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Arrelats 
 

Les famílies més antigues de Catalunya 
 

Xavier Cortadellas, Judit Pujadó, Ignasi Revés 

  
“Aquest 2021 fa deu anys que vam engegar Edicions Sidillà. Hi pensàvem  

des de fa dos anys.. Hem de fer alguna cosa especial, vam convenir. Vam 

donar-hi moltes voltes. Vam pensar que el que més ens agradaria fer és un  

llibre especial,  diferent, inesperat... Aviat és dit!” 
 

Judit Pujadó i Xavier Cortadellas 

 

 
No hi ha unes famílies més antigues que altres. Sí que hi ha, però, algunes famílies que han 

viscut a la mateixa casa des de fa molts segles i moltes generacions. Les hem cercades i hem 

recorregut milers de quilòmetres per tot Catalunya per anar-hi a parlar. Volíem saber si la 

memòria queda retinguda en una casa. Que ens expliquessin com ha afectat, a la menuda, la 

història gran. Com han viscut els conflictes que han construït el país que som. Volíem saber 

també com s’ho han fet per seguir en un mateix lloc quan tot ha anat canviant tant: els con-

reus, els valors, la urbanització del territori, la cultura... 

 

Els Plana-Rovira són a Sant Miquel de Campmajor des del segle XII. Els Casamada van arribar a 

Castellar del Vallès fa nou segles... Totes les famílies que apareixen en aquest llibre han arribat 

al segle xxi amb un passat robust, amb unes arrels ben fondes, però han hagut de lluitar de 

valent per adaptar-se als nous temps i per evitar que la globalització i la modernitat no arrasin 

i acabin amb el llegat que han rebut: gent vinculada a la terra. «Hom no posseeix la terra, hom 

posseeix la tradició», diu un dels entrevistats. De la memòria ens interessa saber, sobretot, com 

ateny el futur. Enòlegs, ramaders i pagesos amb mirada llarga, que saben que a la vida hi ha 

moments bons i moments dolents, però que l’important sempre és resistir, persistir i avançar-

se. 
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La memòria sosté el futur 
 

“Una família és un grup de gent. Un poble, un conjunt de famílies. Una societat, un munt de viles, 

de pobles i de ciutats unides per una història que hem anat fent entre tots plegats. Però resulta 

que algunes d'aquelles famílies han estat vivint durant generacions i segles a la mateixa casa. 

A Arrelats, hem anat a veure 21 famílies d'aquestes. Hem volgut indagar què saben del que els 

seus avantpassats van fer, del que van viure, què els n'han explicat, què els n'ha pervingut, què 

els en queda, com es relaciona la seva història particular amb la història que hem anat fent entre 

tots. I també com encaren el seu futur com a grup familiar, que és també una part del futur que 

anem fent entre tots. Amb i entre tots nosaltres.”  Xavier Cortadellas 

 

 
Teula amb la inscripció Barnat Nualart 1671 

 

Aquest és un llibre sobre la memòria. Qui diu sobre la memòria diu també sobre la història, 

és clar, sobre la forma com la història es concreta en cadascun de nosaltres a través de les 

generacions que ens precedeixen, a partir del que ens han explicat els pares i els avis, del relat 

propi sobre el qual ens hem construït. El relat de la memòria familiar és únic i alhora vibra dins 

d’un canemàs més gran on hi ha la història que ens sosté i que sosté els pobles. El relat familiar 
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s’hi entortolliga. S’hi barreja. De vegades s’hi dissol. De vegades hi destaca. De vegades el 

contradiu. Sovint la memòria familiar és una àncora que enclava la història gran en un port 

concret, íntim i petit. El nostre port. Una terra. Una gent. Orwell escrivia a 1984 que «qui 

controla el passat controla el futur. Qui controla el present controla el passat». El relat històric 

mai no és ni serà innocent. Tampoc no ho és la memòria. Per això precisament és tan important 

anar-nos dient, anar-nos explicant, anar-nos relatant, sobretot en aquest nostre país, on la 

història ha hagut de ser rescatada amb tantes dificultats d’un camp de batalla molt llarg. 

 

 

 
Can Casamada, 1217 

 

No parlem de la memòria per nostàlgia, sinó perquè  

pensem que un llegat com aquest pot mostrar-nos el futur. 
 

 

En aquest llibre hi trobareu persones que s’han espavilat i que han tirat endavant projectes que 

venen de molt lluny, projectes que han sabut rumiar, que els han adaptat als temps nous, que 

han lluitat per tirar-los endavant. Perquè en la seva memòria hi ha la consigna que cal adaptar-

se, sempre. 

 

“Volíem fer un llibre especial per celebrar els 10 anys de l'editorial i em sembla que ens n'hem 

sortit. La idea era insòlita i agosarada. 21 famílies que fa segles que viuen a la mateixa casa. Ens 

hem capbussat en la memòria d'aquestes famílies, que és una mica la memòria del país, i hem 

parlat també del present i del futur. Perquè la memòria sosté el futur. D'alguna manera la seva 

persistència és la persistència de tots.” Judit Pujadó 
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                                          Pergamins de l’arxiu de Casa Postils (1414) 

 
 
 

D’ençà que moltes de les 21 famílies de què parlem a Arrelats es van instal·lar allà on són hi ha 

hagut moltes guerres, revoltes, pestes, pandèmies, fams; han aparegut fronteres abans 

inexistents, han canviat les formes de govern, es va arribar a un continent desconegut, i el món 

s’ha anat fent cada cop més petit gràcies als mitjans de transport i a les noves tecnologies. La 

seva experiència ens permet saltar de la història petita a la història gran, la de tothom. 

 
 

Trobem els avantpassats de moltes d’aquestes famílies en els fogatges medievals, en 

pergamins de segles reculats, en el Llibre dels Feits de Jaume I o en el Llibre del Sindicat 

Remenca. Moltes d’aquestes famílies conserven grans arxius patrimonials que demostren la 

importància de la memòria del patrimoni familiar. Encara que no sabessin llegir en llatí —

com diu l’Elvis Mallorquí— sabien que les escriptures eren importants per garantir els seus drets 

sobre els masos. Les desaven en caixes de fusta i les treien cada cop que el senyor els feia refer 

un capbreu. En algun moment històric alguns han estat batlles, jurats, síndics, juristes, militars 

d’un i d’altre bàndol, o han mirat de no implicar-se gaire en la vida pública però, per damunt 

de tot, la categoria que els ha estructurat de forma transversal i permanent ha estat la condició 

de pagès o de ramader, depenent de les comarques on viuen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                       El Celler del Mas Molla (1338) 
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Arrelats és un llibre ple d’hipòtesis. No totes tenen  

resposta, potser moltes ja no la poden tenir. 
 

 

 
 

Sumari 
 

 

• La memòria retinguda 

• El mas 

• L’hereu 

• La memòria 

• El futur 

• Les famílies 

• Agraïments 

 

✓ Can Rovira. 1182. Sant Miquel de Campmajor, (el Pla de l’Estany). Vint-i-nou 

generacions a la mateixa vall. 

✓ Can Casamada. 1217. Castellar del Vallès, (el Vallès Occidental). Tocant de peus a terra. 

✓ El Mataró de Cerdans. 1218. Cerdans. Arbúcies (la Selva). La vida entre les plantes. 

✓ Can Torrallardona. 1230. Castellfollit del Boix (el Bages). Un som tots i tots som un. 

✓ Els Padrisa. 1289. Moià (el Moianès). La voluntat de permanència. 

✓ Els Molla. 1338. Calonge (el Baix Empordà). Rebels i remences. 

✓ Els Nualart. 1352. La Garriga (el Vallès Oriental). Vinculats al poble i a la terra. 

✓ Can Castellví de la Rierada. 1380. Molins de Rei (el Baix Llobregat). La història viva. 

✓ Casa Postils. 1414. Navès (el Solsonès). Un port d’entrada a la vall d’Ora. 

✓ El Molí de la Llavina. 1497. Centelles (Osona). La llegenda de l’espasa d’or. 

✓ Casa Sales. 1510. Perpinyà (el Rosselló). La possibilitat de ser dels Sales de la Ribera. 

✓ Can Pasqual. 1531. Gelida (l’Alt Penedès). La història retinguda. 

✓ Els Bartra-Roig de la Masia de la Serra. 1540. Sant Pere de Ribes (el Garraf ). Quatre 

cellers i una gruta als peus del Montgròs. 

✓ Els Jonqueres d’Oriola. 1559. Cornellà del Bèrcol (el Rosselló). Els primers mil anys 

dels  Jonqueres (d’Oriola). 
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✓ Cal Dalmau del Pou. 1583. La Nou de Gaià (el Tarragonès). El privilegi de l’aigua. 

✓ Els Buxeda de Ca n’Illa. 1592. Molló (el Ripollès). Entre la continuïtat i l’oblit. 

✓ Els Orteu de Casa Borrut. 1598. Esterri de Cardós (el Pallars Sobirà). Un per a tots i 

tots per a un. 

✓ Els Baiges de Cal Bargalló. 1608. Montbrió del Camp (el Baix Camp). La casa és per 

fer-la servir. 

✓ Els Cuberes de Gramuntill. 1635. La Pobla de Segur (el Pallars Jussà). Guardians de 

Collegats. 

✓ Els Fernàndez del Mas d’en Gregori/ Can Pellicer. 1670. Porrera (el Priorat). El ventre 

de la mare. 

✓ Els Cau de Cal Miqueló. 1778. Puiggròs (les Garrigues). A la gent que vingui. 
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