
GALLECS,
NOTICIES HISTORIQUES

Jaume Vilagin€s

F:r lro, e. \.r.cleblrr r-l nril lrnari de Vollrr. Es van tommemorar
els mil anys de la primera relerancia escrita sobre la poblaci6; 6s a dir,
de la primera vegada que trobem docurnentada la seva existancia. L.l
mil.lenari ha sen'it per donar una mirada al passat del poble i tamb6
ha permds reforcar el sentiment d'identitat de la localitat, potser
necessitada de retrobar-se amb les seves arrels despr6s de les triumi-
tiques transformacions que ha patit en les dEcades dels anys seixanta
i setanta (l).

No obstant, 6s dejusricia manifestar que l'anrigor de Moller no ha
de ler ombra la d ahres indrers. Senrc anar mFs liuny, Gallecs r6 uns
or igens mes llunrans en el tempr quc no pas Moller. Aqrresr mirit es
nomds documental, perqud arnb precisi6 no sabem a quan es remun-
ta I'origen de les dues poblacions.

Gallecs surt esmentat en I'acta dc
Parets, I'any 904. En ella, quan es citen
quia, es diu que posseeix "el llogaret que
l'alou de Cnllnt".

consagmci6 de I'esgl€sia de
els dominis de la nova parrd-
diuen Ermedeu amb la mAtal dc

Mds endavant, trobem Gallecs esmentat fbrqa vegades en dona-
rions letes al moneltir de Sanl Cugal.

Sant Cugat va ser, en el segle X, una dels grans centres dinamit,
/adors de la \ida de les zones propere\ a Barr-elona. Els habitants de
Gallecs lan decidir prendre el monestir vallesa com a centre de la seva
devoci6 i un reguitell de donacions pietoses d'habitants de Callecs
s6n la prova manifesta de la viralitat d'una localitat, prdspera i pui-
xant, del segle X.

(1) El rcxt de I a' liclc va sorrir publicar a ta rc\isra de la darrera fcsla major .le Cr ecs
( 25 de j uliol de 1994 ) Agr aeixo Ia col lab.'raci6. per la parl Hl ifica_ det Sr. rsnlre car.ia.
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L'anv 956 Salom6 i Revclla van Ier una donacir3; un any m€s tard
va ser Antonii. Un personatge, probablement m€s poder6s, Gontard
Bonsom, lu donar una tcrra I'anv 963. En testar, van deixar terres a
Sant Cugat, Bulgarir, Fedanci i Bar6, uns anvs m6s tard.

Aqucsts personatges s6n els primers habitants de Gallecs que es
coneixen, i no pas els rinics. M€s tard altrcs van fer donacions, corn
pres o permutes al monestir. Les possessions de Sant Cugat cs van
mantenir molt de temps i sabem que el scgle XI el monestir !? conti-
nuar posseint i explotant les terres que tenia a Gallecs.

Mercds als documents que es van realitzar per deixar constincia
esc ta dc lcs donacions, podem fer-nos una idea de com era la vida
en el Gallecs del segle X. Ens trobem amb una comunitat no gaire
gran en nombre de pobladors, agruparla en familics propiedries que
treballaven la tcrra i qrre vivien a la vora dels carnps en habitatges
modestos, allunyats o agrlrpats. Les terres conreuades es distribuien
fiagmentiriament en pe!ites parcel.les, allargades i estrctes i d'una
extensiri normalment menor a la d'una hectirea; algunes eren molt
petites. Un pages treballava diferents parcel.les disperses en el terrne
de la poblaciir.

Hi havia camps destinats a la producci6 de cereal o en guaret
(lr.rrnsl, al cultiu de la vinya (vineas) | 

^ 
prop de la riera es conreaven

productes d'horta (0116, fenegcnales) i arbres fruiters (pomiferos), apr<>
fi tanr I'aigua canalitzada (regos).

Algunes terres pertanyien a algun potentat que no vivia a la pobla
ci6 i que tenia possesions a altres localitats, com Bulgari.

El petit poble tenia com a centre una esgl€sia, no la que hi ha ara,
que 6s rominica del segle XII, perd si en el mateix lloc. S'han trobar
restes de rnosaics molt m6s antics a I'dpoca a la qual cns referim (pa=
leocristians, dcl s. IV), en el subsdl de I'edifici rorninic_ Aquestes rro-
balles demostrcn que abans de I'esgl6sia del segle XII hi hagu6 una
altra rdificar iri, qrre hen he podia harer esur un remple crisrid.

La primcra menci6 de l'esgl6sia 6s de I'anv 1008. Es tracta d'una
permuta d'una terra qrre va fer el prevere amb els canonges de Ia cate-
dral de Barcelona, a canli d'una altra tena que la Seu tenia tamb6 a
Gallecs. La prirnera menciri de Gallecs com a parrdquia €s forea pos-
te or, de I'any 1089. Umbert, fill de Geriberr , en tesrar, la legar al
monesrir de Sdnr Cltgat. cnrre alrres roscs. terres ilinle* que tinia a
la parrirquia de Sta. Maria de Gallecs. La parrdquia apareix com una
instituci6 eclesiistica medieval unes dacades abans i va associada a
certes transformacions en cl paisatge humi. Principalment, drina peu
a I'aparici6 de la sagrera.

[,a sagrera era I'espai que, en un radi dc trenta passes, rodeiava
ledilki cclcsiisrir. Dinrre d aqresl rt,rrenv Iri haria rrna proreicio
sagrada que afectava a les persones i a les coses. E.ra un lloc privilegiat,
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perqlra qlralsevol abis comes en el seu ambit era castigat amb la per-
dici6 eterna i I'excolnuni6. La sagrera es va anar poblant de sagrcrs,
<1rre eren vivcndes o cellers, com els que trobem a Gallccs, des de I'any
1104. Aquest any, Ramon Maier i la seva esposa Adalet van fer una
pcrnruta amb el monestir de Sant Cugat, que incloia uns sagrers, '?zr
etknrn al oslal de I'e.rglisia".

La sagrera de Gallecs es cita l'any ll33 i segurament es degu6
anar omplint d'edificacions, la majoria de les quals estava en mans de
potentats, com Bernat Guillem i el seu fill, que I'any ll25 van fer
doiaci6 de dos sagrers de la sagrera de Sta. Maria de Gallecs, en els
quals hi residia un pagis depenent setr, Berenguer Mir.

Mentre que a d'altres pobles de la comarca el record d'un grup
cle cases i edificis rode.jant I'esgl6sia es la palds en el nom de carrers,
cle barr-is o simplement en el tr-aEat urbanistic, a Gallecs no en queda
cap tipus de reminiscEncia i actualment hom obsen'a la mateixa imat-
p;c que dcgu6 tenir el nucli habitat del poble abans de I'aparici<i de Ia
sagrera: el d'una comunitat de poblament dispers, basat nom€s en la

Durant aquesta ipoca, els segles X, XI i Xll, la comunitat de
()allecs hagu€ de tenir unes dimensions semblants a la d'altres pobles
vcins. Nogcnsmcnys, m6s endavant va perdre pes demogrific i, en
conseqiiincia, tamb6 ia perdre I'autonomia parroquial; aixi, a partir
clel segle XV va passa ser rufragania or asional de la parroquia de

A partir del segle XIV veurem els seus pocs veins compartint el
qovcrn local amb els de Vollet i de Parets. constituirrt la rrniversitat
comuna (o municipi) de les tres localitats, que es reunia sota el roure
qrrc hi havia prop de la masia de Can Ros per a discutir els afers que
els perrnetia la scva autonomia local. Des d'aleshores, tot i compartir
cls privilcgis de formar una universitat o municipi amb Mollet i
I'arets, la importincia demogrifica de la comunitat era molt menor a
la dels seus poblcs veins.

La histtlria de Gallecs. tan rica com la d'altres localitats de la
comarca, no acaba aqui. No obstant, potser les breus pinzellades que
hem traqat sobre el seu passat s6n suficients per al propdsit inicial. Es

tracta\a dc subratllar que si el passat fa gran qualsevulla comrrnitat
hunrana, totcs les localitats delVallas es poden sentir igualment or-
gulloses de la seva histdria, m:rlgnt l:r seva dimensi6, el seu pes
rl, ro,,Brrrfic " la \cra potil)ci.l e(unumi, a.

clel segre ,\v va passar a ser
Plcgamans o de la de Mollet.

A partir del segle XIV v(
sovcrn local amb els de Mol

ll
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RIGESTARJ DOCUMENTAL SOBRE GALLECS
A L'ALTA EDAT MITIANA (904T T46)

Tot seguit presentem un resum (o regest) dels documents m6s
antics que es coneixen sobre Callecs. En algun cas, el regest s'ha con-
vertit en una ve table traducci6 de l'original. El llistat ha de sen'ir
com un p mer pas per donar a con6ixer la histdria de Callecs.

Abreviatures

ADB, Arxtu DiocesA de Barcelona
CSC, Cartulari de Sant Cugat, de I'ACA. cditat per J. Rius (1949).
ACA, Arxiu de la Corona d'Arag6
ACB. Arxiu de la Catedral de Barcelona
ASA, fons documcntal del monestir de Sanra Anna i Sta. Eulilia
(Barcelona), de l'ADB, edirat pcr l. Alturo (1981),3 vols.

no. I

13/ tO/904
ADB,RD,7,1I-I2 ACTA DT CONSAGRA(XO

Teodoric, bisbe

rte I'alou dc Callccs".

parrdquia de Parets.
drets, entre els quals

dcl (;rrrrrp

de Barcelona, presideix la consagraci6 de la
Els limiLs de la mateixa inclouen una sarie d'in-
hi ha "el llogaret que diuen Ermed,eu, amb la malal

no. 2

22/ tt/953
csc,rrr,884(*)

DONACIO

seves cases i corts amb el camp on hi s6n en el terme i alou de Gallecs.
Afronta la donaci6 amb la tcrra de Tasia, dona, amb la terra de
Conrard Bonrom. amh el caminel qlre va al torrcnr i amb les rerres de

(+) la dam.i6 del (lnrtulari (22/lt/tt25) 6s eriiniar Ia corrccra 6s la que hi ha a la
regesh d(l d{,cu.ren t, quc.orespdr.r gair elra d(^ s.glcs abans;les caracrerisriques del
docrtmenl, conr eh prrsoDarges qre hi apareixen. corroboreD la Dosrra daraci6.

Orila ila seva dona Ranlo donen al monestir de Sant Cugat les
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Matrona i els seus fills. La donaciri es fa amb la condit i6 que els dona-
dors, els seus fills i la seva descendencia futura disposin de tot i donin
cada any al monestir la tasca iel delme i un bon anyell i cinc pans
'Togadd\_i due\ me\ures \rrndl?r"de li.

Salom6 i la seva esposa Revel.la donen al monestir de Sant Cugat
algunes de les scvcs propietats: les seves cases, corts amb el seu 'jferr-
g?za&"i el seu hort amb els arbres fiuiters que alli hi tenen; situat tot
al Vallis al terme de Gallecs, "en aquest alou". Confronten les posses
sions, pel nord amb un cami, pel sud i per I'occident amb I'hort
d'AntoniA i amb la terra de Gontard que anomenen Bonsom, final-
ment pel llevant, amb la sortida dels b6ns comuns. La donaci6 es fa
amb la condici6 que durant la vida de la parella, dels seus fills i dels
seus descendents, la familia mantindri la possessi6 dels b6ns i dona-
ran un cop I'any un bon anyell i cinc pans 'fogac.ias" i dos sexters de
vi al monestir.

no. 3

t6/2/556
CSC,I,43

no.4

20/ 3/957
CSC,I,5O

t)ONACIO

DONACIO

Antonii d6na al monestir de Sant Cugat quelcom de la seva pro-
pietat : cases, corts, terres i I'hort que alli hi ha, amb els seus arbres;
tot aix(l esd situat al Vallds a Gallecs 'en aquest almL".Unes cases i corts
amb el seu hort afronten pel nord amb la terra de Muradell; per I'est
igualment i amb la terra del donador; pel sud amb la terra de Gontard
Bonsom i per I'oest amb la casa, la cort i el "Ienegenak" de Sa1om6.
Una altra casa amb cort i amb la meitat d'una mujada afronta amb la
terra del donador pel nord; per I'est amb la terra de Salom6; pel sud
amb un cami o amb la term de FElix i per I'oest amb la terra del dona-
dor. La donaci6 es fa amb la condici6 que el donador, els seus fills i
els seus descendents tinguin per sempre la possessi6 dels b6ns donats
i un cqp I'any facin lliurament al monestir d'un bon anvell, cinc pans
'Pgacics " i dos sexters de vi.
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NOTES A

no.5

30/ 12/963
csc,r,68

DONACIO TESTAMENTARIA

Els germans Sisoald, Oriol i Geribert, prevere, com a marmessors
del difunt Contard, que anomenaven Bonsom, fan donaci6 al nrones-
tir de Sant Cugat de la part que li corresponia a Gontard com a here-
tat de la terra de la familia, segons la seva darrera voluntat i per a la
salvaci6 de la seva inima. La donaci6 esd siruada al Vallis. a Gatlecs.

no.6

8/4/914
csc,I,t04

DONACIO TESTAMENTARTA

Guifr€, prevere, que anomenen abat, fa donaci6 al monestir de
Sant Cugat de la darrera voluntat del difunt Bulgare, prevere, despres
d'haver-se endafferit la donaci6 a causa de la mort d'Adaulf, levita, i
I'exili de Joan, prevere, que n'eren tamb6 marmessors. La donaci6
consta de diverses possessions disperses entre "lilla Romaned.o",
Gallecs i Orrius. A Gallecs el difunr legi a Sant Cugat tot el que hi
tenia, que era la seva heretat, formada per una vinya i una terra. La
donaci6 es fa per a la salvaci6 de I'inima del difunt i amb la condici6
que, en endavant, ho tingui el monestir i ho rreballin iusufructin els
seus monjos.

no. 7

3/3/976
csc,I,l l3

DONACIO TESTA]\,{ENTARIA

Orila, Bar6 i Dadilde s6n els marmessors tesramentaris del difirnr
Fedanci i leguen, segons la darrera voluntat d'aquest, al monestir de
Sant Cugat. Mila mujada de terra, excepte la decima part, al Valles,
en el terme de Gallecs. Afronra la donaci6 amb la terra de Dadilde pel
nord; amb la terra de Senus Dei per I'oesr i pel sud i per I'oest amb
la riera. La donaci6 es fa amb la condici6 que la terra la ringuin els
fills del dilunt i. despr6s. els seus desccndenrs idonin al monesrir la
quarta part de la collita.
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no.8

30/t/978 DONACIO
ACA,Borrell,l5

PFRMI ITA

DONACIO TESTAMENTARIA

Seniol da)na a Guillem, el seu fillol, fill d'Unifred, que anomenen
Amat, i de Raquel, una part de la seva propietat, que s6n tetres ivin-
yes, cases i corts, horts, hortets i arbres fruiters de diversos gdneres,
rius, fonts, molins, recs i les dilerents parts de I'entorn del moli, bos_

cos, garrigues, prats i pastumtges, muntanyes i valls, fosses i cavernes
i terres cultes i ermes. Les possessions esmentades s6n alous del dona_
dor que les t6 disperses en divenos termes, cntre ells Gallecs i li han
perr,,ingut per cessi6 del seu senyor, Amat, pare de Guillem.

no.9

7 / ro /979
csc,r,135

Deili permuta ambJoan, abat de Sant Cugat i la resta dels mon-
jos, les edificacions amb el seu sdl i els sobreposas, horts amb arbrcs
i arbres fruitcrs amb l'aigua que hi ha i el seu doll, amb els recs i I'o-
rigen del rec, que t€ al Vallds, a Gallecs. La possessi6 afronta a l'oest i
al nord amb la terra de Guadamir, prevere; al sud amb la terra de
Fla\i i amb la d'Ermessenda deodicata i les seves filles i a occident
amb la riera. Tamb6 canvia una vinya quc afronta per tot arreu amb
vinves de Transoari. A canvi va rebre del monestir un alou a Palou i a
Guardiola.

no. l0

t5 / | /985
CSC,I,I65

Pere, prevere, Bella, d6na, i el fill, Goregild, i les seves filles, Casta
i Quindeverga, s6n els marmessors testamentaris de Bar6 el qual, en
el seu testament, va deixar al monestir de Sant Cugat una mujada de
terra al Vallds, al terme de Callecs. La terra afionta al nor.d amb una
vin,va de Trasovari, a I'orient amb una vinya d'Ermessenda, deodicata,
pel sud arnb un cami i a I'oest amb una vinya d'Adevo[a, dona.
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no. ll
? / t2/ 1002
csc,II,382

DONACTO

Gotmar d6na al monestir de Sant Cugat el seu alou, que esti for-
mat per terres i vlnyes dispe$es en diversos indrets a Cornelli, a
Palomar i a Gallecs. A Gallecs hi tenia vinyes en dos llocs. Un grup de

disperses

PERMI]TA

canvi, va rebre una altra vinya i una terra tambe a Gallecs.

no. l4

? / 11/ 1002
csc,II,4l2

CONFIRMACIO PAPAI,

El Papa Joan XVIII confirma a l'abat Od6 els b6ns que tenia el
mone(lir. entre ell\ els que te a Callecs.

NOTES 8

CONFIRMACIO PAPAI,

El Papa Silvestre confirma a l'abat Od6 del monestir dr SJnl
Cugat els b6ns del monestir, entre ells, els que r€ en el terme de
Gallecs.

no. l2

23/9 / 1005
CSC,II,399

vinyes afrontava amb vinyes de Guifr6, vicari, i de Borrell, per I'oest;
pel sud amb la terra d'Honorat i arnb Ia vinya d'Adevora i de Gelmir;
pel nord amb la terra d'Adevora i dels seus fills i amb terres de Guifr€
i Borrell. L'altre vinya afrontava amb la vinya de Gelmir per I'oest, pel
sud amb la vinya d'Honorat, per I'occident amb la vinya de Fdlix, pre-
vere, i els seus hereus i pel nord amb la vinya de Borrell.

no. l3

t7/7/1007
CSC,II,41O

Estcve, prevere, permuta amb el monestir de Sant Cugat una
mLrjada de vinya al Vallds, en el terme de Gallecs. La vinya afronra pel
nord i per I'oest amb una vinya erma que la ser de Venetus, difunt;
per I'est amb un cami que va a diversos llocs i pel sud amb una vinya
de Sant Cugat i amb una altre d'una dona anomenada Preciosa. A
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til rrucli del poble <le (;allt(s amb l esgl6sia i l.js seres dePendincn's

vi.r.r g( neril de (;allecs



no. 15

6/3/t008 PERMT]TA

TESTAMENT

ACB,I-2-1262 i
ACB,LAIII,I95,245

. _Felix, 
prevere, permuta amb el bisbe Aeci i els canonges de la Scu

de Barcelona una vinva al Vallis, en el tenne de Galleci. Afionra la
vinya, pel nord amb una vinya de Sant Cugat i mcsura quaranta-i- qua_
tre dextre-s; per l'est amb una vinya d'Ug i fa nou dextris; pel sud arnb
la vinya d'Horaci i mesura quaranta-i-qiatre dextres de longitrrcl; per
I'oest amb una vinya seva i fa vuit dexires. A canvi, rep uni pega'de
terra de I'esgl6sia de Sta. Maria de Gallecs, tal com coD.sta en i'escrip_
tura dc per mrru qrre rl bisbe li \'a Ier.

no. 16

2/5/ rOlO
CSC,II,.I27

Ramis, abans d'anar-se'n a EspaDva (,,Spania", terr^ dels nrusul-
mans.a la peninsula lhirica). problrblerneni en la (rmpaD\a que \a
ler el .omte cle Barrelorra Ranrun Borrcll el ntaleix anv aonlr.r
Cordora. disposlr Ia ser:r darrera r'olrrnrat, pcr si li peninguis la mo .

Els serrs.marrnessors son Esrcvc, pr...r*. fili*. prirrre. ipasqrrel. Fn
ta se\'a dtrposr{l(J. legu unes possessions a Calde: i la resra a (iallcrr.
D6na una vinva a la Seu de Rarcclona, a Gelrnir una terra, al seu fillol
Auruci, una altra ter-ra al costat de la terra de Borrell i tres peces ,tor
,as" de vinya. A Sta. Maria de Gallecs li dcixa una vin),a i uria b6ta; al
seu germii Pascualuna terra i li perdona un deutc; a Esteve, prevere,
una terra amb mallol i un llir; a Gurgil una rinya; al seu filloiAuruci
una peea de vinya i una ovella; a Audesind una vinya. Demana que les
se\rs cases, corts i terres, que s6n al costat dc la terra d'Ug, siguin
venudes als parents propers i el benefici es reparteixi entre Sint Fere
de Roma (tres m:rncusos), Sta. Mirria de Glllecs (dos mancusos),
entrc.Filix i Esteve (tres mancusos) ila resta sigui distribuit entre
esgl6sies i preveres per a la seva enima i per a la de_is seus progenitors.
D6ra al fill de P:rscual un vedell, a Seniofred un polli, a Eiena una
redella i a Leopard li pcrdona un deute. Els borrs que t6 mana ven_
dre ls. aixi tom rl pa i el vi qrre ri iels qrre r-sperrr de la nora c,,llira;
tarnhe les otellrs i cl,, por ts. Els h.ucfi ci, t rder'ra rsmert ar Jos per .r la
salvaciri dc la seva inima



NOTES 8

TF,STAMENT

no. 17

2r /3/1044
CSC,II,568

Ariemir fa testament i nomena executors a Bernat, Benedicte'

Jofr6, At6 i la seva muller Bonicia. Declara estar malalt i d6na poders
als seus marmessors per fer complir la seva voluntat en cas que li ar -

bi la seva mort. Fa donaci6 a I'esgl€sia de Sta. Maria de Gallecs d'una
pea d.e "lrilia" (probablement un hort amb arbres fruiters i empar"
iats), perqui eJ vengui i el preu es dediqui a decorar fesgl6sia'
Tarnb6 fa donacions a St. Pere de Roma, als monestirs de St. Cugat
del Valles i St. Miquel del Fai i al capitol de la catedral de Barcelona.
Tambd ta donatius icessions a diversos preveres. a varis ami(s i

parents (la seva neta anomenada Senior) i a la seva esposa, que rep
un bou. una somera, una b6ta, un llit, una rella, dues aixades i les

cases que tenia amb el seu alou que €s al voltant. Finalmtlnt' el pa i el
vi que s'espera de la collita dels seus camPs, demana que sen'eixi per
saldar deutes i del que resti, dues terceres parts siguin per a la seva

esposa i I'altra part es dediqui a fer obres per a la salvaciri de la seva

inima.

no. 18

26/ 5 / 1044
csc,II,570

DONAOO TESTAMENTARIA

Bonicia, dona, com a marmessora testamentaria del seu marit
difunt, Ariemir, lega al monestir de Sant Cugat una Peea de terra i
una "lrilia" amb els seus arbres de diversos tipus al Valles, en el terme
de Sta. Maria de Gallecs. Confronta per I'est amb el torrent que corre
en temps de pluja; pel sud amb I'alou de St Cugat; per I'oest amb la
terra dils filli de Ciliard, difunt, i pel nord amb la terra i vinya del
monestir de Sant Miquel. La marmessora es reseNa I'usdefiuit de la
donaci6 durant la sela vida, amb el compromis de legarJa a la seva
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no. 19

4/ | / 1057 TESTAMENT

TESTAMENT

DONACIO

TESTAMENT

Ermemir, dona, fa testament i, entre les seves possessions, lega a
Ia Seu episcopal de Bar(elona el que tenia a Callecs: cases. terre.. r'i-
nyes, prats, pastrlratges, recs, arlrr-es i cases senyorials "m4arirraJ".

ACB,L{jV,22,66

no.2l

8/5/t065

no.22

24 / 3/ tO67
csc,tI,656

no. 20

29 / 6/ t063
CSC,II,634

GuiLr fucolf, cn testar, deixa a la seva esposa, Raquel, tot el seu
alou que t€ a Gallecs, de ral manera que el posseeixi de per vida i, en
morir, el doni a St. Cugat.

sLM.,t20

Bonfill, fill de Sanli, d6na a la seva esposa, Guisla, el seu alou dis
pers a diferents indrets, entre ells a Gallecs, on possecix un mas arnl)
terres, vinyes i tot el que al mas hi pertany.

Raquel, en voler anar de pelegrinatge a Sra. Maria del Puig, a Sra.
Fe o a altres llocs, fa testament, per si li esdev6 repentinament la mort.
Declara marmessors seus Gerard Otger, Arnau, germi seu, Mir
Goltred i el seu senyor, Andrcu, abat de Sant Cugat. Enrre altres dona-
cions, lega al monestir de Sant Cugat el seu alou de Gallecs, amb tots
els seus cdificis i amb tots els seus alous que alli t€ en diversos llocs.
Entre les-persones que reben quelcom hi ha Bernat de Gallecs, al qual
la testarlunt deixa rres sexters de blar

1)



NOTES 8

Umbert Gerbert, en voler anar de pelegrinatge aJerusalem, fa tee

tament i lesa al monestir de Sant Cugat del Vallis els alous que s6n al

Vallds: terr?s. vinyes i cases que td i la parrdquia de Sta Maria de

Gallecs.

no.24

r/3/1092
csc,rr,147

VENDA

Ponq i Ia seva muller, Cixol, i Ia sew filla, Adalet, que anomenen

Venrela, venen al monestir de Sant Cugat una pega de vin}a al Vallis'
a la oarrdouia de Sta. Maria de Gallecs' a canvi de cinc quarteres d or'
di. ia vlnv'a limiu pel nord. per l'est i pel sud amb un alou de Sanl

Cugat i per l'oest amb I'alou d'Arnarr i Ramon Bonfill'

no. 23

21/2/1089
csc,rr,731

TF,STAMENT

no. 25

1/ 12/ 1098
csc,rr,774

CONFIRMACIO PAPAL

El Papa Urbi II confirma a I'abat Berenguer els b6ns del mones
tir de St. 

'Cugat i, entre ells, els que tenia "a Ia paniquia d'e Canecs"'

no. 26

segle XI CAPBREU
ACA,RBIV,extra,3226

Una relaci6 de parrdquies, no se sap de quina data exacta (enca-

ra que qaireb6 segui del segle XI). ni per qui elaborada (encara que

.rr.rL"biement oelbisbe de-Bat.elona). esmenur la de Gallecs junu-
lnent amb alg,l'nes 

^ltres 
del Vallis, del Barcelonis i del Maresme'
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no.27

1/7 / rr04
C]SC],II,?8.1

PERM{ITA

DONACIO
ACA,RBIII,268

Bernat Guillem iel seu fill, Ramon Bernar, donen a Arnau
Guillem, en feu, dos sagrcrs amb les seves construccions i la meitat
d'una figuera, amb dues feixes d'alou, a la sagrera de Sta. Maria de
Gallecs, alli on viu Berenguer Mir. Una feixa d'alou afronta amb l'a-
lou d'Arnau Gerard i amb I'alou de I'esgl€sia de Gallecs. L'altra feixa
afronta tamb€ amb I'alou d'Arnau Gerard i amb un cami pirblic.

I'ENDA
ACA,RBry,26

Ramon Maier i la seva esposa Adalet canvien al mon(slir de Sanr
Cugat el seu alou, propi i franc, format per cabanes, horts i hortets,
rcrres i r inves iarbres de divcrsos ripus. prats iparrurarges.jrrntamenr
amb un mas al Vilar; tamb€ I'alou que fou de Godal ialguns sagrers
al costat de I'esgl6sia de Callecs; tot situat a la parra)quia de Sta. Maria
de Gallecs i a altres parrdquies veines. A canvi reben r.rn alou a un
altre indret "Canalilies" on el gendrc de Ramon , Udalgar i el fill de la
parella han construit una torrc militar. El matrimoni es queda amb
I'usdefrrrit del mas de Vilar i es compromet a pagar anyalment un
parell de capons.

no.28

30 /z / tt25

no.29

t7 /'\ / tt33

Arnau Guillem ven a Berenguer de Rovira i la sela esposa,
Ermessenda, dos sagrers amb edificacions, la meitat d'una figuera i
dues leixes a la sagrera de la parrdquia de Sta. Maria de Gallecs. Les
feixes afionten amb I'alou d'Arnau Gerard i amb el de Sta. Maria. t-a
venda es fa per deu sous en diners.

It



no, 30

27 / 11/ 1140

NOTES 8

TESTAMENT

TESTAMENT

Berenguer de Rovira en el seu testament fa donaci6 de les cases
"ilomos", que t€ alasagrera de Gallecs i en les que habitava Berenguer
Guadall, a la milicia del temple, concretament a la sela comanda de
Palau de Plegamans.

ACA,RBTV,l2O

no. 3l

t /9/1142
csc,III,945

Arbert de Parets lega un morabeti a Sta. Maria de Gallecs, el qual
li devia Narbona, per a la salvaci6 de la seva inima.

no. 32

4/9/1143 TESTAMENT
CSC,III,95O

Pere Bernet d6na a Sta. Maria de Gallecs dos sous per a la salva-
ci6 de la se\,a inima.

t0/8/rr46 \.ENDA
ASA,260

Pere d'Ol6 i la sela esposa, Sibil.la, venen a Esteve de Ribaforta i
la sela esposa, Ermesseqda Cuadat, tot el seu alou: un mas amb totes
les seves pertinences, terra i vinla i arbres de diferens tipus que tenen
a la parrdquia de Gallecs,juntament amb altres possessions que tenen
a altres llocs. Ho venen tot pel preu de quaranta sous de Barcelona,
dels quals, quinze els t6 Ramon Guillem, senescal de la cort comtal.
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