. 
 
  

3.4.4. Els estudis sobre el patrimoni cultural 

 
Dins de l’apartat de la informació procedent de l’arqueologia en sentit ampli, és 
a dir, dels estudis històrics que no tenen origen en la documentació escrita, 
hem comptat també, potser abusivament, amb els estudis sobre obres 
arquitectòniques que formen part del patrimoni monumental de cada municipi. 
Aquestes obres, moltes d’elles situades en un entorn d’interès arqueològic, 
permeten un estudi individualitzat que pot aportar, i d’aquí el seu interès, força 
unitats d’informació sobre llocs i èpoques que la historiografia tradicional ha 
negligit i que tampoc són exactament una excavació arqueològica. En aquest 
sentit, creiem que el treball de Maria Solé sobre l’església romànica de Sant 
Pere d’Abrera és modèlic. 
 
Els estudis sobre el patrimoni local solen ser molt heterogenis, com també ho 
és el propi patrimoni, i solen combinar els anàlisis de la documentació històrica 
referida al lloc amb la descripció del monument, més o menys àmplia, més o 
menys estructurada. En general, solen estar encarades a posar de manifest els 
valors artístics de l’obra en qüestió i els aspectes històrics solen restar en 
segon terme. 
 
La magna obra titulada Catalunya Romànica, publicada entre 1984 i 1999 per 
la Fundació Enciclopèdia Catalana en 27 grans volums i un d’introductori sobre 
l’antiguitat tardana, es va marcar com a un dels objectius l’anàlisi exhaustiu de 
les obres romàniques del territori català, municipi a municipi. Per a nosaltres 
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són de gran interès els volums XVIII (Vallès Occidental), XIX (Penedès i Anoia) 
i XX (Barcelonès i Baix Llobregat) ja que situen espacialment i cronològica una 
sèrie de llocs de capital importància al començament de l’època medieval.  
 
A cada municipi hi són descrits de dues a vuit obres, segons la densitat de 
l’obra romànica existent. Aquestes no són només castells i esglésies, com 
podria pensar-se, sinó també viles, restes de poblats, necròpolis i fins i tot 
algun camí empedrat. De cada una es fa menció de la situació, de la 
documentació escrita, amb una breu ressenya, de la morfologia del monument, 
amb un ampli comentari, i de les peces arqueològiques o artístiques que hi han 
aparegut, amb la seva situació actual. A més, cada comarca mereix una 
introducció històrica pensada per a situar cada obra en el seu context adequat. 
 
Seguint l’estela de l’obra dedicada al romànic, la mateixa editorial té en curs de 
publicació des del 2002 L’Art Gòtic a Catalunya, en 10 volums, dels quals han 
aparegut al redactar aquestes línies els tres dedicats a l’arquitectura. A primer 
cop d’ull no té l’ànsia d’exhaustivitat, del romànic però té una major dedicació a 
l’anàlisi artística. 
 
Aquestes obres de tipus general, sobretot la Catalunya Romànica, 
proporcionen molta informació sobre l’estructuració del territori en època 
medieval, però només indirectament se'n pot treure d’èpoques posteriors. No 
existeix encara una obra que tracti l’època renaixentista, barroca o setcentista 
amb el mateix nivell de detall. En canvi, la Generalitat de Catalunya ha publicat, 
per comarques, un Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya  del qual 
han aparegut set volums, dels quals ens interessen el números 2, l’Alt 
Penedès, 3, el Baix Penedès i 7, l’Anoia. 
 
Cada obra recull els llocs inventariats com a patrimoni de tots els municipis de 
la comarca. En conjunt són esmentats de 10 a 20 indrets de cada municipi, 
amb la situació, una fotografia i una petita ressenya descriptiva i documental, 
amb especial interès pe la primera data documentada. L’obra és interessant 
perquè molts dels monuments inventariat no passen de tenir un interès local i si 
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no fos per aquesta obra, difícilment arribaríem a copsar-ne la importància. 
 
Altres monuments, reconeguts com a importants, ha estat objecte d’una 
monografia pròpia, amb treballs d’investigació documental, d’anàlisi 
morfològica, de vegades acompanyats de tasques d’excavació. Ja hem 
esmentat anteriorment l’estudi de l’església de Sant Pere d’Abrera fet per Maria 
Soler.  
 
Una part de l’equip que després es va integrar en la Catalunya Romànica 
havien format una editorial, Artestudi, que entre 1974 i 1982 va publicar una 
sèrie d’obres monogràfiques dedicades a analitzar algunes obres romàniques. 
En els 15 números que van aparèixer n’hi ha alguns de força interès pel nostre 
territori. El núm. 1 de la col·lecció és L’església romànica de Sant Ponç de 
Corbera, de Jordi Vigué, Antoni Pladevall, Emili Bou i Eduard Carbonell (1974); 
el núm. 3 és dedicat a les esglésies catalanes de planta circular i triangular, el 4 
a l’església romànica de Sant Martí Sarroca, l’11 a les pintures murals 
romàniques d’Olèrdola, Calafell, Marmellar i Matadars i el 15 al monestir de 
Sant Sebastià dels Gorgs (1982). Són obres molt completes, amb estudis sobre 
el terreny, comparació amb altres obres similars i bibliografia exhaustiva. 
Moltes d’elles compten amb un apèndix documental. 
 
Finalment no podem deixar d’esmentar l’obra Les esglésies pre-romàniques a 
la comarca del Baix Llobregat (1983) que fou la tesi doctoral de Montserrat 
Pagès i Paretas. Per a l’estudi d’unes obres, ara força malmeses, d’un període 
poc conegut combina l’estudi de la documentació escrita, quan n’hi ha, amb 
l’anàlisi morfològica de l’obra arquitectònica, quan aquesta encara es conserva. 
Aquesta doble aproximació a l’obra, documental i arqueològica li permet arribar 
a conclusions que des de cada un dels camps d’estudi clàssics no s’hi podria 
arribar.  
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3.5.  LES FONTS TOPONÍMIQUES 
 
 
Una de les fonts atípiques utilitzades ha estat la recol·lecció sistemàtica de 
totes les referències toponímiques que han aparegut al treballar les altres fonts 
d’informació, les quals s’han tractat separadament per a extreure’n les unitats 
d’informació que fos possible. En un camp tan poc treballat com el de l’estudi 
de camins qualsevol informació és benvinguda i, en alguns casos, aquesta font 
informativa ha estat bàsica per a situar un camí o per copsar-ne la importància. 
 
 

3.5.1.  La bibliografia etimològica 

 
Els topònims corresponents a noms de les ciutats, viles i pobles més 
importants, els de les muntanyes i rius principals han esta ja estudiats i 
publicats i són l’estructura bàsica de l’apartat. 
 
Molts d’ells han estat recollits de la bibliografia general, tant geogràfica com 
història. En aquest apartat cal esmentar obres monumentals com la Gran 
Geografia Comarcal de Catalunya o la Catalunya Romànica, llibres on, a cada 
entrada, hi és anotat el topònim, moltes vegades juntament amb les formes 
antigues que apareixen a la documentació i amb el significat etimològic. En 
moltes altres obres d’aquest tipus també hi ha un recull de topònims amb la 
seva etimologia i amb la data més antiga en la que el topònim és documentat. 
 
Per comarques o municipis també hi ha reculls de topònims específics amb el 
seu estudi corresponent, entre els que voldríem esmentar les obres de Josep 
Moran i Ocerinjàuregui, com els articles Els noms de lloc al Baix Llobregat, 
presentat a les I Jornades d’Estudis del Baix Llobregat (1981) i publicat a les 
actes corresponents, Toponímia romana del Baix Llobregat, al llibre 
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d’homenatge a Jaume Codina (1994), i el llibre Estudis d’onomàstica catalana 
(1995), publicat a la Biblioteca Serra d’Or.  
 
Al Baix Llobregat, cal esmentar també els dos llibres d’Albert Massegur Pallejà. 
Apunts històrics (1985), amb una llista de topònims al final, i Pallejà. Toponímia 
i quelcom més (1991), que són realment quelcom més que un simple recull 
toponímic.  I a Martorell, l’obra d’Isidre Clopas, Topografia Històrica de Martorell 
(1991). 
 
També hi ha reculls de topònims al Penedès; potser el més antic sigui l’article 
Els noms de lloc de Sant Pere de Riudebitlles, de Cristòfor Cardús, publicat el 
1936 al butlletí del CEC i reeditat el 1956. Pot trobar-se al Fons Puchades de la 
Cartoteca de Catalunya.  De més envergadura és l’obra de Ramon Puigcorbé  
Toponímia Penedesenca, en dos volums (el primer dels quals és dedicat a l’Alt 
Penedès) editat per l’IEP, però amb interpretacions etimològiques força 
discutibles. També cal esmentar el llibre de Narcís Viader  Sant Sadurní de 
Noya. Toponímia. Contribució al seu estudi (1979) publicat en plena polèmica 
(de caire no tant sols científic) sobre si el nom del riu havia de ser Noya o 
Anoia. 
 
És força interessant el llibre d’Ignasi M Muntaner Els noms de lloc del terme de 
Sitges i de les terres veïnes (1986), editat pel Grup d’Estudis Sitgetans. 
Finalment, una aportació força específica, però molt aclaridora, és l’article de 
Mikel d’Epaltza Toponímia àrab i estructura comarcal: el Penedès (1990), 
publicat en un butlletí local de Santa Maria i els Monjos50. 
 
A la zona de l’Anoia hi ha el llibre Toponímia de la Pobla de Claramunt i el seu 
terme (1960) de Josep Riba i Gabarró i la petita obra Recull onomàstic de 
Masquefa, d’Enric García-Pey (editat sense data) el qual recull la 
microtoponímia actual d’aquest municipi, amb petits comentaris d’interès local 
recollits oralment. 
                                                 
50  A Antistiana. Butlletí informatiu del Grup d' Estudis Rapitencs,  nº 10. Santa Margarida i els 
Monjos. 
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Totes aquestes obres són força heterogènies, tant en la metodologia com en la 
estructuració del contingut, que varia segons la formació i interessos dels 
autors i, fins i tot, segons  l’època en que foren publicats. La part més 
controvertida sol ser la interpretació etimològica, mentre que el nom i la situació 
del topònims, sol ser força fiable, excepte, pel que fa a la situació (element 
capital per a nosaltres) quan aquesta s’ha omès. 
 
Un repàs a les obres generals dels principals especialistes en la matèria també 
ha donat informació pertinent sobre nous topònims o sobre interpretacions 
interessants sobre els que ja havíem recollit. Els llibres més importants són, 
sense cap mena de dubte, les dues grans obres de Joan Coromines, el 
Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana, en 9 volums, i 
l’Onomasticon Cataloniae, en 7 volums i un de previ dedicat a les illes Balears.  
 
També altres autors han fet reculls de toponímia comentada, els quals, sense 
arribar, ni de bon tros, a l’envergadura de les obres de Coromines, no deixen 
de ser interessants, si més no, per a comparar les interpretacions. El Diccionari 
Català, Valencià, Balear, el popular Alcover – Moll, començat per mossèn 
Antoni M Alcover i acabat per Francesc de Borja Moll i publicat des de 1926 a 
1962, duu a cada entrada una petita interpretació etimològica, moltes vegades 
referida a antroponímia i toponímia. 
 
Les petites obres de divulgació d’Enric Moreu-Rey Toponímia urbana i 
onomàstica vària (1974) i Renoms, motius, malnoms i noms de casa (1981), 
aporten formes específiques sobre aspectes molt concrets, de vegades poc 
tractats.  
 
El creixent interès per la història local té igualment la seva vessant etimològica. 
Del mateix Moreu-Rey és també Els noms de lloc (1965), publicat per la UEC,. 
El llibret de Manuel Bofarull i Terrades Origen dels noms geogràfics de 
Catalunya (1991) publicat a la Col·lecció Vell i Nou, és molt interessant en 
aquest camp. També ho ho són elsdiferents de Josep Mª Albaigès, entre ells 



185 
 

una Enciclopedia de los topónimos españoles (1998). 
 
També cal fer esment especial del llibre de Pere Balañà Els noms de lloc de 
Catalunya (1989), editat per la Generalitat de Catalunya, que permet copsar la 
interpretació dels topònims dels municipis del país des de la perspectiva d'un 
arabista, de vagades potser massa agosarat.  
 
 

3.5.2.  La toponímia procedent de la cartografia 

 
Al marge de la toponímia ja publicada n’existeix una quantitat molt més gran. Hi 
ha molts topònims el coneixement dels quals no surt de la rodalia, que no 
passa de les persones que coneixen i viuen en aquella part del territori i que 
només excepcionalment arriben a ser impresos. Això succeeix principalment 
quan es redacta algun tipus de document, compra. cessió, testament, de caire 
territorial i quan es fa un aixecament topogràfic. També parlant amb la gent del 
lloc poden aparèixer topònims inèdits. Aquest tipus de toponímia 
(microtopònims generalment), malgrat no haver estat analitzada pels 
especialistes, també pot aportar una informació destacada, potser més de la 
que podria semblar en una primera ullada.  
  
La majoria dels topònims s’ha tret de la cartografia o de la documentació. En el 
cas de la cartografia s’ha fet un buidat sistemàtic de la toponímia de tots els 
mapes consultats, els quals són referenciats a l’apartat anterior, des dels 
mapes i ortofotomapes de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, dels mapes de 
l’Instituto Cartogràfico y Estadístico, de les edicions antigues del Mapa 
d’Espanya 1:50000 (i dels fulls del 1:25000 on aquests ha estat editats) i de tots 
els mapes i croquis antics s’ha pogut recollir. 
 
En els topònims que es troben a la cartografia, amb molta freqüència es 
presenten errors de transcripció. En els mapes editats a Madrid i en molts altres 
mapes més o menys antics és habitual el desconeixement de l’ortografia 
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catalana, cosa que s’ha corregit ens els editats per l’Institut Cartogràfic de 
Catalunya, però, amb tot, hi ha molts altres casos en què el registre toponímic 
per sí mateix és poc fiable. Així, al mapa 1:50000 de l’ICC presenta una partida, 
a Corbera de Llobregat, anomenada els Salvatges, topònim que ve corregit 
com els Herbatges al 1:5000, també de l’ICC, però el mateix mapa situa al 
costat una Font dels Salvatges, font que al mapa 1:25000 de l’Editorial Alpina 
ve anotada com Font de l’Albagé. Tot aquest putpurri és resol si es té en 
compte que el lloc es deia els Herbatges, és a dir, un lloc cobert d’herba sobre 
el qual es pagava un impost, al segle XVIII. 
 
Si això passa amb topònim editats amb la cura i el coneixement de causa que 
ho fa l’ICC o l’editorial Alpina, no cal insistir en les autèntiques aberracions 
toponímiques que es poden trobar en els mapes aixecats amb un interès 
purament topogràfic per persones desconeixedores del país i fins i tot de la 
llengua. Aquest és el cas, per exemple, dels mapes i croquis militars i dels 
mapes municipals a escala 1:25000 aixecats a l’inici del segle XX. 
 
 

3.5.3.  La toponímia procedent de la documentació 

 
El topònims que es troben a la documentació escrita remeten a la data que duu 
el document en qüestió, la qual cosa significa que poden ser molt anteriors al 
mateix document o no ser-ho tant. Els més antics, recollits en els cartularis i 
diplomataris, són del segle X (alguns fins i tot del segle IX) i els trets de l’Arxiu 
Històric de la Diputació, van del segle XIX fins a principis de segle XX. En tots 
els casos son interessants perquè poden subministrar les unitats d’informació 
que calguin per a situar uns fets, persones o característiques determinades. El 
greu inconvenient que tenen la majoria és que són difícils de situar 
concretament en el territori. Malgrat que molts d’aquests topònims, sobretot els 
procedents de cartularis i capbreus, fan referència a espais concrets, ben 
coneguts pels seus redactors, nosaltres hem perdut molts dels punts de 
referència i ens és difícil de situar-los. 
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L’altre problema que presenten és que, com que procedeixen de fonts tant 
heterogènies, la transcripció de les quals s’ha fet per tantes vies diferents, un 
mateix topònim pot trobar-se transcrit de moltes maneres diferents. No és 
només que un mateix topònim variï amb el temps sinó que els d’un mateix 
document apareguin de diferents formes segons la via que ha seguit la 
transcripció. De la dificultat d’aquesta transcripció un se n’adona quan intenta 
fer directament la transcripció del document original. Moltes vegades els dubtes 
que sorgeixen no poden ser resolts fins que apareix una altra menció, en el 
mateix o en un altre document. 
 
 

3.5.4. La toponímia procedent de la recollida directa 

 
Hem de finalitzar el recull amb una referència als nombrosos topònims 
(generalment microtopònims) que es recullen al llarg de les feines de 
prospecció, simplement pel mètode de parlar amb la gent del lloc. Hi ha 
fòrmules per a recollir-los d’una manera exhaustiva, com els apuntats per Joan 
Miralles a La Història Oral. Qüestionari i Guia Didàctica (1985).  
 
En el nostre cas, per a les necessitats del treball, ha acabat sent només una 
font secundària i no hem fet un tractament diferent al dels demés topònims, 
llevat que els hem tractat amb més compte. Hem recollit  només els referents a 
les vies de comunicació i els que s’hi relacionaven i algun d’altre d’escadusser, 
a causa del seu interès intrínsec, i, sempre que ens ha estat possible els hem 
contrastat (per mitjà de la basa de dades Knosys) amb els procedents d’altres 
fonts escrites, cartogràfiques o informàtiques). 
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3.1 (anvers i revers).  Itinerari de Camins Veïnals de l’Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès. 1855 (Arxiu Històric de la Dipuitació de 
Barcelona. Lligall ). 

3.2 (anvers i revers).  Itinerari de Camins Veïnals de l’Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès. 1862. (Arxiu Històric de la Dipuitació de 
Barcelona. Lligall OP 5690). 

3.3.  Fitxa del “Pla General de Carreteres Provincials de Barcelona. 
Al·legacions dels Ajuntaments”. 1878. Arxiu Històric de la Diputació de 
Barcelona. Lligall 2539. 

3.4. Fitxa de expedient sobre el “Projecte de les obres a construir al camí 
veïnal del Pla del Penedès a Lavid i Terrassola”. 1879. Arxiu Històric de 
la Diputació de Barcelona. Lligall 983. 

3.5.  Mapa planimètric del terme municipal de les Cabanyes (Alt Penedès) 
3.6.  Mapa planimètric de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) 
3.7.  Mapa topogràfic de Vallirana (Baix Llobregat) 
3.8.  Croquis dels camins propers a la barca del Prat. 1869 (Arxiu Històric 

de la Diputació de Barcelona. Lligall OP 5765) 
 



Itinerari de camins veïnals de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 1855
(Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona. Lligall).

Figura 3.1



Figura 3.1 (revers)



Itinerari de camins veïnals de l'Ajuntament
de Vilafranca del Penedès. 1862 (Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona. Lligall OP 5690). 

Figura 3.2



Figura 3.2 (revers)



Fitxa del "Pla General de Carreteres Provincials de Barcelona. Al·legacions dels Ajuntaments".
1878. (Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona. Lligall 2539).

Figura 3.3



Fitxa d'expedient sobre el "Projecte de les obres a construir al camí veïnal del Pla de Penedès
a Lavid i Terrassola". 1879. (Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona. Lligall 983).

Figura 3.4



Mapa planimètric del terme municipal de les Cabanyes (Alt Penedès)

Figura 3.5



Mapa planimètric de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)

Figura 3.6



Mapa topogràfic de Vallirana (Baix Llobregat)

Figura 3.7



Croquis dels camins propers a la barca del Prat. 1869. (Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona. Lligall OP 5765).

Figura 3.8
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