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1. Introducció     

 

El dia 24 de gener de 2006 l’empresa El Millor Habitat SL., amb domicili al carrer 

Viladomat de Barcelona, i el Sr. Josep Garriga i Pons, en nom d’aquesta, sol·licità la 

realització d’una intervenció arqueològica al solar situat en el carrer de la Sort 29-31-33 

i la Plaça dels Quatre Cantons 3. Aquesta intervenció estava previst iniciar-la el dia 13 

de febrer de 2006 i acabar-la el 24 de febrer del mateix any. El dia 6 de febrer de 2006 

l’Àrea de Coneixement i Recerca de la Generalitat de Catalunya va emetre informe 

favorable a l’esmentada sol·licitud d’intervenció arqueològica, i el director general del 

Patrimoni Cultural, Francesc Tarrats Bou, autoritzà en conseqüència a la dita empresa 

de Barcelona a realitzar una intervenció arqueològica preventiva al solar localitzat als 

carrers de la Sort 29-31-33 i Plaça dels Quatre Cantons 3 (Sant Cugat del Vallès, Vallès 

Occidental), sota la direcció de l’arqueòloga que es sol·licità i que signa aquesta 

memòria, en el termini comprès entre el 13 i el 24 de febrer de 2006, i havent-se de 

dipositar les restes procedents de la intervenció al Museu de Sant Cugat del Vallès. 

 

La intervenció arqueològica projectada al solar del carrer de la Sort 29-31-33 i Plaça 

dels Quatre Cantons 3 de Sant Cugat del Vallès, ve motivada per la necessitat de 

realitzar un seguit d’obres per a la construcció d’unes noves edificacions que impliquen 

un seguit de rebaixos en aquest solar.  

 

El fet de la necessitat de realitzar aquest seguiment rau en la situació que aquest solar té 

respecte al nucli antic (medieval i modern) de la vila de Sant Cugat. Aquest solar si no 

es troba inclòs dins el traçat antic de la vila, està justament en els seus límits. Per tant és 

interessant de poder saber si en formava part i en quin moment la vila es va estendre cap 

aquell costat.  

 

Aquesta excavació arqueològica, segons la sol·licitud que es presentà, tenia la finalitat 

de realitzar un seguiment arqueològic del solar per tal de determinar l’existència o no de 

restes arqueològiques. La intervenció es dugué a terme dins de les dates assenyalades 

sota la responsabilitat tècnica de l’arqueòloga Judit Vico Cortès.  
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Finalment, i per concloure aquesta introducció, vull expressar el meu agraïment a totes 

aquelles persones que d’una manera o altra han ajudat a la realització d’aquesta 

intervenció arqueològica, com ara els treballadors de l’empresa C i C 3, SL., i als 

arqueòlegs Jordi Aguelo i Antoni Juárez. 
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2. Situació del jaciment 

 

2.1. Localització, coordenades, alçada i accés 

 

El solar motiu de la intervenció es troba dins el municipi de Sant Cugat del Vallès 

(Vallès Occidental)1. Aquest solar actualment és un únic espai, però anteriorment es  

trobava compartimentat en altres tres, com així ho indica la numeració dels carrers que 

el delimiten. Aquest solar es troba situat proper al Monestir de Sant Cugat d el Vallès i 

entre els carrers de: per un costat, pel nord-est el carrer de la Sort, pel sud-oest la Plaça 

dels Quatre Cantons, i pels altres dos costats limita amb mitgeres dels edificis que hi ha 

construïts2.  

 

Aquest solar, amb una forma rectangular, té unes mides d’aproximadament 17,50 

metres d’ample, tant pel costat nord-est (carrer de la Sort) com pel costat sud-oest 

(Plaça dels Quatre Cantons), per altra banda, el costat nord-oest té unes mides d’uns 

24,60 metres de llarg i d’uns 25,90 metres de llarg pel costat sud-est que corresponen 

als límits amb les mitgeres dels edificis veïns. En aquest solar hi ha un lleuger desnivell, 

essent més alt el costat nord-oest que el costat sud-est, de manera que el tram del carrer 

de la Sort comprès per aquest solar està en unes cotes que van des dels 119,90 m.s.n.m. 

fins als 119,19 m.s.n.m. aproximadament, i pel que fa al costat de la Plaça dels Quatre 

Cantons, tenint la mateixa inclinació el desnivell estaria entre els 121,00 m.s.n.m. i els 

119,50 m.s.n.m. aproximadament. Les cotes estan preses respecte un dels punts de la 

xarxa topogràfica municipal. El punt en concret correspon al número VPS-702 i pertany 

a un vèrtex poligonal secundari. Aquest punt es troba situat al carrer Gorina cantonada 

amb el carrer de la Sort. Les coordenades UTM d’aquest solar correspondrien a: x = 

423514-423492; y = 4591716-4591704. 

 

Per accedir al solar motiu de la intervenció i delimitat pels carrers de la Sort i Plaça dels 

Quatre Cantons, si prenem com a referència l’estació de Ferrocarrils de la Generalitat de 

Catalunya de Sant Cugat, hauríem de, deixant l’estació a l’esquena, anar en direcció a 

 
1 Veure Annex 1. 
2 Veure Annex 2. 
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centre de la ciutat, trobant en primer terme la Plaça Lluís Millet, actualment de vianants. 

Continuem recte pel carrer Passeig Valldoreix, també de vianants, a continuació girem a 

la dreta pel carrer dels Pous i, tot seguit, tornem a girar pel primer carrer a l’esquerra, 

que es tracta del carrer Valldoreix, de vianants. Per aquest carrer Valldoreix continuem 

tot recte fins a arribar a la Plaça del Doctor Galtès, travessant la plaça en la mateixa 

orientació que portàvem arribarem al carrer Santa Maria, també de vianants, el qual 

hem de recórrer tot sencer fins a arribar al carrer Santiago Rusiñol, també de vianants i 

que de fet és la continuació del carrer Santa Maria. Un cop fet el canvi dels carrer Santa 

Maria al carrer Santiago Rusiñol, si mirem a la dreta veurem la Plaça dels Quatre 

Cantons. Si atravessem aquesta plaça en direcció al carrer que hi ha per sota del carrer 

Santiago Rusiñol i girem pel primer carrer que hi ha a la dreta arribarem fins al carrer 

de la Sort, i poc després de girar ja trobem el solar motiu de la intervenció3.  

 

2.2. Entorn geogràfic 

 

Per al marc geogràfic és important la situació que té la Península Ibèrica, concretament 

a l’extrem sud-occidental del continent europeu, entre l’oceà Atlàntic i un mar com és el 

Mediterrani que està gairebé tancat. A més és una àrea afectada tant per fenòmens 

propis de la zona de circulació general de l’oest a latituds mitjanes com per d’altres 

d’origen subtropical, cosa que proporciona una varietat de situacions meteorològiques 

extremadament rica (ABLL. 1995: 90). 

 

El relleu català està marcat per diferents accidents geogràfics, entre els quals hi ha les 

Serralades Litorals Catalanes o Catalànids. És dins d’aquesta unitat morfològica on 

podríem situar la intervenció en el solar comprès entre el carrer de la Sort 29-31-33 i la 

Plaça dels Quatre Cantons 3. Aquestes Serralades formen una barrera muntanyosa d’uns 

250 quilòmetres de longitud i de 30 a 40 quilòmetres d’amplada, i discorren 

paral·lelament a la costa.   

 

Aquestes Serralades Litorals Catalanes no estan formades per un relleu gaire destacat i 

estan constituïdes per dues cadenes muntanyoses, la Litoral, per una banda, que està 

 
3 Veure Annex 3. 
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més propera al mar, i la Pre-litoral, per l’altre, que està separada de l’anterior per la 

Depressió Pre-litoral, que és una fossa d’origen tectònic i que constitueix una zona 

deprimida.  

 

La Serralada Litoral, d’uns 150 quilòmetres de longitud, i estesa entre Girona i 

Vilanova i la Geltrú, té unes altituds modestes, entre les que destaquen el massís del 

Garraf (592 metres) a l’extrem sud-oest; la serra de Collserola (532 metres), la qual 

separa el Vallès Occidental del Barcelonès; la serra del Montnegre (759 metres), dins la 

comarca del Maresme, a tocar del Vallès Oriental; i el bloc de les Gabarres (Puig 

d’Arques, 531 metres), el qual domina la Costa Brava. 

 

La Depressió Pre-litoral, que és identificada per les comarques de la Selva, el Vallès, el 

Penedès i el Camp de Tarragona, la qual es caracteritza per la presència d’un conjunt de 

turons suaus que oscil·len entre els 100 i els 250 metres d’alçada, tenint unes terres 

força propícies per al conreu. 

 

I la Serralada Pre-litoral, d’uns 250 quilòmetres de llargada, i en la qual destaquen el 

massís del Montseny (1712 metres), Montserrat (1224 metres), les Muntanyes de Prades 

(1201 metres) i les serres dels Ports de Beceit o Tortosa (1447 metres). (TERÁN, M. / 

SOLÉ, L. / VILÀ, J. 1986: 93-95). 

 

El territori que comprèn Sant Cugat es podria dividir en tres sectors clarament 

diferenciats. Al sud del municipi, un sector muntanyós, ampli i cobert de bosc. A 

continuació, un sector central deprimit i molt urbanitzat. Finalment, a l’extrem nord, un 

sector també muntanyós i boscat, però de menor altitud i extensió que el sector sud. 

(BUSQUETS 1992). 

 

Aquest municipi té una forma triangular i que és més ample a la zona sud i més estret 

cap a la zona nord, i a més s’ha d’afegir un apèndix a la zona sud. 

 

El sector sud, muntanyós, concretament al sud-est té una cota de 125 metres d’altitud 

com a mínim, està format per un conjunt de serres que discorren paral·leles i que 
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davallen suaument vers el nord, aquestes provenen de la zona axial de Collserola. 

Aquestes serres serien, entre d’altres, la de Sant Medir, la de l’Arrabassada, la del 

Pedregal... que poden arribar a cotes superiors als 400 metres d’altitud. A més entre 

aquestes serres també hi discorren diversos torrents de forma paral·lela amb una 

orientació de sud a nord (torrent de Sant Medir, torrent de la Font l’Arrabassada, torrent 

de Can Bova...). Per altra banda, a la zona sud-oest d’aquest sector, que correspondria a 

la zona de l’actual Valldoreix, l’altitud a la que arriba és bastant menor i aquí les 

carenes presenten una disposició de manera general de l’est cap a l’oest. I a més, en 

aquesta zona, les rieres i els torrents en el seu recorregut formen una xarxa diferent a la 

del sector sud-est, ja que aquí és de tipus radial. 

 

Aquesta zona més sud de Sant Cugat té un aspecte boscós igual que la serra de 

Collserola. La seva composició forestal és a base d’una pineda de pi blanc, malgrat la 

seva extensió, originàriament el tipus d’arbres que hi havia era l’alzinar climàcic. 

Aquest canvi de predomini d’un tipus d’arbre vers l’altre es podria deure a l’interès per 

l’explotació dels pins, especialment durant la segona meitat del segle XVIII 

(AGUELO/VICO 2003). 

 

El sector central més deprimit i urbanitzat està atravessat per diverses rieres i torrents 

que segons si es troben a llevant o a ponent van a desguassar al riu Besòs o al riu 

Llobregat respectivament. És en aquesta zona on es troba el nucli urbà de Sant Cugat, i 

on fa un temps també hi havia camps de conreu, concretament cap a la zona nord 

d’aquest sector. Aquesta activitat agrícola ha anat disminuint a mesura que anava 

augmentant la urbanització i densificació del municipi. 

 

Finalment, el tercer sector, el que està més al nord, està constituït pels darrers 

contraforts de la serra de Sant Quirze. És en aquest sector on apareixen els inicis o 

capçaleres de diversos torrents com el torrent dels Alous, el torrent de la Guinardera, el 

torrent de Vullpalleres i el torrent de Can Magí. Aquest sector muntanyós, malgrat que 

la seva cota màxima no supera els 300 metres d’altitud (el turó de Can Camp arriba al 

288 metres), bàsicament és una zona coberta de bosc, així com també de brolles, però 

de manera discontínua. (BUSQUETS 1992). 
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Concretament, el jaciment del solar del carrer de la Sort 29-31-33 i Plaça dels Quatre 

Cantons 3, es troba dins les estribacions septentrionals de la serra de Collserola, i proper 

a la Riera de Sant Cugat que avui dia ha estat canalitzada i urbanitzada en la seva part 

superior i que correspon al carrer anomenat Rambla del Celler. El jaciment que és 

objecte d’aquesta memòria es troba situat dins el sector central del territori de Sant 

Cugat a tocar de la Serra de Collserola, però dins la Depressió Pre-litoral. Aquest 

municipi es troba a cavall de dues conques hidrogràfiques, com ja havia comentat amb 

anterioritat, la del Besòs a llevant, i la del Llobregat a ponent. Aquesta circumstància és 

fruit de la modificació que patí el terme municipal de Sant Cugat del Vallès, arran d’una 

llei de 1845, segons la qual, aquells municipis que no arribessin als 50 veïns havien de 

ser agregats a un municipi veí, que és el que succeí l’u de gener de 1846, moment en el 

qual deixà d’existir el terme de Canals, per tal de ser agregat al de Sant Cugat del 

Vallès. Precisament en aquest antic terme de Canals és on es troben totes les aigües, de 

l’actual terme de Sant Cugat del Vallès, que porten al riu Llobregat, just després d’haver 

afluït a la riera  de Rubí, totes elles dins el terme de l’actual EMD de Valldoreix, mentre 

que les aigües de l’antiga vila de Sant Cugat o del castell d’Octavià, totes elles portaven 

al riu Major o riera de Sant Cugat per tal d’afluir primer al riu Ripoll, i més tard al 

Besòs (AGUELO 2003: 6-8). 

 

Segons Domènec Miquel (2006), la cobertura vegetal del territori vallesà, amb 

posterioritat a la darrera glaciació, era d’extensos boscos d’alzines, on no hi mancaven 

els roures, ni els arbres de ribera al llarg dels torrents i rieres. Ramon Folch (1992), citat 

per Busquets (1992), deia: “Si haguéssim volgut protegir uns boscos esplèndids, els més 

esplèndids de Catalunya, mil o dos mil anys enrere, probablement els haurien anat a 

buscar al Vallès.” Avui amb prou feines en resten algunes petites zones aïllades, 

d’aquests boscos primigenis. La seva desaparició i substitució es deu, bàsicament, a la 

mà de l’home.  

 

En el període que comprendria el calcolític avançat i el bronze incipient, hi ha poques 

dades que ens permetin fer-nos una idea de com seria l’espai natural en aquest temps, 

però tot i així, a grans trets, es pot suposar que podia existir una certa agricultura 
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primitiva basada en la formació de clarianes dins el bosc primigeni, que es devia 

mantenir fins a l’esgotament del sòl. Llavors calia talar o cremar noves parcel·les de 

bosc. Una activitat d’aquest tipus podia anar creant zones desforestades cada vegada 

més àmplies. Així mateix, les àrees abandonades durant anys eren colonitzades i es 

regeneraven en bosc secundari. Les situacions d’avanç i retrocés de la massa forestal, 

doncs, depenien en gran part del creixement demogràfic i de la major o menor pressió 

antròpica sobre el sistema. També s’ha de tenir present que l’incendi era un recurs no 

gens menyspreable per a les economies ramaderes quan es trobaven amb un excés 

d’arbrat i mancades de suficients zones de pastura. En qualsevol cas, quan l’home passa 

de l’estadi de simples economies de caça i recol·lecció al de producció, comença a 

alterar la cobertura vegetal del territori en benefici d’aquelles situacions que li resulten 

més favorables per als seus interessos.   

 

Degut a la falta, o al seu escàs nombre, de jaciments arqueològics d’època ibèrica, així 

com ocorria amb el període anterior, es sap poca cosa de com deuria ser l’entorn 

geogràfic d’aquest moment. Així, doncs, segons Domènec Miquel, la incidència dels 

ibers sobre el paisatge precedent sembla ser força limitada, i s’aglutinava en tres 

sectors: el de can Borrell dins l’àmbit de Collserola, les planes que formen l’actual 

eixample sud, que s’estenen per Llaceres fins al turó de la Torre Negra, al peu de la 

mateixa serralada, i l’entorn de Puig Madrona. Al marge d’aquests, hi ha alguns indicis 

dispersos per la plana, indicadors d’activitats agrícola. 

 

En època romana es troben diversos assentaments més ben documentats, així com altres 

localitzacions de restes a la zona de Sant Cugat i del Vallès que permeten suposar 

l’existència d’una xarxa agrícola ben organitzada i basada en la centuriació, tot i que 

aquesta no ha estat reconstruïda en l’àmbit local de Sant Cugat. 

 

És possible que els romans arribessin a colonitzar agrícolament les parts baixes de 

Collserola, o fins i tot, l’interior de les valls més àmplies. Això significaria que, en 

època romana, bona part dels bosc primigeni de la plana ja devia haver estat talat i 

substituït per camps de conreu, encara que poguessin restar nuclis dispersos al servei de 
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les vil·les, tant pel necessari proveïment de llenya, com de fusta per a la construcció, 

utillatge i objectes diversos. 

 

Fa dos mil anys, doncs, els esplèndids boscos primigenis de que parla Folch (1992) 

havien estat a bastament mutilats en amplis sectors de la plana i més puntualment en 

indrets de la serra de Collserola. El creixement demogràfic de l’espècie humana i la 

seva necessitat de produir més aliments incidiren en la formació dels primers paisatges 

culturals, és a dir, aquells en què intervé la mà de l’home, malgrat que la seva 

intencionalitat sigui tota una altra (MIQUEL 2005). 

 

Entre els segles IV i VIII, el Vallès i Sant Cugat continua essent un espai habitat, alguns 

dels espais mantenen continuïtat d’èpoques anteriors i d’altres són zones de nou 

poblament. El paisatge d’aquesta època, doncs, fou canviant en funció dels tipus de 

conreus, de les cojuntures expansives o contractives. Els límits del bosc, per tant, 

degueren ser fluctuants i en els períodes de recessió el bosc secundari podria tornar a 

ocupar part del terreny perdut. 

 

Segons Domènec Miquel, alguns autors consideren que entorn del segle VI es produeix 

un fet importantíssim per al paisatge posterior. Fou el moment en què la mà de l’home 

afavorí l’expansió d’una espècie arbòria procedent de la Mediterrània oriental, que 

acabà per substituir amplis sectors de bosc primigeni mercès al seu ràpid creixement: el 

pi blanc. Enfront del lent desenvolupament d’alzines i roures, el pi blanc assoleix 

gruixos considerables en vint-i-cinc o trenta anys, i, malgrat que la seva fusta sigui 

menys resistent que les abans mencionades, ho és el suficient per a molts usos i, 

sobretot, és més fàcil de treballar. 

 

El poblament existent al voltant del segle X i XI ens indica, per la seva situació l’espai 

modificat, així doncs, les petites valls de Collserola són ocupades per masos dispersos 

que actuaven de manera que a l’entorn de cada casa s’arrabassava una part de bosc per 

convertir-lo en uns petits camps de conreu que els procuressin el manteniment. Això 

significa que es formaren múltiples clarianes dins la serralada, especialment en aquelles 

zones on el sòl permetia un conreu més rendible. No existia, però, continuïtat agrària, ni 
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a les serres ni a les valls, sinó més aviat unes taques disseminades en diverses altures, 

que si eren abandonades, el bosc conqueria de nou. La resta continuaven essent àmplies 

zones boscoses. També la plana estava ocupada, tot i que resulta difícil, en aquests 

moments, determinar en quins espais o quan d’espai ocupaven les cases, horts, conreus, 

garrigues, boscos, vies de comunicació... 

 

La presència d’assentaments humans dins la serra serà una constant fins als nostres dies, 

on les antigues explotacions agrícoles i forestals han deixat pas a noves formes 

d’ocupació, majoritàriament urbana. Ja al segle XVIII, la intervenció humana, doncs, no 

es limitarà a la formació de paisatges on s’alternaven les zones agrícoles amb les zones 

de bosc, sinó que afectarà la mateixa composició d’aquestes darreres i les forçarà a 

evolucionar d’acord amb els seus interessos econòmics. 

 

Per a Domènec Miquel, després de la Guerra del Francès i com en molts altres indrets 

de Catalunya, molts pagesos optaren per l’especialització agrària i el conreu de la vinya. 

La demanda europea de vins i alcohols potencià el canvi, que en el cas particular de 

Sant Cugat assolí tres quartes parts de la terra conreada. Aquest canvi implicà 

importants conseqüències sobre el paisatge local. Primer, es produeix una 

uniformització de la coberta vegetal agrària, llevat de les zones d’horta veïnes a torrents 

i rieres i de petites zones de secà. Segon, la forta demanda de terres per a la plantació de 

noves vinyes afectà sobretot la serra de Collserola. Zones de bosc són totalment talades 

i substituïdes per aquest conreu. Els roures del sector de la Rovira, a cavall amb el terme 

de Cerdanyola, desapareixen per complet. En termes generals i prenent com a referència 

l’actual límit del bosc, en la segona meitat del segle XIX havia retrocedit una mitjana 

d’un quilòmetre, però la fam de terres també havia afectat parts interiors. Possiblement 

sigui el moment en què aquells boscos esplèndids van retrocedir més de tota la història. 

 

D’una manera semblant es veu afectada la plana. L’expansió vinícola acaba amb les 

darreres clapes de bosc que encara restaven entre els conreus i tan sols sobreviuen en els 

pendents més abruptes de la serra de Galliners. Aquesta reculada va comportar 

problemes a una població que emprava la llenya com a únic combustible i que ara havia 

d’anar a cercar-la més lluny i pagar més cara. Però tot plegat va esdevenir un miratge, ja 
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que els vins que s’obtenen no són d’una qualitat massa bona i mentre França manté la 

crisi deguda a la fil·loxera se n’hi exporten, però un cop es recupera la zona francesa 

deixa de mantenir la demanda i la crisi es dóna ara aquí arribant a la necessitat de deixar 

de conrear moltes terres de vinya. Això farà que alguns propietaris segueixin la tradició 

de plantar pins pinyoners sobre antigues vinyes, com s’havia fet al segle XVIII. El pi 

blanc comença a colonitzar els erms i avança altra volta, imparable, vers la plana. 

Només els conreus de cereals aturen la seva progressió. En pocs anys, doncs, el paisatge 

canvia radicalment. 

 

Aquesta crisi no acabà amb el conreu de la vinya a Sant Cugat, però sí que els terrenys 

més marginals i poc productius varen canviar d’activitat, ja sigui perquè es van dedicar 

al cereal o perquè es van abandonar. Per altra banda, l’associacionisme agrari crea el 

celler cooperatiu, que assoleix la màxima producció el 1960, un cant de cigne que 

anuncia la desaparició de l’agricultura com a part fonamental del paisatge local.  

 

Finalment, les transformacions del segle XX ja no són degudes a la dialèctica 

mencionada entre el bosc i l’agricultura, sinó a una continuada pressió antròpica, que 

pren la forma d’urbanització, acaba amb l’agricultura i continua emmarcant el bosc dins 

uns límits cada cop més restringits cap a les zones abruptes de la serra. 

 

2.3. Entorn geològic 

 

En quant a l’entorn geològic es poden distingir, a Sant Cugat del Vallès, diferents 

períodes i composicions. Per una banda, i anant del període més antic al més modern, 

trobem una part, encara que petita, del terme que pertany al període Silurià que 

comprendria, en temps geològic de milions d’anys, dels 435 milions d’anys als 395 

milions d’anys; aquest període Silurià és una de les etapes del Paleozoic (dels 570 

milions d’anys als 230 milions d’anys). El Silurià està caracteritzat per una composició 

basada en pissarres ampelítiques, localment calcàries, lidites i radiolarites.  

 

El següent període que es manifesta a Sant Cugat és el Triàsic, aquest està comprès 

entre els 230 milions d’anys i els 195 milions d’anys; aquest període és una de les 
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etapes del Mesozoic (dels 230 milions d’anys als 65 milions d’anys). El Triàsic, a la 

seva vegada, té diferents etapes, una d’elles és l’Anisià-Carnià que es manifesta a Sant 

Cugat amb una composició d’argiles versicolors i evaporites. 

 

Per altra banda, dins del Cenozoic (dels 65 milions d’anys a l’actualitat) hi ha dos 

períodes que són el Terciari (dels 65 milions d’anys als 2 milions d’anys) i el Quaternari 

(dels 2 milions d’anys a l’actualitat). El Terciari a la seva vegada està dividit entre el 

Paleogen (dels 65 milions d’anys als 22’5 milions d’anys) i el Neogen (dels 22’5 

milions d’anys als 2 milions d’anys). A la zona de Sant Cugat del Vallès, d’aquests 

períodes hi ha representats el Neogen i dins d’aquest el subperíode Miocè inferior, de 

manera molt puntual, caracteritzat per lutites, gresos i conglomerats, també el 

subperíode Miocè mitjà i superior present a la zona més al Nord del terme municipal i 

caracteritzat per la presència de conglomerats, gresos i lutites (que apareix a les zones 

de la Cerdanya, del Vallès i de Valls). També hi ha representat el Quaternari, tant el 

subperíode del Pleistocè (més antic) com del Holocè (més recent); dins del Pleistocè, el 

mitjà i superior, caracteritzat per argiles i còdols (col·luvions); i també l’Holocè 

caracteritzat per llims i sorres (levées), aquest darrer període ocuparia aproximadament 

la meitat del terme4. 

 

La zona on es trobaria situada la intervenció del carrer de la Sort 29-31-33 i Plaça dels 

Quatre Cantons 3 correspondria aproximadament a una composició quaternària i més 

concretament del Pleistocè mitjà i superior. Al quaternari se li assigna una durada 

probable de dos a tres milions d’anys, malgrat això, aquest període no representa més 

que una petita part de la història de la terra, i de fet la darrera part d’aquesta. Si 

haguéssim de fer un percentatge per expressar el temps ocupat pel període del 

quaternari, no seria més de la 1/1500 part de la història terrestre. Aquest període es 

caracteritza per l’aparició de l’home, per una banda, i per les marcades fluctuacions 

climàtiques (glaciacions i períodes interglacials) que ocasionaren períodes freds i 

períodes càlids, per l’altre, que han condicionat l’acció dels agents erosius i de 

l’evolució biològica (CHALINE, J. 1972: 13-19). 

 

 
4 Veure Annex 4. 
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Durant les etapes glacials del Quaternari, o etapes fredes, és el moment en què es varen 

formar les glaceres i els casquets de gel a les zones altes de muntanya i de latitud, això, 

a la vegada, va provocar l’efecte del descens del nivell del mar. Aquests canvis 

climàtics i del nivell del mar van provocar altres modificacions com són canvis en la 

dinàmica fluvial manifestats per períodes amb predomini dels processos d’acumulació o 

d’erosió dels rius, i per tant, de formació de les terrasses fluvials. Aquestes terrasses que 

estaven formades pels sediments transportats pel riu, formaren replans al llarg del seu 

curs a diferent alçada segons el període. Aquests sediments quaternaris estan 

considerats com de bona qualitat per a terres de conreu, o per a material de construcció 

si es tracta de sorres o graves (ABLL 1995: 87-90).  

 

La intervenció en aquest jaciment del carrer de la Sort 29-31-33 i Plaça dels Quatre 

Cantons 3, a nivell geològic, ha permès comprovar que un cop retirada la runa de 

l’enderroc de l’edificació que hi havia, el material que apareixia era argila. Aquesta 

composició vindria a corroborar el fet de la inclusió d’aquesta zona dins del període 

Quaternari. 
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3. Notícies històriques 

 

 Els vestigis històrics més antics a la zona del Vallès comencen a l’època prehistòrica i 

especialment amb els laietans que varen ocupar aquesta zona així com les zones 

circumdants que actualment ocupen les comarques veïnes al Vallès. Després es produirà 

l’arribada dels romans i el seu procés de romanització es veurà plasmat arreu d’aquest 

territori, malgrat que a nosaltres només ens arriben les restes de la seva presència 

fragmentades, bé per què els nuclis urbans que varen fundar han perdurat en el temps i 

són ciutats que avui dia continuen vives com és el cas de Terrassa (Egara) o per què el 

pas del temps i l’acció de l’home, que no sempre ha estat tan proteccionista amb el seu 

passat com ara, han fet que només ens arribin les restes parcialment. Per exemple, a 

Sant Cugat del Vallès alguns dels jaciments més remarcables d’aquesta cronologia, 

excavats fins a l’actualitat, són els de Can Cabassa o Can Sant Joan Nord. Per altra 

banda, els segles que es troben entre el final de la dominació romana i el que seria l’alta 

edat mitjana, i que comprendria la presència d’altres pobles com són els visigots i els 

àrabs, no se’n té un coneixement massa profund ja que molt possiblement no 

signifiquessin una gran modificació en la forma de vida dels habitants d’aquesta zona, 

malgrat això i no comptar amb masses jaciments d’aquesta època, sí que a Sant Cugat, 

concretament a la zona de Valldoreix, es troba una de les poques excavacions d’aquesta 

època amb la presència d’un seguit de tombes visigòtiques.    

 

A Sant Cugat trobem vestigis històrics des d’èpoques remotes i que estan en 

consonància amb la resta del desenvolupament humà de tot el Vallès. Malgrat que al 

centre, al nucli urbà de Sant Cugat, no s’han realitzat troballes d’èpoques prehistòriques 

no vol dir això que no n’hi haguessin, més aviat ens ve a dir que s’hi no n’han aparegut 

es pot deure a la manca d’intervencions arqueològiques o a la densificació urbanística 

que ja no les permet amb garantia de que el sòl no hagi estat remogut i modificat de tal 

manera que ja no permeti el seu descobriment o estudi; cosa que, per altra banda, es pot 

estendre a qualsevol altre període cronològic i històric. Però encara que el nucli urbà no 

presenti restes d’aquesta cronologia, al voltant o més aviat a la perifèria del que serien 

els límits del terme municipal de Sant Cugat sí que hi ha constància d’algunes restes.  
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De les etapes més antigues que vindrien a englobar diversos períodes i un ampli marc 

cronològic no hi ha més que escasses restes conservades o referències antigues 

(principis del segle XX) de les quals no es conserva cap evidència. Aquesta etapa de la 

prehistòria a Sant Cugat comprendria des del paleolític fins al món ibèric, les diferents 

parts i cronologies de la qual podríem subdividir a grans trets de la manera següent: 

amb anterioritat al 8500 aC. trobaríem el Paleolític; entre el 8500 i el 5000 aC. 

l’Epipaleolític – Mesolític; entre el 5000 i el 3400 aC. el Neolític antic; entre el 3400 i 

el 2200 aC. el Neolític mitjà i final; entre el 2200 i el 1800 aC. el Neolític final – 

Calcolític; entre el 1800 i el 1100 aC. el Bronze antic, mitjà i recent; entre el 1100 i el 

700 aC. el Bronze final; entre el 700 i el 550 aC. la Primera edat del ferro; entre el 550 i 

el 450/425 aC. l’Ibèric antic; i entre el 450/425 i el 218 aC. l’Ibèric ple. 

 

A Sant Cugat d’aquesta etapa primerenca hi hauria com a jaciments documentats fins al 

moment, o referències del que ho podrien ser o haver estat, entre d’altres: el jaciment de 

Can Cabassa on apareixien restes d’època neolítica, a l’igual que al jaciment de la 

bòbila Santa Maria / Can Castanyer; a l’antiga bòbila Torcuato les restes aparegudes es 

podien adscriure a una cronologia que comprendria el període Neolític i Calcolític; per 

altra banda, un dels jaciments amb intervenció arqueològica recent és el de Can Fatjó 

dels Aurons on les diverses restes aparegudes es podien vincular als períodes Neolític, 

Calcolític, edat del Bronze i edat del Ferro segons cadascuna d’elles; la Cova de la 

Torre Negra es pot vincular al Calcolític i a l’edat del Bronze; les restes aparegudes al 

jaciment del Polígon Sant Joan Nord correspondrien a l’edat del bronze; les troballes 

fetes al Cim de Puig Madrona ja estarien dins l’àmbit cronològic corresponent al 

període Ibèric, així com també les restes del carrer Pedraforca i les sitges aparegudes al 

carrer Elisenda. A banda hi hauria altres punts d’aparició de restes que es podrien 

incloure dins aquesta etapa que degut a que encara no s’ha realitzat un estudi o que la 

seva aparició va ser de manera fortuïta en mig d’uns nivells remoguts, no se’ls hi pot 

donar una adscripció cronològica massa exacte (per exemple, les restes del llac del parc 

Central, les restes aparegudes prop la fàbrica Condiesel, o la cavitat del Turó de la Torre 

Negra). 
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El següent pas en l’evolució històrica és l’època romana, cronològicament s’iniciaria a 

continuació de la fi de l’època ibèrica, és a dir, al 218 aC. Però com és sabut fa de mal 

dir precisar tant una data, tant per aquest període com per a qualsevol altre (quan més 

antic encara més) degut a que malgrat que es produeixen canvis evidents no són canvis 

bruscs sinó paulatins. L’evolució de l’home no es caracteritza per ruptures brusques 

sinó més aviat per períodes d’adaptació i evolució, que poden durar més o menys temps 

segons la base de la que es parteixi. 

 

A Sant Cugat hi ha diversos jaciments considerats d’època romana, total o parcialment, 

segons el tipus de material aportat o les estructures que apareixen. Alguns d’aquests 

jaciments han estat excavats, amb major o menor aportació d’informació segons el seu 

estat de conservació, i d’altres llocs encara només apareixen com a punts a la Carta 

Arqueològica del municipi degut a que no s’han donat les condicions necessàries per a 

realitzar-ne l’excavació arqueològica. La localització dels jaciments és disseminada pel 

territori que comprèn el terme municipal de Sant Cugat, amb més presència cap a la 

perifèria que cap al centre, cosa que també pot ser deguda als llocs on s’han realitzat 

obres enfront dels espais on no s’ha realitzat cap obra d’urbanització o remodelació i 

per tant encara no s’ha fet necessària la intervenció arqueològica. 

 

Entre els diferents jaciments d’època romana apareguts a Sant Cugat podríem destacar 

el de Sant Joan Nord on van aparèixer diversos dipòsits i una canalització relacionats 

amb la producció de vi durant el segle I dC., però que degut a la crisi de producció 

d’aquest al segle II es canvia la seva explotació per la de l’oli. A Can Cabassa, entre el 

segle I i el II dC. hi havia, segurament, una activitat relacionada amb els cereals i els 

llegums ja que el que s’ha documentat és la presència de sitges. El mateix succeiria, tant 

productiva com cronològicament parlant, al jaciment de Ca n’Ubac. 

 

Als voltants del segle III dC. es produirà una crisi dins el món romà que també es veurà 

reflectida en alguns jaciments de Sant Cugat com per exemple en la constatació de 

l’abandonament d’assentaments entre mitjans del segle II dC. i principis del segle III, 

com el de Ca n’Ubac, Can Picanyol, Sant Adjutori, Mas Fuster, Torreblanca o Sant Joan 
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Nord. Malgrat aquest panorama de crisi sembla que alguns jaciments mantenen la seva 

continuïtat com és el cas de Can Cabassa. 

 

A Sant Cugat, de l’etapa que comprendria el període de l’antiguitat (segle III aC. al 

segle VIII dC.) i que inclouria l’època de dominació romana i la de presència visigòtica, 

hi ha diversos jaciments, amb més o menys aportació d’informació sobre aquests 

períodes depenent del nivell d’intervenció arqueològica realitzat o d’arrasament, com 

per exemple: el jaciment de Sant Joan Nord on apareixen restes des de l’època del 

Bronze inicial fins a època romana; Ca n’Ubac on les restes aparegudes corresponen a 

l’arc comprés entre el segle I aC. i el segle II dC.; el jaciment de Can Cabassa on les 

restes correspondrien a una cronologia que aniria del segle I aC. al segle VII dC.; Can 

Picanyol que es trobaria en funcionament entre els segles I i II dC.; el de la Bòbila 

Torreblanca correspondria al segle II dC. igual que les restes aparegudes al jaciment de 

Mas Fuster; les restes aparegudes al Polígon de Sant Domènec - Can Colomer 

correspondrien a algun moment del baix imperi romà; el jaciment de Sant Adjutori on 

les restes aparegudes serien d’algun moment d’època romana, però el conjunt podria ser 

una mica anterior o posterior; a Can Bellet les restes trobades són d’època romana però 

sense una adscripció cronològica més concreta, igual com passa amb les restes del 

Centre Borja; al Monestir de Sant Cugat també s’han localitzat restes d’aquest període, 

concretament s’han situat entre els segles IV i V dC.; i el jaciment de l’Avinguda Can 

Monmany 35 que es situa en una cronologia corresponent a l’època visigòtica. 

 

En quant al cas de la parcel·la número 35 del carrer Avinguda de Can Monmany, s’ha 

de precisar primer que el dit solar es troba en aquest carrer però a l’alçada d’entre els 

carrers plaça de les Oliveres i Passeig de la Font, aquesta apreciació cal fer-la degut a 

què si hom passeja per aquest carrer, trobarà que en l’actualitat hi ha tres solars amb el 

número 35. En aquesta parcel·la, quan es va fer l’ampliació de la vivenda va aparèixer 

un jaciment.  

 

El jaciment va deixar al descobert les restes d’una necròpolis visigòtica. Aquesta 

necròpolis era formada per tombes de tegulae i imbrices. La primera de les tombes 

aparegudes i que a més estava en molt mal estat, va ser retirada, junt amb les restes 
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òssies, durant “l’actuació d’urgència codirigida pels arqueòlegs del Servei 

d’Arqueologia de Generalitat de Catalunya, Araceli Martín i Joaquim Arxé” (SAORIN 

1998). Un cop realitzada aquesta intervenció va aparèixer una altra tomba i aleshores es 

va realitzar una altra intervenció arqueològica, aquest cop, però, sota la direcció de 

l’arqueòloga Anna Saorín Casado. 

 

En aquesta segona intervenció van aparèixer quatre enterraments realitzats en tombes de 

tegulae i imbrices. Dues d’aquestes tombes eren de secció triangular i les altres dues de 

secció quadrada. Dins d’aquestes tombes van aparèixer quatre sivelles, una sivella a 

cada enterrament. La cronologia associada a aquests elements era de finals del segle VI 

a principis del segle VII. 

 

Aquesta necròpolis podria ser més extensa ja que es té notícia de la presència d’altres 

enterraments propers. Fins i tot, com diu Saorín, es va poder comprovar que algunes 

tegulae romanes eren reutilitzades com a material de decoració en diferents parterres de 

les cases veïnes, tant a l’Est, com a l’Oest i al Sud de l’avinguda Monmany 35 

(SAORÍN 1998: 444). 

 

“Després d’examinar les restes aparegudes a l’Avinguda Monmany, 35, de Valldoreix, 

(Vallès Occidental) es pot afirmar que ens trobem davant d’un moment de transició, 

confirmat pel tipus de tombes de clara tradició romana, tan esteses a tot el Vallès, i pels 

elements visigots de les sivelles trobades a l’interior de les tombes. Això, per tant, 

confirmaria la teoria de P. de Palol (1968) sobre el poblament hispanoromà d’època 

visigoda a Catalunya” (SAORÍN 1998: 446). 

 

Malgrat les poques dades que es tenen per aquesta època (visigòtica) i els inicis de l’alta 

edat mitjana, sembla que hi podria haver una certa continuïtat, inclosa la zona de 

l’actual Monestir on la basílica paleocristiana existent estaria en utilització, segurament, 

fins al segle X, moment a partir del qual es començarien a fer reformes i ampliacions en 

el marc del cenobi benedictí. A partir d’aquest moment l’evolució de tot el territori que 

actualment forma el terme municipal i força més enllà estarà vinculat a aquest nucli 

monàstic. Així doncs s’aniran construint diverses capelles, esglésies o ermites, que 
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aniran canviant de categoria parroquial segons el moment històric o social que es doni. 

La majoria d’aquestes esglésies avui dia encara estan en peus, d’altres ja no, però la 

majoria han sofert el pas del temps i han patit diverses modificacions i restauracions 

més o menys afortunades; de totes maneres no s’han dut a terme, encara en totes elles, 

només en algunes, excavacions arqueològiques i estudis que permeten veure com les 

cronologies que aporten són força antigues. Per altra banda, així com en època romana 

l’hàbitat que s’ha documentat a través de les intervencions arqueològiques permeten 

veure el tipus d’assentament que hi havia i com es distribuïa la població (Can Cabassa, 

Sant Joan Nord, Ca n’Ubac, Can Picanyol...) en aquests moments de l’alta edat mitjana 

això és molt més difós i de restes arqueològiques no se’n troben amb facilitat, les dades 

que es poden obtenir la majoria de vegades és a través de la documentació escrita que al 

contrari que en èpoques precedents ara sí que n’hi ha i en el cas de la documentació 

relativa al Monestir de Sant Cugat comença a tenir un cert volum i importància.  

 

Serà més tard quan la construcció de les masies esdevindrà un element de major control 

i administració del territori quan aquestes construccions seran més evidents i fixes i es 

procurarà mantenir-les al llarg dels segles, malgrat que com tot no hi ha res que duri per 

sempre i algunes de les masies que en un temps (potser al segle XII o XIII) van tenir 

una certa importància amb el pas del temps, les aliances matrimonials, les males 

collites, els deutes o qualsevol altre circumstància que pogués convertir una masia en 

depenent d’una altre podia fer que aquella acabés per deixar d’utilitzar-se, enrunar-se i 

desaparèixer engolida pel bosc, pels camps de pastures...  

 

De totes maneres, a partir de la implantació del monestir i de la vinculació del territori 

que l’envolta al cenobi, la història i la vida d’aquest territori discorrerà, més que de 

manera paral·lela de manera que serà el Monestir qui guiarà, permetrà, concedirà... 

qualsevol dels aspectes de la vida relacionats amb aquest territori i amb les gents que hi 

estaven establertes, fins, pràcticament, el moment de l’exclaustració monàstica a 

mitjans del segle XIX (1835). Malgrat que la pressió monàstica fou bastant dura al 

principi, amb el devenir dels anys i especialment cap als darrers segles es relaxarà, o 

més aviat, potser hauríem de dir que la pujança experimentada pel nucli urbà cada cop 

era un adversari més difícil de contrarestar.  
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Pel que es sap de Sant Cugat del Vallès, a principis del segle XIX, és que es va produir 

un fort retrocés demogràfic respecte el segle anterior i que malgrat que durant el primer 

quart d’aquest segle XIX es comença a produir un flux migratori cap al municipi 

santcugatenc no es plasmarà en l’aparició de nous carrers deguts a l’augment 

constructiu. El que ocorre és que molts dels edificis que es trobaven en el nucli urbà el 

compartien amb altres solars que estaven sense ocupació, així que es començarà per 

ocupar aquests espais buits i més endavant ja s’ampliarà la zona d’expansió 

constructiva. 

 

En tot aquest procés, el Monestir de Sant Cugat sempre hi va tenir un pes preeminent, ja 

que la major part del territori li pertanyia, d’una manera o altra, és a dir, que tenia el 

terreny en explotació directa o en subarrendament.   

 

Pel que fa al cas concret d’aquest solar, s’inscriu dins el marc del desenvolupament urbà 

del nucli antic de la ciutat de Sant Cugat del Vallès i per tant la seva història és global i 

conjunta a les altres parcel·les i solars que es troben inclosos dins d’aquest bloc 

d’edificacions, carrers i places. 
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4. Intervencions arqueològiques precedents 

 

En aquest solar del carrer de la Sort 29-31-33 i Plaça dels Quatre Cantons 3 no hi ha 

hagut cap altra intervenció arqueològica abans d’aquesta.  

 

Malgrat el fet que en aquest solar no s’hagi realitzat cap altra intervenció arqueològica 

abans, no vol dir que no gaire lluny no se n’hagin dut a terme altres actuacions com és 

el cas de les diverses intervencions arqueològiques preventives que s’han anat realitzant 

en els solars dels voltants que estaven afectats pel mateix grau de protecció, o similar, 

que el present solar pel fet de trobar-se situats en la zona d’expansió de la vila de Sant 

Cugat tal i com es coneix en aquests moments en època medieval i moderna. 

 

Intervencions anteriors en aquest espai no n’hi ha hagut cap, però el que sí és cert és 

que aquest estudi s’emmarca dins una política cultural d’estudi del Sant Cugat més 

proper en el temps, però que això no fa que sigui més conegut, perquè molts cops el fet 

de pensar que està més proper en el temps fa que li donem menys importància i això fa 

que perdem per sempre un seguit de dades que podem extreure i estudiar de primera ma, 

això sí, permetent a la vegada que la història pròpia del municipi no s’aturi i es puguin 

construir noves edificacions en el lloc de les antigues. 

 

Així doncs, com a intervencions precedents podríem situar aquelles que s’han dut a 

terme, fins el moment, en el casc antic del municipi seguint unes línies d’actuació 

similars a les que s’han realitzat en el solar-edifici motiu d’aquest estudi. Aquests 

estudis s’han realitzat en solars a carrers com el carrer de la Lluna, el carrer de La 

Torre, el carrer Castellví, la plaça Quatre Cantons... 
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5. Motivacions, abast i objectius de la intervenció arqueològica:  

 

5.1. Motivacions 

 

La intervenció arqueològica projectada al Carrer Sort 29-31-33 i Plaça dels Quatre 

Cantons 3 de Sant Cugat del Vallès, realitzada entre el dia 13 de febrer i el dia 24 de 

febrer de 2006, va ésser motivada per la necessitat de realitzar un seguit d’obres per a la 

construcció d’un edifici entre edificacions, amb unes dimensions aproximades, del 

solar, de 17,67 metres d’amplada al costat del carrer de la Sort i 17,56 metres d’amplada 

al costat de la plaça dels Quatre Cantons per 25,92 metres de llargada al costat de 

l’edificació sud-est i 24,63 metres de llargada al costat de l’edificació nord-oest. Les 

obres en aquest solar consistiren a fer, primerament, els murs pantalla perimetrals 

necessaris i després un seguit de pantalles més petites a la mesura de la bivalva de la 

pantalladora en el centre del solar. Posteriorment es realitzarà el rebaix del solar d’uns 3 

metres, aproximadament, especialment en el costat del carrer de la Sort, ja que s’hi 

realitzarà la construcció d’un aparcament per a l’edifici. 

 

El fet de la importància de realitzar aquest seguiment rau en la situació que aquest solar 

té respecte al nucli antic (medieval i modern) de la vila de Sant Cugat. Aquest solar es 

troba inclòs dins la fitxa núm. 32 de la Carta Arqueològica de Sant Cugat per aquest 

motiu de pertànyer o d’estar marcant el límit del que es considera el traçat antic de la 

vila, així mateix també es pot veure inclòs dins la fitxa del Catàleg: Pla Especial de 

Protecció del Patrimoni Arquitectònic de Sant Cugat: núm. H-1. 

 

La motivació científica de la intervenció arqueològica es troba justificada pel 

desconeixement arqueològic existent sobre aquesta zona de la ciutat de Sant Cugat del 

Vallès, de la qual malgrat no tenir noticies documentals antigues de la seva ocupació o 

urbanització no es pot negar la seva proximitat a l’antiga vila de Sant Cugat i al 

Monestir de Sant Cugat i per tant també a l’antic Castrum Octavianum, cosa que  podria 

fer pensar, malgrat tot, en la possibilitat de l’existència de restes de qualsevol element 

relacionat amb aquestes urbanitzacions i/o construccions. 
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5.2. Abast 

 

En aquesta intervenció de mitjans de febrer de 2006, les tasques han consistit en el 

control i seguiment de les obres realitzades al solar comprès entre els carrers de la Sort 

29-31-33 i la Plaça dels Quatre Cantons 3 per l’empresa C i C 3, SL. 

 

L’empresa C i C 3 SL. per a la realització dels rebaixos va aportar la maquinària 

necessària per a tal efecte que es va plasmar en la presència de diverses màquines entre 

elles una màquina minicarregadora tipus “bobcat”, especialment utilitzada per a 

realitzar el buidatge dels cups, ja que entre l’altre maquinaria existent en l’obra hi havia 

una de tipus “giratòria”, la qual no permetia realitzar part dels rebaixos amb seguretat 

de les estrucutres degut a les seves dimensions. Aquests rebaixos es varen realitzar per 

la necessitat d’assolir les cotes necessàries a l’hora de la construcció dels fonaments 

dels nous edificis projectats en aquest solar, dels serveis necessaris associats a aquests, i 

especialment, de l’aparcament soterrani que estava previst que anés sota el bloc edificat. 

 

En el marc dels diferents rebaixos es procedí a la recollida de material arqueològic que 

va aparèixer. D’altra banda es generà el diferent material gràfic de la intervenció, tant a 

nivell fotogràfic com planimètric dels diversos elements apareguts durant els rebaixos 

realitzats per l’empresa constructora. 

 

5.3. Objectius 

 

Els objectius d’aquesta intervenció arqueològica han consistit en el seguiment de les 

obres realitzades per l’empresa C i C 3 SL. per tal de certificar l’existència o no de 

restes arqueològiques en aquest indret, en el qual no s’hi havia fet cap intervenció 

arqueològica amb anterioritat. Així com, si en el decurs dels treballs apareixien restes 

arqueològiques realitzar-ne l’excavació i estudi pertinents. 

 

Amb aquest tipus d’actuacions el que es pretén és arribar a recuperar, algun dia, la visió, 

el més aproximat possible, de la fesomia que deuria tenir aquesta ciutat en els diferents 

períodes de la història, tant els més antics com els més recents. El fet que algunes de les 
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edificacions siguin de segles més propers, i per tant, més modernes no implica que no 

s’hagin de documentar i estudiar, perquè allò que avui ens sembla recent i modern 

d’aquí 300 anys no ho semblarà pas, i l’única manera que tenim perquè aquesta part de 

la història es conegui d’aquí a 300 anys és que nosaltres avui en prenguem consciència i 

realitzem, com a mínim, aquests estudis de documentació. 
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6. Programa de treball i metodologia 

 

6.1. Programa de treball 

 

En aquesta intervenció, el programa de treball, ha estat supeditat al desenvolupament i 

marxa de les obres, és a dir, a tal i com anaven rebaixant el solar l’empresa C i C 3, SL. 

, així com també a la ubicació de les diferents estructures que anaven apareixent i als 

diferents aspectes meteorològics que es van donar, especialment bastants dies de pluja 

constant. 

 

Els treballs en aquest solar es van iniciar amb l’enderrocament de l’edifici preexistent i 

la retirada de la runa que es va produir al realitzar aquesta tasca. A continuació es va 

realitzar la conseqüent delimitació del solar amb tanques de protecció per a que ningú 

aliè a l’obra hi pogués entrar. Un cop iniciats els rebaixos, el primer que es va fer va ser 

acabar de recollir les restes de runa de l’enderrocament que encara hi restaven i un cop 

realitzat això apareixia de seguida el nivell d’argila quaternària o substrat geològic. 

 

6.2. Metodologia 

 

A nivell metodològic, malgrat que el que podia ser idoni hauria estat fer una excavació 

seguint el mètode estratigràfic proposat per Edward C. Harris, degut a les condicions de 

l’obra això ha estat impossible ja que la metodologia s’ha vist supeditada al 

desenvolupament de l’obra. Però, a banda d’això, s’ha realitzat una descripció 

sistemàtica de les dades obtingudes en la intervenció. Aquestes dades comprenien 

diferents camps entre els que podem trobar: 

 

UE: número d’identificació de cada nivell o resta arqueològica definida, és a dir, de 

cada unitat estratigràfica. 

Sector: en aquest cas aquesta entrada s’ha utilitzat per identificar el sector on s’ubiquen 

les diferents unitats estratigràfiques. 
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Definició: definició objectiva d’aquells nivells (estrats i nivells d’utilització) i restes 

arqueològiques (estructures, retalls i morts). 

Interpretació: interpretació dels diferents nivells i restes arqueològiques definits. 

Datació: cronologia dels diferents nivells i restes arqueològiques definits. 

Composició: composició geològica (argila, sorra...), orgànica (ossos, fusta...) i/o 

artificial (morter...) que s’identifiquen dins la unitat estratigràfica definida. 

Textura: nivell de compactació de la unitat estratigràfica (compacta, solta). 

Cotes superiors: cotes on apareix la unitat estratigràfica. 

Relacions estratigràfiques: relacions entre unitats estratigràfiques que defineixen la seva 

formació en un mateix moment (igual a), la seva formació en un moment posterior a 

d’altres UE (cobreix a, farceix a, talla a, es recolza a, es lliura a), o la seva formació 

anterior a d’altres UE (cobert per, farcit per, tallat per, se li recolza, se li lliura). Sobre 

les relacions estratigràfiques, cal indicar que són únicament les estructures i els nivells 

d’utilització els que es recolzen a; que els estrats són els únics que es lliuren a; i que els 

retalls són els únics que tallen a. 

Observacions: aquest apartat no té altra finalitat que completar aquesta fitxa en aquells 

aspectes que no han estat recollits fins aquí. 

 

A part de la informació recollida en aquestes descripcions, també s’han realitzat unes 

altres tasques de documentació generant un registre gràfic, tant a nivell fotogràfic, com 

a nivell planimètric, i totes aquestes dades han estat completades amb l’inventari i 

estudi del material arqueològic recollit en el marc de la intervenció. En relació als 

criteris seguits a l’hora d’inventariar el material5 cal assenyalar que les entrades 

contemplades a les fitxes corresponents han estat les que tot seguit es relacionen: 

 

UE: unitat estratigràfica a la qual pertany. 

Quantitat de fragments: És la quantitat de fragments que responen a la classificació 

realitzada. 

Classificació: és l’identificador de quin material es tracta. 

Forma: identificador de la forma general de la peça documentada, si es pot determinar. 

Definició de fragment: tipus de fragment documentat, és a dir, vora, peu, broc... 

                                                           
5 Veure Annex 6. 
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Coberta: tipus de coberta realitzada a l’objecte, si s’escau. 

Decoració: tipus de decoració realitzada a l’objecte, si s’escau. En el cas de les peces 

pintades s’indica el color o colors. 

Cronologia: datació assignada. 

Observacions: comentaris que no s’hagin contemplat a la descripció del fragment. 
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7. Descripció i estudi del registre estratigràfic i de les troballes mobles i immobles 

 

La intervenció arqueològica ha consistit, bàsicament, en el seguiment de les obres que 

realitzava l’empresa C i C 3 SL. Aquestes obres, a la seva vegada, han consistit en el 

rebaix del solar per motiu de les construccions que aquí s’havien de realitzar. Les 

unitats estratigràfiques que s’han pogut documentar en el decurs de la intervenció són 

les següents: 

 

UE 1: La unitat estratigràfica número 1 correspon a un estrat que és el nivell superficial 

que fa referència a les restes de l’enderrocament de l’edifici existent en aquest solar. 

Aquest nivell comprenia tot el solar tenint com a límit les parets mitgeres existents en 

els costats nord-oest i sud-est amb les cases veïnes i també les línies que marquen la 

unió dels altres dos costats (façanes) de la casa amb les voreres del carrer a nivell 

transversal. Aquest nivell, cronològicament, és actual (segle XXI) ja que va aparèixer 

en el moment de realitzar l’enderrocament i, per tant, la seva composició estarà 

vinculada a aquest fet comprenent restes de rajoles, morters, totxos, fragments de 

llenyam de l’embigat, teules, cables..., tots materials actuals, que a l’hora feien que la 

seva textura fos solta. Les cotes superiors d’aquest nivell, en el moment d’iniciar-se els 

treballs arqueològics, corresponien a les que havien quedat després de realitzar el 

desenrunament i que correspondria més o menys al nivell de circulació del carrer de la 

Sort, és a dir, sobre els 119,70 m.s.n.m. El gruix d’aquesta capa era irregular i podia 

oscil·lar des d’uns 5 centímetres a 20 centímetres, segons el lloc, o més si es trobava 

farcint alguna de les estructures subterrànies. La UE 1 es troba al damunt de la UE 2 i 

de fet cobrint-la, així com també cobriria pràcticament tota la resta d’estructures (POU 

1, POU 2, Dipòsit 1, CUP 1, CUP 2, CUP 3). A la seva vegada, allà on no hi havia 

estructures cobria l’estrat UE 17 que és el geològic. 
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Il·lustració 1. Imatge on es veu l'espai ocupat pel solar motiu d'aquesta intervenció en el costat del 
carrer de la Sort. 

 
 

 

Il·lustració 2. Imatge feta des de la Plaça dels Quatre Cantons on es veu l'espai delimitat del solar. 
 

UE 2: La unitat estratigràfica número 2 correspon a una estructura, concretament a una 

estructura quadrangular i es tracta d’un dipòsit, exactament, d’un cup (CUP 1). És una 

estructura construïda amb maons i morter. Els maons tenen unes dimensions de 

29x14x4 centímetres. La cara interior d’aquesta estructura, o més ben dit les cares 
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interiors, tant les verticals com el terra, estan revestides amb rajoles quadrades vidrades 

de color marró i amb unes mides de 32x32 centímetres. Les dimensions d’aquesta 

estructura són de 200 centímetres de llargada (nord-oest a sud-est) i 200 centímetres 

d’amplada (nord-est a sud-oest). El gruix de les parets és d’uns 20 centímetres i la part 

exterior del cup és tota d’arrebossat de morter. Així com a d’altres estructures similars 

en altres solars, hi ha molts cops un xupet o enfonsament del nivell del terra, en aquest 

cas es va poder documentar proper a l’angle sud-oest del dipòsit, i amb unes dimensions 

de 32 centímetres de diàmetre per una profunditat interior de també 32 centímetres. 

Aquesta estructura tindria una cota superior conservada al voltant dels 119,60 m.s.n.m. i 

la cota inferior seria d’uns 117,60 m.s.n.m. L’estructura del cup (UE 2) es troba 

construïda dins de la UE 3, i es trobava coberta per la UE 1.  

 

La seva cronologia la podríem situar sobre l’any 1871; el fet de poder donar aquesta 

precisió cronològica es deu a què entre les rajoles que folraven l’interior del cup, n’hi 

havia una que estava inscrita i portava les següents paraules: “Año. 1871. Arpi. 

Masana”. Per tant el fet de la presència d’aquesta rajola ens ajuda a datar l’estructura i a 

més a confirmar que les rajoles utilitzades en aquesta construcció així com en d’altres 

del mateix tipus (per no dir la majoria de les realitzades a Sant Cugat del Vallès) 

sortirien de l’obrador i fàbrica de ceràmica situat a l’actual carrer Santiago Rusiñol amb 

el carrer de Sant Medir i que durant aquest període encara estava en funcionament. 

  

El cup és una estructura que segons el Diccionari de la Llengua Catalana de l’Institut 

d’Estudis Catalans és un recipient, generalment d’obra, sobre el qual es trepitja el raïm 

i on el most es transforma en vi. 

 

Segons Nicolás de Bustamante, quan parla dels cups, entre altres coses diu: ...Hay 

lugares en los cuales no se echa la vendimia hasta después de haberla estrujado 

separadamente; hay otros que tienen colocadas muchas tablas en una parte de su 

altura, en las cuales se echan las uvas, y se estrujan allí mismo, cuyo método es 

generalmente preferido... Los lagares deben estar colocados de modo que ninguna de 

las paredes que los forman esté o se halle en contacto con el aire exterior...  
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Il·lustració 3. Imatge on es veu el procés d’excavació del CUP 1 així com el fet que el seu farciment 
siguin les restes de l’enderroc de les edificacions existents en aquest solar. 

 
 
 

 

Il·lustració 4. Imatge on es veuen els treballs realitzats per a buidar el CUP 1 de la runa que hi 
havia en el seu interior, així com la problemàtica que ens va aportar la metereologia, és a dir, que 

la pluja va omplir d'aigua el dipòsit i es va haver de treure amb una bomba, ja que si no es feia 
així, la màquina no podia veure res. Això mateix indica que la impermeabilització del cup és eficaç, 

de manera que no va permetre que, mentre va estar en funcionament,el vi que contenia pogués 
filtrar-se fora d’aquest recipient. 
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Il·lustració 5. Imatge on es pot veure l'interior del CUP 1 un cop realitzat tot el buidatge de runa i 
aigua, de fet es pot veure com algunes de les rajoles tenen restes de fang. També es pot apreciar la 

ubicació del xupet que tenia aquest cup. 

 

 

 

 

Il·lustració 6. Imatge on es pot veure la localització de la rajola amb la inscripció. Encara que no es 
veu en aquesta fotografia, es trobava en la vertical del xupet del CUP 1. 

 34



INFORME - MEMÒRIA DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA REALITZADA 
AL SOLAR DEL CARRER DE LA SORT 29-31-33 I PLAÇA DELS QUATRE CANTONS 3  

DE SANT CUGAT DEL VALLÈS (VALLÈS OCCIDENTAL) 
 

 

 

Il·lustració 7. Imatge on es veu un moment del procés d'extracció de la rajola amb la inscripció. 
Aquesta tasca va ser molt complicada ja que el morter amb el que estaven subjectades les rajoles a 

la paret del cup era molt fort, així com també la fragilitat de les mateixes peces ceràmiques 
dificultava la tasca de retirada d’aquesta. 

 

 

Il·lustració 8. Imatge on es veu la rajola que hi havia en la paret d’aquest cup, i en la que es pot 
llegir: Año 1871. Arpi Masana. 

 

UE 3: La unitat estratigràfica número 3 correspon a un retall, concretament al retall 

d’una estructura quadrangular (UE 2) i que es tracta del CUP 1. Aquest retall és el que 
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es va realitzar per a poder construir el dipòsit o cup, i per tant la seva cronologia és 

contemporània a aquest, és a dir, com a molt aviat de mitjans del segle XIX. La seva 

cota superior seria la mateixa que la de la UE 2 (al voltant dels 119,60 m.s.n.m.). La 

cota inferior del retall podria estar entorn dels 117,20 m.s.n.m. en el lloc on es situaria 

el xupet. Es trobava retallant l’estrat geològic, és a dir la UE 17. 

 

UE 4: La unitat estratigràfica número 4 correspon a una estructura, concretament a la 

coberta del dipòsit CUP 1. Seria una coberta del tipus volta construïda amb maons, però 

que no cobriria tota l’estructura del cup, sinó que només es trobaria situada en un dels 

costats d’aquesta, concretament en el costat nord-oest de l’estructura quadrangular. En 

el moment de realitzar l’excavació aquesta volta havia patit un esfondrament i només en 

restaven alguns vestigis en la part més propera a les parets que l’havien sostingut. La 

cota superior d’aquesta volta estaria al voltant dels 119,60 m.s.n.m. Estava coberta, en 

el moment de la realització de l’excavació, per la UE 1 i es recolçava damunt part de la 

UE 2. Cronològicament està vinculada tant amb el retall com amb l’estructura del propi 

CUP 1 i, per tant, la podríem adscriure a mitjans del segle XIX. Segurament mentre va 

estar en ús aquest cup, la volta, o part d’ella, és possible que formés part del nivell de 

circulació que hi deuria haver a la casa. La resta de l’estructura del cup estaria coberta 

amb taulons de fusta per poder passar-hi pel damunt o treure’ls quan convenia.  

 

 

Il·lustració 9. Imatge on es veuen les restes de la volta existent en el CUP 1. 
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UE 5: La unitat estratigràfica número 5 correspon a una estructura, concretament a 

l’estructura d’un pou (POU 1). És una estructura construïda amb maons de 30x15x4 

centímetres, col·locats de manera plana, i de planta circular amb un diàmetre interior 

d’aproximadament 105 centímetres. Aquest pou no estava documentat en alçada, és a 

dir, que quan es van iniciar els treballs arqueològics no es podia observar cap estructura 

per damunt de les restes del nivell d’enderroc (UE 1) i per tant no es pot saber amb 

seguretat si va estar en funcionament fins el moment d’abans de l’enderroc de l’edifici i 

si tenia un cos superior o si només arribava fins a nivell de paviment, tot i que el més 

possible és que sí que tingués un cos superior. La seva cronologia és contemporània al 

retall (UE 6) i a la resta d’estructures aparegudes en aquest solar, és a dir, com a molt 

aviat de mitjans o finals del segle XIX. La seva fàbrica és de maons i morter. Degut al 

desenvolupament de les obres no es va poder arribar a documentar fins on arribava. La 

cota superior de l’estructura estaria al voltant dels 119,36 m.s.n.m. Estava construït dins 

el retall UE 6. Aquesta estructura estava reblerta per les restes del mateix enderroc de 

l’edifici que hi havia abans de començar les obres, és a dir, per la UE 1, cosa que faria 

pensar que no es va amortitzar abans perquè va estar en funcionament fins al darrer 

moment, o que s’havia cobert amb una llosa, per exemple, i no s’utilitzava, però tampoc 

s’havia reblert. 

 

 

Il·lustració 10. Imatge on es veu la planta del POU 1 i com el seu interior està farcit per la runa de 
l'enderroc de les edificacions que havien existit en aquest lloc. 
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UE 6: La unitat estratigràfica número 6 correspon a un retall, concretament al retall 

d’una estructura circular (POU 1). Aquest retall és el que es va realitzar per a poder  

arribar fins a l’aigua que afloraria en aquest punt de la capa freàtica i en part del retall 

es va construir el cos rodó del pou, i per tant la seva cronologia és contemporània a 

aquest, és a dir, com a molt aviat de principis o mitjans del segle XIX. La seva cota 

superior estaria al voltant dels 119,36 m.s.n.m. La cota inferior del retall no es va poder 

constatar degut a que no es va arribar, en els rebaixos, a una cota suficient per poder 

comprovar quina era, però de totes maneres, segurament el pou (POU 1) era per a 

l’extracció de l’aigua i per tant arribaria fins a la capa freàtica, sense poder arribar a 

determinar a quina cota apareix aquesta, en una zona, la de Sant Cugat, on hi ha moltes 

vetes d’aigua subterrània. Aquest estrat estaria retallat a la unitat estratigràfica UE 17 

que correspon al nivell geològic. 

 

UE 7: La unitat estratigràfica número 7 correspon a una estructura, concretament a 

l’estructura d’un pou (POU 2). És una estructura construïda amb maons d’uns 15x15x6 

centímetres, col·locats de manera plana, i de planta circular amb un diàmetre interior 

d’aproximadament 119 centímetres. Aquest pou no estava documentat en alçada, és a 

dir, que quan es van iniciar els treballs arqueològics no es podia observar cap estructura 

per damunt de les restes del nivell d’enderroc (UE 1) i per tant no es pot saber amb 

seguretat si va estar en funcionament fins el moment d’abans de l’enderroc de l’edifici i 

si tenia un cos superior o si només arribava fins a nivell de paviment, de totes maneres 

seria presumible pensar que sí que estava provist d’un cos superior, ja que com es pot 

veure a la fotografia hi ha una construcció que sobresurt que no seria altra cosa que la 

base d’una escala; així doncs aquests graons permetrian acostar-se millor al punt 

d’extracció d’aigua del possible cos superior. La seva cronologia és contemporània al 

retall (UE 8) i a la resta d’estructures aparegudes en aquest solar, és a dir, com a molt 

aviat de principis o mitjans del segle XIX. La seva fàbrica és de maons i morter. Degut 

al desenvolupament de les obres no es va poder arribar a documentar fins on arribaven. 

La cota superior de l’estructura estaria al voltant dels 119,32 m.s.n.m. Estava construït 

dins el retall UE 8. Aquesta estructura estava reblerta per les restes del mateix enderroc 

de l’edifici que hi havia abans de començar les obres, és a dir, per la UE 1, cosa que 
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faria pensar que no es va amortitzar abans perquè va estar en funcionament fins al 

darrer moment, o que s’havia cobert amb una llosa, per exemple, i no s’utilitzava, però 

tampoc s’havia reblert. 

 

 

Il·lustració 11. Imatge on es veu la planta del POU 2, així com també la base de l'escala que 
permetria l'accés al cos superior per on es realitzaria l'extracció de l'aigua. 

 

 

 

 

Il·lustració 12. Imatge de la planta del POU 2 on també es pot observar la seva fàbrica. 
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UE 8: La unitat estratigràfica número 8 correspon a un retall, concretament al retall 

d’una estructura circular (POU 2). Aquest retall és el que es va realitzar per a poder  

arribar fins a l’aigua que aflora en aquest punt de la capa freàtica i en part del retall es 

va construir el cos rodó del pou, i per tant la seva cronologia és contemporània a aquest, 

és a dir, com a molt aviat de principis o mitjans del segle XIX. La seva cota superior 

estaria al voltant dels 119,32 m.s.n.m. La cota inferior del retall no es va poder constatar 

degut a que no es va arribar, en els rebaixos, a una cota suficient per poder comprovar 

quina era, però de totes maneres, segurament el pou (POU 2) era per a l’extracció de 

l’aigua i per tant arribaria fins a la capa freàtica, sense poder arribar a determinar a 

quina cota apareix aquesta, en una zona, la de Sant Cugat, on hi ha moltes vetes d’aigua 

subterrània. Aquest estrat estaria retallat a la unitat estratigràfica UE 17 que correspon 

al nivell geològic. 

        

UE 9: La unitat estratigràfica número 9 correspon a una estructura, concretament a una 

estructura rectangular construïda amb maons i amb unes dimensions de 338 centímetres 

de llarg per 208 centímetres d’ample. La profunditat d’aquesta estructura és 

d’aproximadament 90 centímetres. Aquesta estructura rectangular correspon a un 

dipòsit (Dipòsit 1) que segurament era utilitzat com a pou negre, conclusió a la que es 

va arribar quan es va buidar i part del seu farciment interior (UE 11) era negrós i de 

mala olor. Per damunt d’aquest nivell de farciment (UE 11) hi havia restes també de 

l’enderroc de l’edifici (UE 1). Els maons que formaven aquest dipòsit tenien unes 

dimensions de 30x15x5 centímetres, el fons del dipòsit també estava enllosat amb 

maons. Aquest fet porta a pensar que la seva cronologia no es gaire tardana i que ens 

estem movent entre finals del segle XIX com a molt aviat i principis o mitjans del segle 

XX. La cota superior d’aquest Dipòsit 1 estaria al voltant dels 119,22 m.s.n.m., i la 

inferior interior sobre els 118, 32 m.s.n.m. 
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Il·lustració 13. Imatge on es veu la planta i situació del Dipòsit 1, així com el seu rebliment a nivell 
superficial amb la UE 1. 

 

 

Il·lustració 14. imatge on es veuen les parets i el fons del Dipòsit 1. Les parets, especialement en la 
seva part baixa estan plenes de concrecions. 

 

UE 10: La unitat estratigràfica número 10 correspon a un retall, concretament al retall 

del Dipòsit 1. Aquest retall és el que es va realitzar per a poder encabir-hi l’estructura 

del Dipòsit 1 (UE 9). La cota superior conservada estaria sobre els 119,22 m.s.n.m. i la 

inferior al voltant dels 118,28 m.s.n.m. La cronologia per aquest retall seria la mateixa 

que per a l’estructura que l’omple, és a dir, la UE 9. Estaria retallant la UE 17. 
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UE 11: La unitat estratigràfica número 11 correspon a un estrat, concretament al nivell 

que es trobava reblint el Dipòsit 1. Aquest estrat només es trobava dins les parets que 

formaven aquest dipòsit, era de color negrós i entre altres característiques tenia una olor 

(mala olor) molt forta, cosa que ens va portar a pensar que es tractava d’un pou negre 

que havia estat en ús fins no feia massa anys. Les cotes són les que circumscrivia 

l’estructura (UE 9) dins la qual es trobava, i estarien al voltant dels 118,70 m.s.n.m. i en 

quant a la cronologia d’aquest estrat, el que està clar és que és posterior a la construcció 

d’aquest Dipòsit 1, per tant podríem estar parlant de finals del segle XIX o amb més 

probabilitat de mitjans del segle XX. Estaria cobert per la UE 1, al menys en el moment 

de l’excavació tot i que mentre va estar en ús, segurament hi havia un nivell de 

circulació que com a mínim el cobria parcialment. 

 

UE 12: La unitat estratigràfica número 12 correspon a una estructura, concretament a 

una estructura quadrangular i es tracta d’un dipòsit, exactament, d’un cup (CUP 2). És 

una estructura construïda amb maons i morter. La cara interior d’aquesta estructura, o 

més ben dit les cares interiors, tant les verticals com el terra, estan revestides amb 

rajoles quadrades vidrades de color marró i amb unes mides de 32,5x33 centímetres a 

les parets i de 33x33 centímetres al fons. Les dimensions d’aquesta estructura són de 

167 centímetres de llargada (nord-oest a sud-est) i 216 centímetres d’amplada (nord-est 

a sud-oest). El gruix de les parets és d’uns 20 centímetres. Així com a d’altres 

estructures similars en altres solars hi ha molts cops un xupet o enfonsament del nivell 

del terra, en aquest cas es va poder documentar proper a l’angle sud-est del dipòsit, i 

amb unes dimensions de 33,5 centímetres de diàmetre interior superior i 25 centímetres 

de diàmetre interior inferior per una profunditat interior de 27,4 centímetres. Aquesta 

estructura tindria una cota superior conservada al voltant dels 119,60 m.s.n.m. i la cota 

inferior seria d’uns 117,80 m.s.n.m. L’estructura del cup (UE 12) es troba construïda 

dins de la UE 13, i es trobava coberta per la UE 1.  

 

La seva cronologia la podríem situar a mitjans del segle XIX. Concretament sobre l’any 

1853; el fet de poder donar aquesta precisió cronològica es deu a què a l’extreure el 

xupet d’aquest cup es va poder veure una data inscrita, que era la següent: “1853”. Per 

tant el fet de la presència d’aquesta peça ceràmica ens ajuda a datar l’estructura. A més, 
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tal com s’ha comentat en la descripció del CUP 1, el fet de la proximitat de la fàbrica de 

terrissa Arpí, fa pensar que aquesta peça així com les rajoles que folren el cup siguin 

d’aquesta procedència. 

 

 

 

Il·lustració 15. Imatge del procés d'excavació del CUP 2 en el que va començar a aparèixer la volta. 
 

 

 

Il·lustració 16. Imatge del procés d'excavació del CUP 2 on ja es poden veure part de les parets 
interiors enrajolades i la secció de la volta que cobria part de l'estructura. També es pot observar 

com el cup estava ple de la runa de l'enderroc de les edificacions existents. 
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Il·lustració 17. Imatge on es veu parcialment l'interior del CUP 2, un cop ja excavat, així com 
també la volta, les parets i el xupet del fons. 

 

 

 

 

Il·lustració 18. Imatge on es veu el fons del cup i la localització del xupet. 
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Il·lustració 19. Imatge on es veu l'interior del CUP 2 des de damunt de la volta. 
 

 

 

 

Il·lustració 20. Imatge del xupet un cop tret del cup i netejat. 
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Il·lustració 21. Imatge de l'interior del xupet un cop net. 

 
 

 

Il·lustració 22. Imatge del xupet on es pot apreciar la inscripció de la data. 
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Il·lustració 23. Imatge de detall del xupet on es pot veure la data de 1853. 
 

UE 13: La unitat estratigràfica número 13 correspon a un retall, concretament al retall 

d’una estructura quadrangular (UE 12) i que es tracta del CUP 2. Aquest retall és el que 

es va realitzar per a poder construir el dipòsit o cup, i per tant la seva cronologia és 

contemporània a aquest, és a dir, al voltant de 1853. La seva cota superior seria la 

mateixa que la de la UE 12 (sobre els 119,60 m.s.n.m.). La cota inferior del retall podria 

estar entorn dels 117,30 m.s.n.m. en el lloc on es situaria el xupet. Es trobava retallant 

l’estrat geològic, és a dir, la UE 17. 

 

UE 14: La unitat estratigràfica número 14 correspon a una estructura, concretament a la 

coberta d’un dipòsit CUP 2. Seria una coberta del tipus volta construïda amb maons, 

però que no cobriria tota l’estructura del cup, sinó que només es trobaria situada en un 

dels costats d’aquesta, concretament en el costat sud-est de l’estructura quadrangular. 

En el moment de realitzar l’excavació aquesta volta encara es mantenia sencera. Tenia 

una amplada de 52 centímetres des de la cara interior del cup fins al punt on s’acabava. 

La cota superior d’aquesta volta estaria al voltant dels 119,60 m.s.n.m. Estava coberta, 

en el moment de la realització de l’excavació, per la UE 1 i es recolçava damunt part de 
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la UE 12, de fet el més probable és que quan es va construir l’estructura del cup també 

es construís la volta en el mateix moment. Cronològicament està vinculada tant amb el 

retall com amb l’estructura del propi CUP 2 i, per tant, la podríem adscriure a mitjans 

del segle XIX. Segurament mentre va estar en ús aquest cup, la volta, o part d’ella, és 

possible que formés part del nivell de circulació que hi deuria haver a la casa. La resta 

de l’estructura del cup estaria coberta amb taulons de fusta per poder passar-hi pel 

damunt o treure’ls quan convenia.  

 

 

 

Il·lustració 24. Imatge on es pot veure la part superior de la volta que cobria el CUP 2. 
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Il·lustració 25. Imatge on es pot veure la secció de la volta i com està construïda amb maons i la 
manera com estan col·locats, així com l'espai que quedaria entre els punts més baixos de la volta i 

l'anivellament de sòl. 
 

UE 15: La unitat estratigràfica número 15 correspon a una estructura, concretament a 

una estructura quadrangular i es tracta d’un dipòsit, exactament, d’un cup (CUP 3). És 

una estructura construïda amb maons i morter. La cara interior d’aquesta estructura, o 

més ben dit les cares interiors, tant les verticals com el terra, estan revestides amb 

rajoles quadrades vidrades de color marró i amb unes mides, de mitjana, de 34x34 

centímetres tant a a les parets com al fons, tot i que les dimensions són irregulars. Les 

dimensions d’aquesta estructura són de 172 centímetres de llargada conservada (nord-

est a sud-oest) i 233 centímetres d’amplada (nord-oest a sud-est). La mesura de la 

longitud podria haver estat la mateixa que la de l’amplada, però degut a la realització 

del mur pantalla perimetral del solar, concretament en el costat del carrer de la Sort, i a 

que la localització del cup era just arran de la façana, part de l’estructura va quedar 

malmesa. El gruix de les parets és d’entre 20 i 30 centímetres. Així com a d’altres 

estructures similars en altres solars hi ha molts cops un xupet o enfonsament del nivell 

del terra, en aquest cas es va poder documentar proper a l’angle sud-oest del dipòsit, i 

amb unes dimensions de 38,5 centímetres de diàmetre superior i 26 centímetres de 

diàmetre interior inferior per una profunditat interior de 33 centímetres. Aquesta 

estructura tindria una cota superior conservada al voltant dels 119,60 m.s.n.m. i la cota 

inferior seria d’uns 117,55 m.s.n.m. L’estructura del cup (UE 15) es troba construïda 

dins de la UE 16, i es trobava coberta per la UE 1.  
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La seva cronologia la podríem situar a mitjans del segle XIX, si tenim present que el 

CUP 3 i el CUP 2 estan situats de manera correlativa, i entenem que el primer dels cups 

que es va construir va ser el situat més a prop de la façana de la casa (CUP 3), i que en 

el CUP 2 tenim un element que ens data de 1853, es molt possible pensar, doncs, que 

aquests cup que està situat més proper al carrer i que és el CUP 3, sigui contemporani o 

fins i tot una mica anterior a aquesta data, situant-se aleshores, a principis del segle 

XIX. 

 

 

Il·lustració 26. Imatge on es pot veure en primer terme, parcialment, el CUP 3 i just al seu costat el 
CUP 2. En la imatge es pot veure l’estreta relació d’ambdós cups i la característica de les seves 

cares interiors, és a dir, les rejoles vidrades. 
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Il·lustració 27. Imatge on es veu l’interior del CUP 3 amb la situació del seu xupet i part del CUP 2 

amb la volta encara in situ. 
 

 

Il·lustració 28. Imatge parcial del CUP 3 on es pot veure la situació del seu xupet, que es troba a 
tocar del mur que el separa del CUP 2. 
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Il·lustració 29. Imatge del xupet un cop tret del CUP 3 i netejat. 

 
Il·lustració 30. Imatge del xupet on es pot veure com el vidrat interior s'havia perdut parcialment. 

 
 

 
Il·lustració 31. Imatge de detall del xupet on es pot veure una de les nanses d'aquest. 
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UE 16: La unitat estratigràfica número 16 correspon a un retall, concretament al retall 

d’una estructura quadrangular (UE 15) i que es tracta del CUP 3. Aquest retall és el que 

es va realitzar per a poder construir el dipòsit o cup, i per tant la seva cronologia és 

contemporània a aquest, és a dir, com a molt aviat de principis o mitjans del segle XIX. 

La seva cota superior seria la mateixa que la de la UE 15 (al voltant dels 119,60 

m.s.n.m.). La cota inferior del retall podria estar entorn dels 117,00 m.s.n.m. en el lloc 

on es situaria el xupet. Es trobava retallant l’estrat geològic, és a dir la UE 17. 

 

UE 17: La unitat estratigràfica número 17 correspon a un estrat que és el nivell 

geològic, també anomenat natural, i que possiblement podríem situar en l’era 

quaternària. Aquest nivell comprenia la major part de l’obra, igual que la UE 1, i es 

tracta d’un nivell format per argila rogenca, plàstica i sense materials, amb una textura 

compacta. Aquest nivell es trobava per tota l’obra i més enllà també. La seva cota 

superior estaria al voltant dels 120,00 m.s.n.m. aproximadament, malgrat que no es pot 

saber amb exactitud si aquesta cota era la inicial d’aquest estrat o pel contrari en el 

procés d’urbanització de la zona es van realitzar rebaixos (segurament ja en el moment 

de construir la casa que hi havia cap a mitjans del segle XIX) que van alterar la seva 

cota inicial. El gruix d’aquesta UE 17 no va ser possible d’establir, ja que no es va 

arribar a baixar prou com per veure’n el final. La UE 17 es trobava coberta per la UE 1. 

En aquest nivell, però, estaven retallades diverses estructures: dos pous i quatre dipòsits 

(POU 1, POU 2 , Dipòsit 1, CUP 1, CUP 2 i CUP 3), les UE dels quals serien: la UE 6 

que correspon al retall del POU 1, la UE 8 correspon al retall del POU 2, la UE 10 

correspon al retall del Dipòsit 1, la UE 3 correspon al retall del CUP 1, la UE 13 

correspon al retall del CUP 2 i la UE 16 correspon al retall del CUP 3. 
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8. Conclusions: interpretació de la intervenció i emplaçament històric   

    

A través del que hem anat veient, sembla molt probable que aquest solar patís la seva 

primera urbanització cap a principis o mitjans del segle XIX. Les edificacions que hi 

havia construïdes segurament no responien a les mateixes necessitats que actualment 

han fet que es modifiquessin. De fet la distribució dels elements apareguts fa pensar que 

en algun moment hi deuria haver dues vivendes diferenciades, com a mínim, amb 

camps de conreu dedicats a la vinya. Això es pot entendre veient que, per les 

dimensions del solar, hi hauria un espai antic que tindria un cup (CUP 1) i un pou  

(POU 2), mentre que l’altre espai tindria dos cups (CUP 2 i CUP 3) i un pou (POU 1). 

Després d’aquest estudi el que podem concloure és que en aquest espai segurament es 

poden entendre dos moments socio-econòmics, un d’ells, el primer, en que els cups de 

vi estan en ús degut a l’economia pagesa que, al menys en part, indica que tenien algun 

camp conreat de vinya. El següent moment seria el que aquest tipus d’economia canvia i 

els cups deixen de tenir utilitat perquè ja no es conrea vinya, deixa de tenir tanta 

importància, o perquè la producció que se’n treu va destinada cap a un altre indret com 

podria ser el celler cooperatiu.   

 

El fet que en un dels cups aparegués una rajola signada per Arpí Masana, indica que la 

fàbrica de terrissa existent a Sant Cugat, prop de la Plaça Octavià, coneguda com a 

Terrisseria Arpí (o Cal Gerrer) tenia entre la seva producció la realització de rajoles per 

a cups, com també es pot veure en altres cups de la vila de Sant Cugat en que s’han 

documentat altres rajoles del mateix tipus també signades o datades. 

 

El cup de vi és un element que prolifera en la casa santcugatenca especialment a partir 

de la segona meitat del segle XIX (al menys es poden considerar d’aquesta època els 

cups que avui dia encara es troben conservats arreu del nucli antic de la ciutat). Aquest 

fet es deu, molt probablement, a l’augment del conreu de vinya en els camps que 

envolten la ciutat en aquesta època i que, com és el normal, la majoria pertanyen als 

veïns del municipi.  
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Per a una bona utilització del cup s’ha d’iniciar el seu manteniment amb força antelació 

a la verema. L’encarregat de fer la neteja del cup, s’introdueix al seu interior (que estarà 

buit) i aquí realitzarà una bona neteja de les parets i del fons amb aigua tèbia a la que hi 

haurà afegit una mica de carbonat sòdic o sosa en solució aquosa al 5%. A continuació, 

s’esbandiran bé les parets amb a pressió fins a eliminar qualsevol residu de l’aigua 

alcalina del rentat. 

 

Un cop el dipòsit estigui completament net i sec, es verificarà la darrera operació, que 

consisteix en una abundant fumigació amb anhídrid sulfurós. Aquesta operació es 

realitza introduint per la boca de la càrrega una metxa ensofrada (tira de paper, fils o 

cordons prèviament xops en sofre fos) en combustió, mitjançant un filferro. El gas 

format en cremar-se el sofre (anhídrid sulfurós) omple completament el dipòsit i 

destrueix tots els microorganismes que poguessin trobar-se en el mateix i que serien 

causa de fermentacions anormals.   

 

 

Il·lustració 32. Imatge on es veu una bodega amb diverses botes de vi, així com alguns personatge 
bevent vi negre. (imatge extreta del Tacuinum Sanitatis. 1995, fol. 86v). 

 

El fet de la intensa construcció de cups durant el període de la segona meitat del segle 

XIX es deu a l’augment de la productivitat vinícola, però això no vol dir que abans no 
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hi hagués conreu de vinya. De fet la vinya, igual com el blat i l’olivera, forma part de la 

triada mediterrània, és a dir, és un dels conreus clàssics de tota la conca mediterrània on 

es troba inclosa Catalunya. 

 

Segons Lucio Milano, els primers exemplars de plantes semblants al gènere de la vinya 

fan la seva primera aparició damunt la Terra a l’era terciària: es tracta dels progenitors 

més antics de l’autèntica vinya, les restes fòssils dels quals, trobats en gran nombre, es 

remunten a l’era quaternària. Aquest tipus rep més tard, en la classificació de les 

espècies vegetals, el nom de vitis vinifera, ja que del seu fruit es pot treure vi. La 

subespècie salvatge d’aquest bot fou àmpliament difosa a les regions mediterrànies a 

partir de l’edat neolítica i durant tota l’edat de bronze; a diverses localitats 

prehistòriques explorades en territori italià, i especialment a la Plana Padana, s’han 

recuperat molts exemplars de llavors prehistòriques de vinya salvatge que, sens dubte, 

demostren consum discret de les baies d’aquesta planta. Només amb el començament de 

l’edat del ferro s’introdueix finalment a les regions de la península italiana la subespècie 

conreada de la vinya, molt més apreciada que la vinya salvatge, i amb ella, un conjunt 

de tècniques de conreu noves i més avançades. 

 

Aquesta vinya conreada, originària de Caucàsia i Anatòlia i apta per als climes secs 

d’aquelles regions, havia tingut una difusió bastant àmplia a tot Àsia anterior, i des de 

les edats més antigues les civilitzacions de l’Orient Pròxim havien pogut acumular un 

patrimoni d’experiències agrícoles i culturals extraordinàriament ric i original. Així, 

també per a la viticultura, aquells pobles havien estat els primers de practicar, segons 

uns criteris precisos, el conreu, seleccionant els raïms i procurant de podar racionalment 

la planta per tal de millorar-ne el producte. 

 

Segons Maria Rosa Guasch, la primera evidència de la presència de raïm a Egipte són 

llavors trobades als jaciments Predinàstics (4000 – 3050 aC) de Tell Ibrahim Awad i 

Tell el Faraim, situats un al costat est i l’altre al costat oest del Delta del riu Nil. Els 

antics egipcis eren sabedors que la terra situada darrera els límits de la inundació era la 

més adient per plantar-hi vinyes. La vinya es plantava a prop del riu en una zona no 
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inundable, on el sòl era principalment grava i a prop del dipòsit al·luvial lliure del fang 

de la vall. Les terres pedregoses al llindar del desert donaven els vins de més reputació. 

 

En el Regne Antic, la vinya es representa emparrada sobre dos tipus de suports: la 

pèrgola o l’arc. La vinya és un dels motius ornamentals més extensos tant en plafons de 

tombes com en decoració de vasos. La documentació més antiga i més extensa sobre la 

viticultura i l’elaboració de vi prové d’Egipte. En les tombes egípcies hi ha escenes de 

viticultura i elaboració de vi representades des del Regne Antic (2700 - 2200 aC) fins al 

Període Greco-Romà (332 aC – 395 dC). Les escenes que es representen mostren com 

la vinya era cultivada en els jardins dels temples, del palau reial i també formava part de 

l’agricultura. Sovint la vinya apareix rodejada d’un mur i en un context de cultiu de 

vegetals i arbres fruiters, com en alguna escena en que apareix al costat de sicòmors i 

verdures.  

 

Il·lustració 33. Escena on es veu la collita del raïm i l'elaboració de vi. La vinya té forma d'arc i el 
raïm està pintat de color fosc, el cullen amb les mans sense l'ajut de cap estri. El most de color roig 

fosc surt per la canonada que hi ha a la dreta de la premsa de peus. A la part superior hi ha les 
àmfores de dues nanses. Tomba de Nakht (TT núm. 52) a sheik Abd el Quina, Tebes, Dinastia 

XVIII, Regne Nou (Guasch, R.M., 2005). 

 

Segons Maria Rosa Guasch, els elements referents a la viticultura i a l’elaboració del vi 

que es troben representats a les tombes egípcies són diversos: 

 

a- L’aspecte de tenir cura de la vinya: L’aportació d’aigua a la vinya es realitzava 

abocant aigua al forat que es feia al voltant del cep i, els laterals reforçats impedien 

que l’aigua s’escapés. Per altra banda, els ocells eren una amenaça pel raïm madur 

que estava a punt de ser collit, per això es posaven trampes. Després de la verema hi 
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havia cabres que pasturaven la vinya, d’aquesta manera es menjaven els brots joves 

del cep. 

 

b- La collita del raïm: La verema començava a l’estiu i es feia en grup, normalment, 

d’homes, tot i que hi podia haver alguna dona. El raïm es collia amb les mans sense 

ajut de cap estri i es dipositava en cistells o coves, deixats a terra al costat de cada 

collidor. Possiblement el raïm es colliria cap al final del dia per evitar les altes 

temperatures. Una part del raïm aniria destinada al consum fresc (fruita) o com a 

ofrena als difunts, i la resta serviria per a elaborar vi.  

 

c- Transportar el raïm a la premsa: El lloc on es dipositava el raïm un cop collit eren els 

coves. Aquests podien estar fets, potser, de fulles de palmera, de la mateixa manera 

que a Europa, fins al segle passat, per transportar el raïm s’utilitzaven coves de 

vímet. Els portadors transportaven els cistells sobre les espatlles, o bé, amb la força 

dels braços. Sembla, segons es pot deduir de les escenes conservades, que els cistells 

plens de raïm eren buidats a la premsa ràpidament per masegar el raïm el menys 

possible, potser per la curta distància existent entre el camp i la premsa, tal i com es 

feia al sud d’Europa fins al segle XX. El raïm es portava a la premsa on s’abocava 

amb cura. La premsa era un dipòsit, on un grup d’homes drets trepitjava el raïm. 

 

d- Recompte dels cistells: Els escribes feien un recompte dels cistells que estaven plens 

i els apuntaven; de la mateixa manera que a Catalunya, fins a principis del segle XX, 

en el taló de collita s’hi anotava la data de collita del raïm, el nom de la vinya i el 

nombre total de cistells plens.  

 

e- Premsar el raïm en cubell: Consisteix en trepitjar el raïm per obtenir el most. Aquest 

element, junt amb la recollida del raïm, és sempre representat en les escenes de 

viticultura i enologia de les tombes egípcies. Durant el Regne Antic (2700 - 2200 aC) 

i el Regne Mitjà (2065 - 1797 aC), la premsa era poc profunda i es desconeix si la 

base era rodona, quadrada o rectangular. A cada costat hi havia un pal o columna, 

connectats per una barra a la part superior, que servia perquè els trepitjadors 

s’agafessin. Els trepitjadors eren un grup d’entre quatre i sis homes que anaven 

 58



INFORME - MEMÒRIA DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA REALITZADA 
AL SOLAR DEL CARRER DE LA SORT 29-31-33 I PLAÇA DELS QUATRE CANTONS 3  

DE SANT CUGAT DEL VALLÈS (VALLÈS OCCIDENTAL) 
 

 
descalços. S'agafaven entre ells amb una mà a la cintura i l’altra a la fusta superior. 

Els trepitjadors s’aguantaven també amb cordes suspeses en una estructura de fusta 

sostinguda per columnes, per tal de no perdre l’equilibri mentre inhalaven els aromes 

que es desprenien. Durant el Regne Nou, es documentarien tres tipus de premsa. Una 

premsa similar a la descrita anteriorment, amb la única diferència que els homes 

s’agafen de cordes que pengen de la barra, la qual es troba a la part superior. Un 

segon tipus que correspondria a una premsa rodona de base més alta, amb pals en 

forma de papir i un forat en la base, per on el most surt i es diposita en un recipient, 

per exemple en una escena representada a la tomba de Nakht. El tercer tipus de 

premsa es construïa sobre una plataforma elevada, com es pot veure en la tomba de 

Paheri. La representació dels tres tipus de premsa no segueix un ordre temporal, si no 

que tots tres els trobem en tombes tebanes des de la Dinastia XVIII a la Dinastia XX. 

En les escenes, mentre el grup d’homes trepitjava el raïm, dos homes asseguts eren 

els encarregats de marcar el ritme de treball colpejant dos bastons, segons es 

documenta al Regne Antic, i faria que el treball, repetitiu, fos més agradable. Els 

trepitjadors cantaven i ballaven mentre trepitjaven el raïm. 

 

f- Premsar el romanent en premsa de sac: Després de trepitjar el raïm, el romanent de 

pells i pinyols es premsava en una premsa de sac. Es posava dins d’una bossa amb 

dues barres lligades als extrems per tal de poder fer força per cargolar-la. Dos grups 

d’homes, situats un a cada costat, feien força per separar una barra de l’altre, de 

manera que s’exprimia més quantitat de most i aquest era més concentrat. La premsa 

de sac es troba representada en tombes del Regne Antic com la de Pepiankh a Meir, 

la tomba de Niankhkhnum i Khnumhotep i la de Ptahhotep, ambdues a Saqqara. 

Durant el Regne Mitjà la trobem en tombes de Beni Hassan com la de Khety i la 

d’Amenemhat. Quan es representa la premsa de sac sempre va després de la premsa 

de cubell. Aquest tipus de premsa podria ser comparable a la turbina, que serveix per 

xafar més els raïms fent una força centrífuga. El most obtingut per la premsa de sac 

tindria color a causa del seu contacte amb les pells esquinçades durant el procés de 

premsat. No està descrit si els dos mosts obtinguts dels dos tipus de premsar 

s’ajuntaven. Alguns autors consideren que el most de la premsa de sac es podria 

haver fet servir per elaborar un vi de classe inferior, o bé que les mencions de 
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qualitat escrites en les àmfores es podrien referir a aquesta diferència. No hi ha però, 

res que permeti afirmar-ho. 

 

g- Omplir les àmfores: El most que sortia de la premsa es recollia amb petits vasos i 

s’abocava en grans gerres de ceràmica o en àmfores, on fermentaria. Aquesta escena 

ve a continuació de la premsa en cubell, com es pot veure a la tomba de Nakht, o 

després de la premsa de sac, quan es representen els dos tipus de premsat, com en les 

tombes de Pepiankh a Meir, de la dinastia VI, Regne Antic, i Khety a Beni Hassan, 

del Regne Mitjà. 

 

h- Fermentar: La fermentació tenia lloc dins les àmfores, com es pot veure en la tomba 

d’Intef on es poden veure àmfores obertes i tancades. Aquesta era sens dubte 

l’operació més important. La fermentació segurament hauria sigut espontània a partir 

dels llevats salvatges adherits a la pell del raïm. 

 

i- Ofrena a Renenutet: Durant el Regne Nou, la deessa serp Renenutet es relacionava 

amb la verema. En la tomba d’Intef , un home ajupit va agafant el most que surt de la 

premsa per omplir les àmfores. Davant seu, a la part superior, hi ha una capella amb 

la deessa Renenutet a la qual se li han dipositat ofrenes. 

 

j- Tastar el vi: Una escena única que es troba a la tomba d’Intef representa el tast del 

vi. Formant part de l’escena d’elaboració de vi, una noia ofereix una copa de vi a un 

home d’edat avançada que està assegut en una caseta feta de papir. Aquest home 

seria l’enòleg responsable de l’elaboració del vi, i estaria tastant el vi per saber si es 

prou bo per emmagatzemar-lo al celler i que madurés. 

 

k- Segellar les àmfores: Les escenes en les tombes del Regne Nou inclouen la 

representació de com es tancaven les àmfores un cop finalitzada la fermentació. 

L’àmfora es tapava posant una tapa feta de jonc, de ceràmica o, més rarament, de 

fang. Es col·locava aquesta tapa feta de ceràmica, i a continuació, l’àmfora es 

segellava amb una càpsula o tap d’argila. La majoria de taps eren de tipus cilíndric, i 

es feien amb motlle o bé a mà. Amb la primera tapa s’aconseguiria aïllar el contingut 
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de l’àmfora de l’exterior, mentre que el tap d’argila tenia la funció de cobrir 

completament el coll i la boca de l’àmfora perquè quedés tancada el més 

hermèticament possible i no pogués entrar gens de material a dins de l’àmfora, ja que 

podia contaminar el vi. Quan l’argila encara era tova s’hi estampava un segell amb 

jeroglífics indicant el nom del producte i la propietat, de vegades també la qualitat.  

 

l- Etiquetar (inscriure) les àmfores: Aquesta és una operació que mai es representa en 

les tombes, però que, tanmateix, sabem que es realitzava durant el Regne Nou perquè 

centenars d’inscripcions en àmfores d’aquesta època s’han trobat, principalment als 

jaciments de Malkata, el palau d’Amenhotep III a l’oest de Tebes, a El Amarna i a 

Deir El Medina, la ciutat dels obrers a Tebes oest. Consistia en escriure en hieràtic 

amb tinta negra en la part superior de l’àmfora, informació detallada sobre la collita. 

En la inscripció s’indicava l’any de la verema, el producte, la qualitat, la zona 

d’origen del vi, la propietat i el nom del responsable de l’elaboració del vi. Aquest 

últim s’acompanyava del càrrec, “cap dels vinyataires”, i seria la persona que ho va 

escriure. La inscripció s’utilitzaria per portar un control de l’origen geogràfic del vi i 

de la seva qualitat un cop envasat. Això posa de manifest que a l’antic Egipte tenien 

un criteri establert per valorar els vins, i que existien experts que podien valorar i 

jutjar la qualitat dels vins a partir de la seva inscripció, tal com fa l’actual Consell 

Regulador de les Denominacions d’Origen (D.O.). La informació del segell en el tap 

havia de facilitar la identificació del contingut i la inscripció de l’àmfora serviria per 

si es volien consultar més dades de la collita. Aquestes inscripcions serien un 

precursor de les etiquetes actuals. 

 

m-  Registrar: Es portava un control del nombre total de les àmfores, en alguna escena es 

pot veure com dos homes omplen les àmfores i al davant seu hi ha un escriba que ho 

està apuntant. 

 

n- Transportar les àmfores al celler: Les àmfores es portaven al celler on es guardaven. 

Es carregaven una a una a l’espatlla d’un home i les dues nanses laterals servien per 

subjectar-les amb les mans. Les àmfores es guardaven en els cellers dels temples, 

dels palaus i també de les cases particulars. Un exemple de celler ple d’àmfores està 
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representat a la tomba d’Intef i aquí es pot apreciar com les àmfores es dipositaven 

lleugerament inclinades cap a la paret. 

 

o- Refrigerar durant la fermentació: En el calorós clima egipci calia refrigerar el most 

per tal que la fermentació no s’aturés, ja que llavors el sucre no es transformaria en 

alcohol. En la tomba de Paheri a Kab, una escena ens mostra com un treballador 

ventava amb un ventall per evitar l’augment excessiu de la temperatura a l’interior de 

les àmfores que es troben al celler. Es feia també en els magatzems del palau reial 

d’El Amarna, segons una representació en la tomba de Parennefer. Segons va 

descriure Vansleb un viatger francès del segle XVII, aquest mètode de vinificació 

encara estava en ús a l’oasi d’El Faium, a Egipte, durant el segle XVII en pobles 

coptes. Girard (1812) constatà que aquest procediment d’elaboració de vi encara es 

feia a principis del segle XIX. 

 

Com es pot veure a través de tots aquests passos, tot i que incomplets, se’ns dóna una 

idea que ja des de molt antic s’ha tingut una especial cura en l’elaboració del vi, 

segurament fruit de l’experiència. I si ens hi fixem detingudament podrem veure que els 

diferents estadis pels quals passa el vi des del camp fins arribar a la taula no són gens 

diferents als que es realitzaven fins no fa pas gaires dècades a casa nostre, salvant les 

distàncies i els possibles avanços tècnics en transport o emmagatzematge.   

 

 62



INFORME - MEMÒRIA DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA REALITZADA 
AL SOLAR DEL CARRER DE LA SORT 29-31-33 I PLAÇA DELS QUATRE CANTONS 3  

DE SANT CUGAT DEL VALLÈS (VALLÈS OCCIDENTAL) 
 

 

 

Il·lustració 34. La deessa Hathor, Senyora de Tebes, porta una ofrena amb raïms. Tomba de Nakht 
(TT núm. 52) a Sheikh Abd el Qurna, Tebes, Dinastia XVIII, Regne Nou (Guasch, R.M., 2005). 

 

El fet que propicia que a partir del segle XVIII s’estengui amb gran velocitat i arreu el 

vi és la millora evident en els mitjans de transport i en els processos enològics per a 

estabilitzar la qualitat del vi. Al principi de la història del procés de distribució del vi 

trobem que els mitjans de transport eren excessivament lents (carro, vaixell...) i els 

envasos en que es transportava aquest líquid no eren prou hermètics cosa que permetia 

que un dels components del vi que és l’alcohol (etanol) es fes malbé.  

 

L’home ha estat produint vi així com altres aliments fermentats (pa, cervesa o certs 

derivats làctics) durant un ampli període de temps, de fet, les restes arqueològiques 

relacionades amb l’elaboració del vi més antigues que es coneixen fins al moment daten 

de fa uns sis mil anys. Això implica que la biotecnologia, és a dir, la utilització 

d’organismes vius o de les seves parts en processos industrials, té una llarga tradició, 

encara que, durant la major part de la història, la base d’aquestes pràctiques 

biotecnològiques fossin només empíriques. 
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El llevat responsable de la major part de la transformació del sucre del most de raïm en 

etanol durant l’elaboració del vi és el llevat anomenat: Saccharomyces cerevistae. 

Malgrat això, quan el raïm arriba al celler després de la verema,  hi ha presents moltes 

més espècies de llevats (a més de fongs filamentosos, bacteris i virus) i normalment, en 

major nombre que el Saccharomyces cerevistae. 

 

Segons Manuel Ruiz, l’etanol dels vins es produeix a l’actuar els llevats, durant la 

fermentació, sobre el sucre del raïm. Cada 18 grams de sucre per litre de most originen 

al fermentar un grau d’alcohol que és un per cent en volum. Els mosts poden contenir 

sucre en quantitat variable, segons la zona d’origen. En climes secs i càlids es forma 

sucre en quantitat abundant i els vins poden arribar a ser de 15 graus. Pel contrari, en 

zones fredes i humides es forma menys sucre i els vins poden ser de grau més baix, 

inferior a 10. 

 

El procés d’alteració produït pel contacte amb l’aire transforma l’etanol primer en 

etanal (acetaldehit o “ranci”) i després prossegueix passant l’etanal a àcid acètic 

(“avinagrat”). La situació intermitja o “enranciat” no és negativa per complet doncs 

existeixen vins valorats així, com el Jerez. En canvi, l’avinagrat és deteriorament 

innegable. Però ocorre que quan el vi conté més de 13 graus d’alcohol, el procés és 

només parcial, oxidant-se l’alcohol en etanal però no passant a vinagre. 

 

D’aquesta manera podem entendre la història del vi des de Noé fins al segle XVIII. Fins 

al segle XVIII els transports eren lents i els envasos no eren hermètics. Tots els vins 

s’oxidaven en la dinàmica comercial però s’admetien els de més de 13 graus, doncs no 

es feien vinagre. Així només tingueren fama els vins de vinyes molt assolellades com ho 

són les de l’àrea mediterrània. Mentre que les d’àrees continentals o atlàntiques, al rebre 

menys sol i més pluja, no aconseguien els 13 graus d’alcohol i tenien per això només un 

mercat local i d’alguns mesos, a no ser que es mantinguessin en coves. S’avinagraven 

aviat en tenalles, àmfores o pells. Tres casos importants constitueixen punts intermitjos 

abans dels segle XVIII: Jerez, Oporto i Galicia, Conyac.... 
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Il·lustració 35. Imatge on es pot veure una taula amb gerres de vi negre i gots per a degustar-lo. Bé 
es podria entendre com una versió a l'aire lliure d'un bar. (imatge extreta del Tacuinum Sanitatis. 

1995, fol. 87r). 
 

Al segle XVIII es va generalitzar l’ús de l’ampolla i el seu tancament amb suro. 

Aleshores ja podien considerar-se els vins defensats de l’aire. D’aquesta manera van 

començar a prendre importància els vins atlàntics i continentals i van començar a 

perdre-la els del Mediterrani. 

 

Una aportació tècnica important va tenir lloc al segle XVIII. Va ser la utilització de la 

combustió de sofre per a produir gas sulfurós i esterilitzar envasos. D’aquesta manera, 

cremant sofre, ja es podien mantenir vins en condicions no hermètiques, sense que 

s’avinagrés ja que el sulfurós bloqueja l’etanal i impedeix que les bactèries de 

l’acetificació l’utilitzin.  

 

La història de la qualitat dels vins s’estima que és una orientació des de les zones 

d’origen. No és així. La qualitat la marca el pol comprador en base al seu poder 

adquisitiu. En un principi va ser Roma que va establir per al seu interès el mapa de 

qualitats en el seu imperi. Després van ser les Hansas de Londres, Rotterdam, Bruges i 
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Hamburg qui van determinar zones del seu interès. I actualment, en important mesura, 

són els Estats Units. 

 

La vinya a la Península Ibèrica: 

 

És molt possible que els qui van introduir la vinya a la Península Ibèrica fossin els 

grecs, però també és possible que fossin els púnics; tant si van ser uns o altres el que és 

clar és que al segle I aC. ja existeixen documents que situen aquesta zona mediterrània 

com exportadora de vi. 

 

De fet hi ha moltes possibilitats que les primeres vinyes les introduïssin els púnics al 

voltant del segle VI o V aC. Concretament hi haurien hagut dues vies de penetració: una 

pel nord-est (la costa catalana) i l’altra pel sud-est (la bètica, on el nom de la localitat 

d’Oinoússa fa referència al vi (oinos)). Aquí es produeix un raïm que els hispans 

denominen “coccolobis” i que els romans anomenaven “balisca”. Segons Plini, aquest 

raïm quant més dolç millor; segons ell el que té un gust sec es fa dolç a l’envellir i el 

que el té dolç es torna sec a l’envellir amb el temps. També diu Plini que existeix, a 

més, un raïm negre anomenat “aminnea” o “syriaca” que era la millor entre les inferiors. 

 

Els vins realitzats a la Turdetània (bètica occidental) van arribar a rivalitzar amb els 

vins més famosos de l’antiguitat i potser els vins que avui coneixem com a vins 

andalusos siguin hereus d’aquests antics vins. De fet, en alguns jaciments arqueològics 

subaquàtics s’han trobat àmfores amb inscripcions que deien: “vinus gaditanus”. 
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Il·lustració 36. Escena de verema en un mosaic romà de la casa de l'amfiteatre de Mérida. 

 

Els romans van ser els mestres dels vinicultors ibèrics, i aquests, del raïm, el primer 

most que obtenien l’utilitzaven per a la preparació de “mulsum” (consistia en la barreja 

d’aquest primer most amb mel) i es deixava envellir per a servir-lo com a aperitiu. La 

resta del most es deixava fermentar en immenses tines anomenades “deoliae”, i un cop 

feta la fermentació es clarificava amb cendra, argila, pols de marbre, resina, pega (pez) i 

també, igual que els grecs, amb aigua de mar. Seguidament s’envasava en àmfores de 

fang, s’inscrivia l’any de la collita, característiques i es deixava envellir, contràriament 

a com es fa avui, en les parts altes de la casa i prop de les xemeneies. 

 

Des d’Itàlia es varen importar ceps escollits, essent molt coneguts els de Falerni; 

l’extensió de les vinyes comprenia des de la Lusitània fins a l’interior de la península, 

passant per la vall de l’Ebre. A Navarra, per exemple, s’han localitzat restes 

d’instal·lacions vinícoles d’època romana. 

El conreu de les vinyes no es va estendre més degut a la llei de Domicià (81-96 dC.), 

que aplicava mesures austeres, restringint aquest conreu tant a Hispània com a la 

Gàl·lia, per aconseguir així protegir els vins italians; aquesta restricció va durar uns dos 

segles, fins que va ser anul·lada, a mitjans del segle III, per Probe (276-282 dC.).   

 

 

Il·lustració 37. Imatge on es pot veure un tipus de cup elevat on s'està trepitjant el raïm. (Imatge 
d’un detall procedent d’un mosaic romà que es troba al museu del Bardo). 
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Malgrat això, mai no es va deixar de produir del tot vins a Hispània, essent els més 

famosos per la seva força els de la Bètica i els de Tàrraco, elogiats per Plini i Marcial, i 

el port de la qual (Tàrraco) servia de punt d’embarcament per a la resta de caldos 

procedents de les diverses regions. 

 

S’ha de tenir present que el vi no era l’única beguda de graduació alcohòlica que es 

consumia en aquestes èpoques, ja que també es feia ús de la cervesa (feta de cereals) o 

la sidra. 

 

Per altra banda, els invasors nòrdics varen ser respectuosos amb les vinyes existents, de 

la mateixa manera que ho foren els àrabs, que consumien el raïm, doncs, la seva religió 

els prohibeix veure vi; a més s’ha de tenir present la gran quantitat de cristians que van 

romandre durant segles sota el domini musulmà (mossàrabs), els quals, al conservar la 

seva religió, usos i costums, varen continuar conreant vinyes i fabricant vi. 

 

 

 

Il·lustració 38. Imatge on es veuen diferents parts del procés de l'elaboració del vi, els cistells on es 
portava el raïm, el cup de fusta on es premsa, el gran dipòsit on fermenta i un bon nombre de botes 

on es desa, així com un tastador que n’està degustant un got (Biblioteca Nacional de França, 
Arsenal, Ms. 438, fol. 9, segle XV) 
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Al segle VII, Sant Isidor cita en les seves Etimologies vint-i-tres vins diferents produïts 

a la Península Ibèrica. Durant l’Edat Mitjana, el conreu de la vinya s’estenia des de la 

Gàl·lia i nord d’Hispània (que produeix l’anomenat vi “prim”) fins a l’actual Andalusia, 

essent les zones més importants de cultiu les que correspondrien a les anomenades 

actualment La Manxa, La Rioja i les vores del Duero, incrementant-se la producció a 

partir del segle XIV a les zones de Tarragona i del Baix Empordà. En aquesta època va 

ser molt important la tasca realitzada pels ordres religiosos de Cluny i del Císter, grans 

conreadors i aportadors de noves vinyes del nord de França.    

 

Encara que durant el període de dominació musulmana, en teoria hauria d’haver estat 

prohibit l’ús del vi ja que així ho mana el Corà, el cert és que sembla que els musulmans 

de la Península permetien un cert i dissimulat comerç del vi així com del seu consum 

entre ells mateixos.    

 

 

 

 

Il·lustració 39. Imatge on es pot veure un monjo encarregat del celler comprovant l’estat del vi 
(British Library, Sloane, Ms. 2435, fol. 44v, finals del segle XIII).  
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Durant l’època medieval, la zona cristiana de la Península Ibèrica, no es va caracteritzar 

per la sobrietat en el beure, ans al contrari. De fet durant el període anomenat de la 

Reconquesta era una pràctica comú el fet de replantar vinyes allà on les guerres les 

havien destruït, això proporcionava el luxe de poder beure vi que es solia barrejar amb 

aigua calenta, ja que la higiene del moment prohibia beure vi fred, aquest escalfament 

del vi i l’aigua s’aconseguia introduint dins la gerra un ferro calent. De fet, en tot aquest 

procés, les comunitats religioses i els monestirs hi van jugar un paper protagonista, ja 

que el vi formava part important dels rituals religiosos que realitzaven. De manera que 

es va anar construint tota una línia de monestirs i abadies just darrera de la línia de 

reconquesta, plantant acte seguit les seves vinyes que havien de ser en nombre suficient 

per permetre el consum diari en els àpats, per a les celebracions i per a la bodega abacial 

o episcopal. 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 40. Imatge on es veu el procés del trepitjat del raïm dins un cup de fusta (British 
Library, Add., Ms. 22493, fol. 4, segle XIV). 
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Durant el període comprés entre els segles XII-XIV és quan es produeix el floreixement 

dels vins catalans, especialment els localitzats al sud del riu Llobregat, principalment 

els del Penedès i els del Camp de Tarragona. També és en aquesta època quan s’entra en 

contacte amb vinicultors italians i grecs que van introduir algunes varietats de ceps 

italians com el que s’anomena “garnatxa” i el que s’anomena “malvasia” originari de la 

zona grega6.  

 

Durant el període que comprèn els segle XVI i XVII és el moment en que comencen a 

despuntar diverses zones vinícoles de la Península. 

 

En època dels Àustries va continuar desenvolupant-se el conreu com a l’Edat Mitjana, i 

al 1513, Alonso de Herrera, en la seva obra Agricultura General, dóna tota mena de 

detalls i explicacions, com ara consells i opinions sobre les millors pràctiques que és 

necessari realitzar a les vinyes per a garantir-ne un bon rendiment i la millor qualitat del 

vi. 

 

 

Il·lustració 41. Imatge on es veuen diferents processos de tractament del vi, per un costat hi ha el 
portador del cistell ple de raïm (fons de la imatge), per altra banda, hi ha una premsa que produeix 
most que a la seva vegada és introduït dins de botes de fusta amb un embut (British Library, Add., 

Ms. 24098, fol. 27v., la seva cronologia està entre 1520 i 1530). 
                                                           
6 Segons una dubtosa tradició va ser portada per un marí de Roger de Llúria i plantada per primera 
vegada a Sitges.  
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El segle XVIII és el de l’expansió del conreu. A Andalusia, pel gran augment 

d’exportació al nord d’Europa, es funden grans firmes xeresanes i a Catalunya, gràcies a 

la llei de Carles III – què establia el lliure comerç amb Amèrica -, es comencen a 

exportar vins i aiguardents. 

 

El 1791, Valcálcer cita 116 varietats de vinya conreades a Espanya, número que serà 

elevat per Rojas Clemente fins a 500 al 1814. Durant el segle XIX el conreu de la vinya 

va estar en franca expansió.  

 

La invasió fil·loxèrica declarada a França al 1868 va arrasar tots els ceps en un espai de 

temps de 10 anys. Durant aquest període, la vinya espanyola va tenir un moment de 

grans beneficis, doncs, entre 1882 i 1892 Espanya va monopolitzar el comerç mundial 

del vi, sobretot a partir del tractat de comerç amb França de 1882. Malgrat tot, aquest 

període d’esplendor, durant el qual no es va preveure el futur, va durar poc i va acabar a 

l’aparèixer la fil·loxera també a Espanya. 

 

Al 1888 la plaga està declarada oficialment a Almeria, Barcelona, Granada, Lleó, 

Orense, Salamanca, Tarragona i Zamora, la darrera província on s’assenyalen focus és 

la de Cuenca, al 1918, i després també passarà a les Illes Canàries. 

 

Encara que varen quedar destruïdes més de la meitat de les vinyes espanyoles, moltes 

d’elles varen ser restituïdes ràpidament segons les noves tècniques del conreu. Al 1892, 

al finalitzar el tractat amb França la vinya espanyola pateix una profunda crisi de la qual 

trigarà a refer-se.   

 

La vinya a Catalunya: 

 

Per a la història dels vins a la zona de Catalunya ens hem de remuntar fins a l’Edat 

Antiga, Fenicis, Grecs, Cartaginesos i especialment Romans. Durant tota aquesta etapa 

hi va haver un floreixement dels vins catalans que va decaure quan Castella es va dirigir 

cap al Nou Món i els catalans en quedaren, més aviat, al marge. Després d’aquest 
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parèntesi, la viticultura catalana es reorganitza al segle XVIII amb vins mil·lenaris com 

els de Tarragona, del Priorat, de l’Empordà i de la Terra Alta. 

 

A la zona de Catalunya, el conreu de la vinya, ve des de molt antic i de fet durant 

l’època romana els vins que es realitzaven a Tarraco i a Baetulo, envasats en àmfores, 

s’exportaven a Roma. 

 

Durant l’època medieval són destacables els vins realitzats en alguns centres monàstics 

establerts al principat, entre ells els de Poblet i Santes Creus. La importància dels quals 

es pot comprovar a través del gran dimensionat dels seus cellers. Malgrat que en 

aquesta època es poguessin arribar a produir vins d’una certa qualitat, degut a diverses 

circumstàncies, no van arribar a tenir un moviment massa ampli i més aviat es 

circumscrivien a un àmbit local. 

 

 

 

Il·lustració 42. Imatge on es poden veure diverses persones carregades amb cistells plens de raïm 
acabat de collir que es dirigeixen al punt on es troba el cup per abocar-lo i iniciar el premsat 

(British Library, Add., Ms. 47682, fol. 9, la seva cronologia està al voltant de 1320-1330). 
 

Durant el segle XVIII es va iniciar un nou procés dins de l’enologia espanyola amb 

noves varietats de vinyes procedents, principalment, de França i d’Itàlia que es 

plantaven en estaques i en injerts. 

 

 73



INFORME - MEMÒRIA DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA REALITZADA 
AL SOLAR DEL CARRER DE LA SORT 29-31-33 I PLAÇA DELS QUATRE CANTONS 3  

DE SANT CUGAT DEL VALLÈS (VALLÈS OCCIDENTAL) 
 

 
A finals del segle XVIII, sota el regnat de Carles II, l’economia catalana pren una forta 

embranzida gràcies a l’inici de l’exportació de vi i especialment d’aiguardent als ports 

d’Anglaterra i nord d’Europa. D’aquesta manera s’obre el camí cap a les explotacions 

intensives de conreu de vinya arreu de Catalunya, orientades a la comercialització i 

exportació dels seus productes; cosa que seria el punt de partida de la gran expansió del 

conreu de la vinya en terres catalanes, i que a més comportaria que aquest producte es 

convertís en la principal font de riquesa per a Catalunya durant la segona meitat del 

segle XVIII i bona part del segle XIX. 

 

Els vins catalans que havien patit una important decadència al segle XVII, van tornar a 

gaudir d’un floreixement destacable al segle XVIII, ajudats per la liberalització del 

comerç amb Amèrica decretat per Carles III el 1765 (abans només es podia fer des del 

port de Cadis). L’exportació d’aquests vins es feia a través dels ports de la Costa Brava, 

Mataró i Vilanova i la Geltrú, en direcció cap a Londres, Amsterdam, Rússia i Nord 

Amèrica. Així, doncs, va augmentar molt el comerç de les naus catalanes, especialment 

d’aquelles que transportaven aiguardent cap a Amèrica. Això va comportar una gran 

expansió del conreu de la vinya en detriment del bosc. Aquesta gran expansió del 

conreu vinícola va arribar al punt que en algunes comarques, com la de El Penedès i el 

Camp de Tarragona, arribessin a final de segle essent zones de monocultiu. 
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Il·lustració 43. Imatge on es veu un port amb botes pel comerç així com un vaixell carregat de vi 
(Biblioteca Nacional de França, Arsenal, Ms. RES-FOL-J-1023, fol. 19v., segle XV). 

 

Durant el segle XIX, la vinicultura catalana va continuar el seu camí ascendent, marcant 

el seu punt àlgid a la dècada dels anys setanta, quan es va produir la invasió de la 

fil·loxera a França i molts viticultors francesos i de La Rioja es van traslladar a 

Catalunya, principalment a Tarragona, augmentant de manera important les 

exportacions de vi català. Però, poc després es va passar de l’eufòria a la depressió, a 

partir del moment en que la fil·loxera travessa la frontera i ataca les vinyes catalanes, 

cosa que va passar per primera vegada en uns ceps de garnatxa al poble de Rabós a l’Alt 

Empordà, i es va anar estenent de manera que al 1899 la invasió ja havia arribat a la 

Terra Alta. 

 

El pas de la fil·loxera per Catalunya va provocar que molts camps quedessin erms, tant 

és així que en algunes comarques no es tornarà a conrear més la vinya com és el cas de 

La Selva. Per altra banda, a les comarques clàssicament vinícoles (com ara: El Penedès, 

el Camp de Tarragona, la Conca de Barberà i l’Alt Empordà) es va tornar a començar 

replantant les vinyes amb ceps americans. Així, doncs, amb un gran esforç es va poder 

tornar a produir vi. L’associació més antiga de pagesos de Catalunya, l’Institut Agrícola 
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Català de Sant Isidre, fou el principal promotor de les campanyes d’estudi, difusió i 

lluita antifil·loxèrica, i de la primera repoblació de vinyes.   

 

El segle XIX es caracteritza per dos grans aconteixements. El primer va ser la 

transformació de les tècniques artesanals en nous procediments industrials sumat, a 

més, a la implantació del ferrocarril com a mètode de transport, i per altra banda, a 

finals del segle XIX i principis del segle XX, aquella devastadora plaga, la fil·loxera, 

que ja havia arrasat les grans vinyes de la resta d’Europa. 

 

Tant la fil·loxera com les guerres (la invasió napoleònica, la presa de Girona pels Cent 

Mil Fills de Sant Lluís, la presa de Tarragona, les Guerres Carlistes...) van assolar els 

camps catalans reduint la producció vinícola. Malgrat això, durant el segle XIX les 

vinyes es van multiplicar i es van obtenir produccions copioses de vi, on la quantitat 

superava la qualitat, motivat perquè en els cups es barrejaven tots els raïms donant com 

a resultat uns “caldos” d’entre 13 i 14 graus, i a més, quan ho encapçalaven amb 

aiguardent s’arribava als 18 graus. 

 

Passades aquestes calamitats, a finals del segle XIX, comença a florir una nova activitat 

vinícola. Josep Raventós, després de diversos viatges a la Champagne obté la seva 

primera ampolla de vi espumós a la seva bodega de Can Codorniu. 

 

El segle XX es transcendent per al camp del vi en quant a l’evolució de la qualitat i 

gràcies a les investigacions de Pasteur de la tecnologia aplicada a l’elaboració del vi i de 

les Estacions de Viticultura i Enologia situades en zones estratègiques productores 

d’aquest país.  

 

La vinya a Sant Cugat: 

 

El conreu de la vinya existeix a Sant Cugat des d’època romana. Durant el segle XVIII 

es possible que augmentés en certa mesura el conreu de vinya ja que això repercutia en 

un benefici cap als pagesos ja que el fet de conrear vinya implica que no és necessari 

deixar la terra en guaret i es pot plantar tota la parcel·la, també implica que el preu del 
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vi és més elevat que el del cereal cosa que permet que el pagès es pugui quedar un cert 

benefici ja que els impostos es cobraven en cereal que tenia un valor inferior.  

 

El segle XIX té uns inicis difícils ja que comença amb la guerra contra Anglaterra que 

provoca el tancament de les línies comercials atlàntiques per a l’exportació de vins i 

d’aiguardents catalans, i després continua amb les guerres contra Napoleó. De totes 

maneres es sap que a partir de 1817 (un cop acabats aquests conflictes bèl·lics), segons 

Domènec Miquel, es produeix una gran quantitat de plantacions de noves vinyes, 

especialment en les parts baixes dels vessants de Collserola, en l’àrea que avui ocupa La 

Floresta, a Valldoreix, Mirasol, i també en la zona nord, a Can Sant Joan, Can Barata i 

Can Camps. Però, a l’hora, la vida econòmica de Sant Cugat durant el segle XIX està 

centrada en l’especialització agrària tenint la vinya com a referència convertint-la, 

pràcticament, en monoconreu. Aquest fet ve produït per tot el que s’havia esdevingut 

durant el segle anterior (segle XVIII). Durant el segle XX la superfície conreada de 

vinya va disminuir respecte al que havia estat abans de la plaga de la fil·loxera, i les 

zones de menys qualitat i més properes a Collserola van ser les que un cop abandonades 

no es tornaran a conrear de vinya sinó que serà el pi el que guanyarà terreny o la pròpia 

urbanització per l’augment demogràfic. De totes maneres, hi ha una part de la superfície 

conreable que continua dedicada a la vinya i els pagesos que s’hi dediquen es veuran en 

la necessitat d’arribar a unes economies competitives portant a la creació, per part de 

l’agrupació de rabassaires i de petits i mitjans propietaris, d’un Celler Cooperatiu. Això 

permetrà que s’arribi a millorar la qualitat del vi, però serà un miratge efímer, ja que la 

pressió demogràfica acabarà per vèncer i moltes de les terres que en altre època estaven 

plenes de conreus de vinya i d’altres productes es convertiran en noves edificacions. 

Malgrat que la vinya va ser un factor clau per al desenvolupament del municipi durant 

els darrers tres segles no va poder competir amb l’evolució humana.  

 

Quan es produeix l’acabament de la Guerra del Francès al 1814 es produeix un gran 

impuls al conreu de la vinya, ocasionant que el cereal deixi de ser el conreu majoritari. 

La zona de major expansió de la vinya es produeix, per un costat, al voltant de les 

propietats de Can Busquerons, Can Vilallonga, Can Bartralot i Can Llunell, i, per altre 

 77



INFORME - MEMÒRIA DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA REALITZADA 
AL SOLAR DEL CARRER DE LA SORT 29-31-33 I PLAÇA DELS QUATRE CANTONS 3  

DE SANT CUGAT DEL VALLÈS (VALLÈS OCCIDENTAL) 
 

 
costat, en els límits de Sant Cugat amb Rubí i Sant Quirze, al voltant de les propietats 

de Can Barata, Can Sant Joan i Can Camps. 

 

El període de temps comprés entre 1814 i 1850 afavorirà el creixement del conreu de la 

vinya arribant a doblar-se l’extensió d’aquest i coincidint, a més, amb un període 

d’afavoriment a l’augment dels preus del vi. Juntament amb això s’ha de tenir present 

que durant el període de temps que va de 1810 a 1859 es té constància de poques crisis 

vinícoles, registrades els anys 1832-34, 1840-41 i 1848-49. 

 

Durant aquest període del segle XIX que es troba des del moment d’acabament de la 

Guerra del Francès fins a l’aparició de la plaga de la fil·loxera, el paisatge agrari que 

predomina en el terme de Sant Cugat, segons Jordi Casas, és: 

“- Al nord-oest, nord i nord-est, clar predomini de la vinya, especialment en els límits 

amb Rubí i Sant Quirze on pràcticament tot és vinya. Ha desaparegut l’erm. 

- A l’est, combinació de cereals i vinya. Predomini dels primers en la zona més propera 

al nucli urbà. 

- El sud-est i sud és dominat per la serralada de Collserola, per tant, quasi tot és bosc. 

En la zona ja esmentada (Llobet i Busquerons) es consolida la vinya; també ho fa, 

juntament amb els cereals, en la franja direcció sud-est, on desapareix l’erm. 

- Al sud-oest i oest, combinació entre vinya i cereals. Cert predomini de la primera, 

exceptuant els límits amb Rubí, on predominen els cereals.” 

 

Malgrat tota aquesta intensa activitat agrícola, en el moment després de la Guerra del 

Francès, el paper del Monestir en aquest procés és més aviat discret, ja que el tant per 

cent de terra en la que el Monestir estableix algú és només del 18%. 

 

Al voltant dels anys 60 del segle XIX, Sant Cugat ha adquirit una important 

especialització en el conreu de la vinya. Això es manifesta en que un 73% de la terra 

conreada es dedica a la vinya, percentatge molt superior al que es dedica a aquest tipus 

de conreu a la província de Barcelona que és del 52%. Aquesta diferència percentual 

entre Sant Cugat i la major part de la resta de la província de Barcelona també es reflexa 

en el conreu de cereal, però al revés, és a dir, mentre el conreu de cereal per a Sant 
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Cugat significa de l’ordre del 26-27% de la superfície conreada, a la província de 

Barcelona està al voltant del 41’7%. 

 

La propietat de la terra la podríem dividir en 3 grups: a- la gran propietat, b- la propietat 

mitjana i c- la petita propietat. En aquesta època (mitjans del segle XIX) tots els grups 

tenen com a únic o part del seu conreu, la vinya. Els pagesos de grans propietats tenen 

el conreu de la vinya compartit amb el del cereal en un percentatge força equilibrat; 

entre els pagesos de petita propietat, la vinya és el conreu principal i en la majoria de 

casos l’únic conreu; pel que fa al pagès de la propietat mitjana, aquest normalment té la 

seva propietat fragmentada en diverses peces de terra separades entre elles i correspon 

en un 75% a veïns de Sant Cugat que viuen al nucli urbà, aquest pagès conrea tant 

cereal com vinya, però sempre amb un percentatge superior de la vinya respecte als 

altres conreus, a més pot ser que no només es dediqui al camp si no que també a altres 

activitats no agrícoles com ara comercials o artesanals.   

 

El segle XIX es pot contemplar com el moment en que es produeix a Sant Cugat la 

primera transformació econòmica important amb el fet de l’especialització agrària. Una 

especialització vinculada al vi, de fet, la presència del monestir benedictí ja implicava 

que des d’una època primerenca (hi ha referències en documents del segle X) es 

conreessin vinyes. El que no està tan clar, degut a la falta de documents i d’estudis 

referents a aquest tema, és quin era el grau d’expansió d’aquest conreu (vinya) durant 

tot el període precedent al segle XIX; i durant el segle XIX, és un cop acabada la Guerra 

del Francès (1808-1814) quan es reprendrà la plantació de vinya. 

 

Malgrat l’augment de conreu de vinya que es va dur a terme durant el segle XIX, cap a 

finals d’aquest segle es produiran un parell de fets que en provocaran el retrocés. Per 

una banda, la millora de la xarxa de carreteres farà que hi hagi una immigració de gent 

cap a Sant Cugat des de poblacions veïnes (Barcelona especialment) que faran que 

s’urbanitzi una de les zones properes al nucli urbà anomenada pla del Vinyet; aquesta 

zona, com el seu nom deixa entreveure, tenia conreu de vinya que va ser sacrificat per a 

construir-hi habitatges (al principi només de temporada). Per altra banda, l’aparició de 

la fil·loxera, aquesta plaga va tenir una entrada a la vila de manera progressiva, cosa que 
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va permetre als pagesos estar preparats, però malgrat tots els esforços les conseqüències 

de la plaga van ser devastadores i els conreus de vinya i l’economia de la vila, que 

pràcticament tota ella estava vinculada amb l’activitat vitivinícola, van quedar greument 

ferits. De manera que la fil·loxera i la posterior caiguda dels preus del vi ocasionaran 

que es produeixi un ràpid abandonament de les pitjors terres de conreu i, a menys feina, 

també es necessitarà menys gent per treballar, cosa que provocarà una davallada 

demogràfica i més terres ermes, unes de les quals les reocuparà el bosc i altres els nous 

habitants de la vila que arribaren, en part, atrets pels baixos preus del sòl.   

 

El procés artesà: 

 

A Sant Cugat, com a tants d’altres llocs, l’elaboració del vi es feia de manera tradicional 

a les cases dels pagesos. Per a l‘obtenció del vi s’havia de seguir un procés en el qual hi 

havia establerts diversos passos que començaven al camp amb la verema cap al 

setembre, encara que per arribar aquí primer s’havia d’haver fertilitzat el terreny, 

s’havien d’haver podat els ceps en el moment oportú i s’havien d’haver realitzat tota 

mena de treballs i atencions per a procurar que el raïm que es recollís durant la verema 

estigués en bones condicions i fos de la qualitat desitjada. Quan arribava el moment de 

la verema es mobilitzava tota la família i fins i tot altres pagesos amb vinyes o si era 

necessari es contractaven jornalers, aquests recollien els gotims de raïm i els 

dipositaven a les portadores, les quals es transportaven amb carros fins al cup del pagès. 

El transport havia de ser ràpid i curós alhora, per tal d’evitar la pèrdua excessiva de suc. 

Aquesta operació es repetia tantes vegades com fos necessària, ja que en els carros no hi 

cabien més de 6 portadores, aproximadament,  per viatge. 

 

Un cop el raïm arribava a casa del pagès aquest era dipositat al cup, encara que no 

directament, ja que damunt el cup hi havia uns taulons amb unes petites escletxes entre 

ells. Els gotims es situaven damunt d’aquests taulons i es trepitjava el raïm de manera 

que en sortia un suc, el most, que queia a través de les escletxes dins el cup, separant-lo 

d’aquesta manera de la brisa (la resta d’elements un cop extret el suc: rapa, pellofa i 

grana). El cup tenia en algun del seus angles, normalment, un xupet que era des d’on es 

recollia el most per portar-lo a fermentar a les botes o tines. Per altra banda, la brisa que 
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hi havia al cup s’hi deixava fermentar un cert temps (normalment uns quants dies), i 

després es col·locava a la premsa per aconseguir extreure’n un altre vi (diferent en 

aspecte i sabor al primer most obtingut de trepitjar el raïm). Per a realitzar aquest 

premsat calia tenir la premsa. No totes les cases de Sant Cugat tenien premsa així que 

quan els calia realitzar aquesta operació havien d’anar a casa d’algun dels veïns que sí 

que en tingués i a canvi d’utilitzar-la es pagava al seu propietari un tant per “pa” que era 

el nom que rebia el bloc de brisa premsada i compactada amb forma arrodonida 

obtinguda pel buc de la premsa. Aquests “pans” es podien tornar a utilitzar destil·lant-

los per obtenir encara un altre suc.  

 

En el cas d’aquesta casa veiem que tenia cup però no premsa, cosa que ens fa plantejar 

la idea que malgrat tenir camps de conreu, segurament propers a la vila, dedicats a la 

vinya no tenia la necessitat de tenir premsa, ja que potser el volum de producte que 

extreia del camp no compensava tot l’espai que necessitava la instal·lació d’una premsa 

a casa, ja que la presència d’aquest element requeria de força espai per a situar el buc, el 

travesser, el cargol i totes les altres parts que tenia la premsa per a situar la brisa i 

recollir-ne el suc.      

 

A manera de cloenda, voldria recordar i resumir que aquest solar, com molts d’altres de 

Sant Cugat, s’emmarca dins el context d’una època en que existeix una bonança, 

especialment econòmica, vinculada de manera important amb el conreu de la vinya i 

amb la seva transformació en vi o aiguardent. Cosa que es reflectia en les seves 

construccions i disposició dels espais, on es donava una rellevància destacable a aquells 

elements que tenien a veure amb l’economia, en aquest cas, concretament el cup. 
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ANNEXOS 

 

Annex 1. Plànol de situació de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) 

Base cartogràfica: Ortoimatge de Catalunya. Institut Cartogràfic de Catalunya.             

(1: 100.000). 1991. 

 

Annex 2. Plànol de situació del solar del carrer de la Sort 29-31-33 i Plaça dels 

Quatre Cantons 3 de Sant Cugat del Vallès 

 

Annex 3. Plànol d’accés al jaciment del carrer de la Sort 29-31-33 i Plaça dels 

Quatre Cantons 3 de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) 

Base cartogràfica: Plànol del municipi de Sant Cugat del Vallès. Ajuntament de Sant 

Cugat del Vallès. Escala 1: 5.000. 

 

Annex 4. Plànol geològic 

Base cartogràfica: Mapa geològic de Catalunya. Institut Cartogràfic de Catalunya. 

Col·lecció 1: 250.000. 

 

Annex 5. Planimetria de la intervenció arqueològica al carrer de la Sort 29-31-33 i 

Plaça dels Quatre Cantons 3 de Sant Cugat del Vallès  

 

Annex 6. Inventari de material arqueològic 
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