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•CABRERA forma part de la regió coneguda per Maresma ó Marina, 
estant situat á uns 24 kilometres de Barcelona y á 3 de Mataró. 
Las casas de son poble, envoltant á la'iglesia parroquial, blan-
quejan per las vertents y fons d'una estreta y accidentada vall, 

O oberta pel costat occidental, ó del mar. Forman esta vall los 
turons de Sant Joan y Sant Sebastià pel cantó d'Orient, lo Mont

cabrer per Ponent, y lo Burriach pel Nort. 
Lo terme de Cabrera està enclòs entre los de las poblacions de Vilassar 

de Mar, Vilassar de Dalt, Cabrils, Argentona y Mataró. La població serà 
avuy de uns 240 fochs. En lo any 1352, quant Pere III feu lo cens de Cata
lunya, era de Sg fochs. Se dividei.x dit terme en tres barriadas: Cabrera, 
Agell y lo Cros. 

Sobre l'origen de son nom continuam la opinió de l'autor anònim del 
Speculum Officialaltis escrit en lo sigle XVIII, qui es de parer provinga del 
vehi Montcabrer (qual aspre montanya sols veu ésser utilisable per las 
cabras), hont las rocas blancas, al sobressurtir d'entre lo fullatge dels arbus
tos, y miradas desde certa distancia, diu que similan un remat de cabras 
pastorant. 

Desde molt antich aquellas montanyas s'han vist pobladas per las rassas 
aborígenas. Ho demostran, per una part, los objectes protohistòrichs trobats 
en son volt en diferentas épocas; y, per altre, la creencia de que una molt 
cèlebre gruta ó caverna natural, emplassada en lo mitj del Montcabrer en 
la cara que mira al mar, ha servit de morada á algunas generacions huma
nas. Los qui la han visitada no dubtan en calificarla de habitació troglodita. 
Es coneguda en lo pahís per lo Cau de las Bcnas Donas y també per Com de 
la Encantada. Se la senyala com lloch habitat per bruxas y encantadas, 
suposant que d'alll surten y sescampan pel terme. La cova es de difícil 
accés. 

Entrant á temps coneguts ó historíables, no podem passar avant sens 
fixarnos d'una manera especial en las valiosas troballas arqueológicas que. 
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al nivellar una part de l'hort de can Rodon, propietat de D. Joan Rubio de la 
Serna, en los primers dias de Janer de l'any 1881, se comensaren á posar en 
descubert. Ab fonament se creu pertanyen al sigle 111 ó II abans de Jesu-
crist. De aytals troballas tenim noticia haverne parlat los periòdichs y obras 
següents, essent possible incorreguem en alguna omissió involuntària: 

Ga^^ette Archeologique, de París (Janer de 1881).—L'Excursionista, bo -
lleti mensual de la Associació Catalanista d'Excursions Científicas (Febrer 
de 1881 y Setembre de 1884).—Diario de Barcelona (12 de F'ebrer de 1881). 
—El semanario de Mataró (2 de Febrer y 20 de Juliol de 1884).— Butlletí 
mensual de la ^Associació d'Excursions Catalana (Juliol-Agost de 1886 y Maig-
Juliol de 1887).— Memorias de la Real a/lcademia de la Historia, volum XI. 
—Estudios arqiieológiccs íobre lluro, per Joseph M." Pellicer y Pagès. — L a 
España Regicnal ( Febrer de 1888).—Híoletin de la Real Academia de la His
toria ( Maig de 1889).—Historia de Catalunya, per Antoni Aulestia y Pijoan. 
—Discursos leídos ante la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona en la 
recepción pública del Rdo. T. Eduardo Llanas, escolapio, el día 5 de Abril 
de i8gi.—Erros histórichs, volum l l l . La Creu, per Joseph Brunet y Bellet. 

Ab los objectes de Cabrera ha format un magnífich museu son propietari 
Sr. Rubio, qui's complau en ensenyarlo ais aficionats que á dit intent visi
tan la sua casa-torra de Llavaneras, hont lo té instalat. 

Donarem lleugera ressenya de tant importants troballas. Per regla gene
ral los objectes aparexeren fermant una agrupació per cada enterrament, y 
aquesta ve constituida, segons diu lo Sr. Rubio en lo volum XI de las 
Memorias de la Real Academia de la Historia, per dos urnas cinerarias colo
cadas dretas, y en las sevas voras un nombre major ó menor de plats y 
vasos, contenint, per lo regular, restos d'aliments, com ous d'aucells y de 
quadrúpedos, petxinas, espinas de peix, esclofoUas d'ou, etc. Las espasas y 
altras armas se troban en los matexos grupos tocant casi sempre á las urnas 
cinerarias. Mokas vegadas aparexen en sa forma propia y natural; però es 
freqüent trobarlas doblegadas y fetas mal bé expressament. Se creu que cada 
grupo constituí una sepultura de familia, distingintse la posició social de sos 
individuos en vida, pel nombre v qualitat dels vasos, armas y altros objectes 
que contenían. 

Las urnas cinerarias afectan tota varietat de formas, per manera quesera 
rara no se n'hi trobi un exemplar de quantas los escriptors de arqueología 
comunican existir com procedents de necròpolis y sepulturas antiguas descu-
bertas per Europa. Se assenyalan com las més originals de las de Cabrera, 
á unas de dimensió extraordinaria, completament cónicas, faltadas de coll, 
ab la boca situada al centre de sa part més alta é inflada, y en sos costats 
unas nansas rudimentarias. Altras urnas afectan la forma d'ànfora grega, ab 
panxa cèntrica y ample, coll proporcionat, dos nansas ben desenrotlladas y 
base aplanada, las que devegadas ostentan varietat de motlluras. Y, final
ment, s'hi troban urnas de forma oval, ab diversitat de detalls y algunas 
diferencias remarcables. 

Menos variats en sas formas que las urnas son los plats de terrissa apa-
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CABRER.V DEL MARESMA. — Objectes de ferro trobats en la horta de can Roden 

(D'una fotografia de D. Gaspar Brunet) 

resculs. Emperò no dexan d'oferir interessants varietats en sa factura y 
color. En cambi, de vasos per beure n'hi hà de tantas menas, que cada hu 
d'ells constitue.x un tipo diferent. Los més pertanyen al tipo nomenat capis 
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pels romans, y per nosaltres gerro, per tenir una sola nansa; altre ab dos 
nansas imitan lo Kekbé grech; hu del ls recorda al cantharus de coll ample 
y estirat, nansas allargadas, y damunt d'ellas dos llenguetas formadas per la 
prolongació del bordó de la copa; altre es un kilix ó copa ampia y fonda, de 
peu llarch y estret y buyt de dins; yaú&s páteras: una d'ellas ostenta curiosa 
inscripció en lletras ibéricas; y á més altres variants de factura, color, mate
rial, etc., que no detallarem pera no pecar de minuciosos y voler cenyirnos á 
nostre objecte de compiladors. 

Entre los vasos per perfums, las diferencias no son menys notables que 
en los precedents. Los més arcaichs presentan forma de capis, fets á la mà y 
sense torn, color fosch y desigual, dibuxos rudimentaris y esmaltats de 
blanch. De un modelat agradable y perfecte es certa ampiilla gris perla, pu 
lida y brillant. Los tres vasos del tipo askcs, segons los grechs, que alguns 
arqueòlechs suposan foren usats com á llantias y altres com á resultat de 
rituals funeraris, son interessants y variats, haventnhi de pasta roja barnis-
sada. D'entre los derrers es notabilíssim un que té la forma de peu calsat ab 
\o diabaihniin grech, conscmh\aLnt al /e^/to.ç, ab figuras pintadas; dos kylix 
de formas opostas; un cráter, ó vas de gran capacitat, per barrejarhi l'aygua 
y lo vi abans de servirlo á taula; y diversitat de cantharus, deis que apar de 
molta valúa hu d'ells en qual barnis s'hi nota cert reflexo metàlich aplomat. 

La forma que domina, en la abundant y variada serie de plats rojos ó 
negres, barnissats ó no, es la de patina ó plat fondo á manera de cono inver
tit, y desprès d'aquesta la de las páteras. Donarem compte especial d'un 
plat, ben diferent d'aquestos, format d'un disch lleugerament cóncavo y en 
son mitj altre cavitat de diàmetre y profunditat reduhits, que alguns autors 
suposan destinats per servir fruytas á taula. 

Las espasas son rectas y aplanadas, de curta dimensió, no pasant de 54 á 
80 centímetres, y tant á propòsit pera ferir de punta com de tall. Algunas se 
desenterraren doblegadas expressament. Dominan las del tipo genuïnament 
ibèrich descrit pels historiadors desde Polibi, haventhi de las ditas Jalcaia. 
Dels punyals poch ne direm, si no es referir la existencia d'un exemplar ori
ginal qual fulla es tant ample de son manech com de la punta, lleugerament 
encorvada y tenint lo tall en una sola banda. 

De formas y dimensions diferents son las puntas de llansa enterradas en 
la necròpolis, aparexent també ab ellas dos solijerreiim ó flexa llarga de 
f^rro, arma que 's tirava ab la mà, mercès á l 'impuls comunicat per una 
corretja lligada en son mitj. No han dexat de trobarshi argollas de subjectar 
los escuts al bras, indici eloqüent d'haver ficat en los enterraments esta 
arma defensiva, qu'el temps cuidà consumir la fusta ó cuyro que la formava. 

Barrejadas ab los óssos calcinats s'han iTohaX fíbulas ú objectes d'adorno, 
com águilas, cibellas y gafets, elaborats ab bronco ó ferro, los que no per 
son petit tamanyo dexan d'esser curiosissims; brassalets, aros y anellas de 
metall d'usos variats;/a/i/s ú óssos petits d'animals pera jugar al joch dit de 
Yosset, haventnhi de metall imitant á aquells. 

De las troballas més notables son los whorls ó Jitsayoles de terra cuyta 
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barnisada de negre, hu d'ells de cristall. A l'esmentarlos en una de sas obras 
lo Sr. Brunet y Bellet ( i ) , fa observar s'en trobava un dins de cada urna 
cineraria. Y afegeix en son erudit treball, que 'Is arqucòkchs catalans no han 
donat d la necròpolis de Cabrera la importancia que mereix, segons la cpiniódels 
eminents arqueòlechs Mr. Samuel Birch, director d'antiguetats en el [Museu 
Britànich, y Mr. Lenormand. 

La disposició y varietat dels objectes afirma la incontestable existencia 
d'alguna necròpolis en aquell lloch. Més encara: en las troballas de 
l'any 1886, unas parets de pedra de o'io m. de gruix, dexant un espay rec
tangular entre ellas y los objectes aparescuts en dit recinte, marcaren la 
situació d'una vivenda inmediata á las sepulturas. Essent excavada la terra 
de son fons, n'exiren algunas eynas del camp, curiosas monedas, pedras de 
moldre, abundants restos de ceràmica de tota classe, óssos d'animals y pet-
xinas, y fragments de bronco, coure, ferro y carbó. Tot axò, diu lo senyor 
Rubio (2), revela evidentment que allí habitaren d'una manera sedentaria 
alguns sers humans, quals cendras y mobiliari fúnebre fou descubert en las 
primeras troballas. Axi honravan aquells vius á sos passats, depositant 
llurs restes baix sa vigilancia inmediata. Es la manera com s'ha observat ho 
practicaren molts pobles d'aquellas remotas etats al volguer respectar y reve
renciar la memoria dels al·legats, ço es, enterrantlos dins de llur propia 
habitació. 

La horta de can Rodon, hont han aparescut tots exos objectes, no ha 
sigut completament excavada, puix que son propietari, volguent compaginar 
sas aficions ab las necessitats del cultiu, s'ha limitat á fer excavacions par
cials, de las que'n va axecant detallat plano pera completarlas ab los anys. 
En lo actual de 1893 té intent de fer alguns pous de prova pera prosseguirlas 
si li donan resultat. Atès á que ni la mitat de la horta ha estat encara exca
vada, es d'esperar que ab novas troballas s'ilustrarà més la historia de Ca
brera en aquells segles. 

Necròpolis tant rica y abundosa en variats objectes demostra la necessitat 
d'existir proper á ella important població, que aquí no pot ésser més que la 
lluro celtibérica. Creu, lo Sr. Rubio de la Serna, se trobaria lluro més pro
pera á Cabrera que á Mataró, v opina degué estar situada en alguna de las 
moltas alturas existents á son entorn. De aquesta manera veya justificat lo 
significat estimològich atribuit per Cortés á la paraula lluro, de: empinada, 
excelsa, á causa de sa radical il. 

Y aquí no podem dexar de consignar la opinió sustentada pel eminent 
escolapi P. Eduart Llanas, qui opina, sobre lo emplassament de la romana 
lluro, que, á més del tros de població ocupant la solana de Mataró, ço es, 

(1) No estan acordes los arqueòlechs sobre los whorls ófusayoles, perquè, com fa ob
servar molt bé lo Sr. Brunet, mentres uns pretenen que son adornos, altres volen sian 
monedas y altres amulets. Sa forma es rodona y variada y son construïts de diferents 
materials. 

(2) Boletín de / j Tieal Academia de la Historia, vol. 14, pàg. 426. 
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entre los torrents de Sant Simón y la riera d'Argentona, existí altre població 
romana á l'O. de aquesta, en lo poble de Cabrera, com també á l'E. del 
torrent de Sant Simón; al Morrell, en terme municipal de ¡Llavaneras. De 
aquí judica provenir lo nom semieval de Civiías Fracta. 

Passant d'un salt á la Etat Mitjana, abans del segle XI no ve mentat 
Cabrera ni sa iglesia de Sant Feliu, per més que se'ls ha de suposar ante
riors. En lo any 1073 consta formar terme propi, en una escriptura determi
nant que l'alou posseit per Nevia, en aquesta part del Maresma^ estava inira 
términos de mata et de argentona et de capraria ( i ) . 

Sobre l'origen d'estar Cabrera baix lo patronat de Sant Feliu, existeix 
una tradició relatada per lo Sr. Rubio de la Serna en sa Noticia de una 
necròpolis ante-romana. En los primers segles del cristianisme, al trasladarse 
Sant Feliu desde Barcelona á Gerona pera pendre possessió de son càrrech 
episcopal, seguí la vía romana que per la costa ajuntava abdós poblacions. 
Cabrera fou lo terme de sa primera jornada, pernoctant en una de las casas 
del poble, que encara avuy día assenyalan sos vehins com continuadora de 
la antigua hont s'allotjà. Tot seguit de martiritsat, en los primers anys del 
segle IV, la vila l'adoptà per son titular y patró. 

La iglesia de Sant Feliu era de las que s'hi podían celebrar testaments 
sagramentals. En tant es així, que en 1104 1° '^^ 1̂  heroína catalana Adelai-
dis es jurat pels testimonis davant de dit altar (2). 

En lo segle XI, Cabrera, junt ab Premià, ve citat entre los pobles que 
formavan las Franquesas del Vallès y Maresma, quan lo Comte de Barcelona 
las donà á Nard y á Ramon Guillem. Los pobles del Vallès anomenats com 
constituint ditas franquesas eran: La Atmetlla, La Garriga, Llerona, Sama-
lús, Granollers, Palou, Martorellas, La Roca, Vilanova y Malanyanechs. 

Durant la Etat Mitja, Cabrera apareix despresa completament de la juris
dicció feudal dels senyors de Burriach y de Vilassar, á despit d'estar dessota 
mateix d'aquell primer castell. Es axò més notable, quant la capella de Sant 
Vicens, emplassada dins lo solar del Burriach, era sufragánea de la parro
quia de Sant Feliu. En la època en que lo senyor de Burriach exercí juris
dicció més ó menys ample en Argentona, Vilassar y voltants de la torra de 
Cogoll, no consta s'extengués á Cabrera. En la venda feta, en 1352, per la 
família Sant-Vicens á Pere de Bosch (ó Des-bosch) dels dos castells de 
Vilassar y Burriach, no s'hi esmenta en la escriptura á la parroquia de Sant 
Feliu de Cabrera, mentres que consigna á la petita torra de Cogoll, d'impor
tància secundaria. De la mateixa manera observarem que en lo cens dels 
fochs de Catalunya, del 1359, entre los fochs desgleya e de cavallers, y sepa
radament de la partida de Vilassar, que diu pertànyer á P. des Bosch, hi 
anomena á Cabrera ab Sg fochs, sens designar sigues del propi Bosch. Los 
presents datos, si res en concret afirman, son comprobado implícita del que 
dihem, majorment no sabent n'hi hagen en contra de nostra afirmació. 

(1) Antiquit. Eccl. Cathed., vol. II (Arx. Cat. de Barc) . 
(2) Antiquit. Eccl. Cathed., vol. 11 (Arx. Cat. de Barc). 
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Solsament per Barallat (i) se sobrentén que en 1262 Berenguer de Sant 
Vicens, senyor dels castells de Burriach y de Vilassar, possehí la parroquia 
de Cabrera, puix diu dotà ab aquesta á altres fills seus, al dexar los castells 
predits á Guillem de Sant Vicens, son hereu. 

De la jurisdicció civil de Cabrera ne tenim algunas novas que sols s'atras-
san al segle XV. Sols á títol de inventari consignarem que Rigalt y Fargas, 
en son Tratado de noblesa, afirma existí una família Barriach ó 'Burriach, 
qui era solariega de la quadra de Cabrera per haver guanyat lo castell als 
moros. Emperò com ni ell ho fonamenta ni tenim fè en las tradicions he
ráldicas, posam en dupte aquesta nova. 

En 1405, se diu en la citada Noticia del Sr. Rubio de la Serna que 
Ramon de Blanes era Senyor de la casa de Cabrera. 

En 1418 Joan des Quer tenia ocupada la jurisdicció de Sant Feliu de 
Cabrera, tal vegada indegudament, per quant lo Batlle General, en 9 de 
Febrer, declara pertànyer aquella al Reyal Patrimoni, demanant á Quer 
exhibexi documents acreditant sa propietat, puix que desitjava redimiria y 
reintegrarli son valor. Ig·noram la resolució en axò recaiguda, per no exten-
dres á més aytal cita (2). 

Arnau Fontanals y sa muller Elisabeth aparexen com á senyors de la 
casa de Cabrera. Las pocas novas del primer las extrayem de son testament, 
otorgat estant detingut en lo Hit per grave malaltia, lo 6 de Febrer de 1454. 
Altre document del 1460 nos diu possehí la jurisdicció criminal baxa. 

Era, Arnau, militar y metge del Rey d'Aragó, tenint son domicili en la 
parroquia de Cabrera. En Novembre de 1436, segons lo Dietari del Consell, 
fou hu dels qui inspeccionà y emití dictamen en la malaltia de la Reyna. 
Lo testament fet en sa casa (3) porta la expressiva data de Actum est hoc in 
DOMO de Cabrera sita in parrochia sancti felicis de cabrera. Ab axò se fa 
més patent la existencia de la casa (domus) senyorial y jurisdiccional de 
Cabrera, sola y separada de la jurisdicció del tant vehí castell de Burriach. 

Lo testament del donçell Mossèn Fontanals es interessant, puix caracte-
rísa la època. Comensa nombrant executors testamentaris á sa muller El i
sabeth, á qui dexa usufructuaria de tots sos bens, y al prèbere Miquel 
Bramona, beneficiat de la iglesia de Sant Pere de las Puellas de Barcelona. 
Ordena que son cors siga sepultat en certa capella dins la iglesia de Sant 
Feliu de Cabrera, que mana 's construexi després de sa mort, si es que ell 
abans no la hagués feta edificar, baix la advocació del gloriós Arcàngel Sant 
Miquel, hont vol s'hi esculpexin senyam sive bandera et clipeum ac alia arma, 
segons costum dels militars. 

Esmenta en los llegats, á sos germans Francina, muller d'Antoni Mas, de 
Mataró, y Jaume de Fontanals, casat ab Elisabeth, residint á Cabrera. A 
una tal Maria, qui havia sigut esclava d'ell, aleshoras casada ab Jaume 

( I ) Àlbum pinloresch monumental de Catalunya, i. 'colecció, 1879, nombre 19. 
(2) Liberpalrimonii Regí (Arx, Ar.) 
(3) Dotaüarum, volum 111 (Arx. Curia Eclesiàstica de Barcelona). 
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Ulzina, li fa certas dexas. Disposa que un seu captiu, anomenat Anton, de 
25 anys d'edat y de natione sarracenorum, servexi á sa muller durant quatre 
anys després de sa mort, passats los quals quedarà lliure. Vol que al morir 
ell quedin en llibertat sos esclaus Joan y Catarina, de nacione tarírorum y 
edat 30 anys aproximadament, ab los fills que tenen y podran tenir. 

Després ¿t morta sa muller Isabel, disposa se realisin tots sos bens mobles 
é inmobles, fundant un benefici perpetuo ab lo producte de tota sa herencia, 
en la sua capella de Sant Miquel, quin dret de patronat lega á una neboda 
nomenada Eufrasina, muller d'Anton Martí, residint en Sant Vicens de 
Sarrià, y á tots sos successors. Al prèbere obtentor del benefici li imposa per 
obligació residir á Cabrera. 

En 1460, morts Arnau y Elisabeth, lo prèbere Miquel Bramona, donant 
cumpl imenta estas disposicions testamentarias, ven la jurisdicció criminal de 
la casa de Cabrera. Della ne resulta comprador Joan d'Argentona, qui figurà 
bastant en sa època, puix regi la BatUía General de Catalunya en los anys 
de 1477 y 1479. Nos comunican la nova d'esta venda, uns capítuls fets y fir
mats entre los prohoms de la universitat de Cabrera, d'una part, y Joan II 
de part altre, los quals publicàrem íntegrament en El Cronista, de Mataró, 
dels mesos de Janer y Febrer de 1892, copiantlos del Diversorum lIJoannis II, 
Registre 3371, foli 23, per quina rahó ara nos limitam á donarne sols lleuger 
extracte. 

Comensa ab un preàmbul hont expressan, los de Cabrera, que lo mer im
peri y alta jurisdicció las possehía lo Soberà, y, per tant, ells, desitjant que 
qualsevol altre classe de jurisdicció vage també al Rey, compraran, ab diners 
propis, á Joan d'Argentona tota laque exerceix, y acaban solicitant de Joan 11 
los atorgui los privilegis, llibertats é inmunitats següents, los quals el Rey 
admet y concedeix: 

Que en avant no pugan ésser veñudas, enfeudadas ó alienadas aquellas 
jurisdiccions, pel Rey ni per sos successors en la Corona, y, en cas contrari, 
no valguen ne haien alguna Jermetai de dret, essent hagudas per casses ef>er 
nuiles e freturants de tota Jorca e valor, y autorisant ais habitants de Cabrera 
que en tal cas ells no sien tenguts Jer o prestar alguna feeltat o homenatge al 
qui ditas jurisdiccions compras. Més encara se li autorisa, sens encorriment 
de pena, á resistirse y offendre a aquells tais compradors o adquisidors, com 
també a lurs procuradors, filis, familia e officials, tant ab las armas com del 
modo que creguin convenient, no podent ésser castigats per les najres, morts 
o sinestres que á conseqüència d'axó se seguissen. 

Que lo Batlle, regint la parroquia en nom del Soberà, siga vehi d 'aque-
11a, exercesca la jurisdicció civil y criminal per tres anys y vingui nombrat 
pel Rey d'una terna que li presentarán los de Cabrera. Empero no té facul
tats pera imposar la pena de mort ó mutilació de membre, que competirà 
al Veguer de Barcelona. Se li adjudica per son treball lo salari anyal de sis 
Iliuras barcelonesas. 

Pera administrar los bens públics e altres negocis, lo dimars de Pasqua 
sajuntaràn los de Cabrera á fi de nombrar dos jurats, los qui elegits, pres-
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ten jurament al Batlle d'administrar bé y feelment lo que es objecte de son 
càrrech, procurants totes les coses útils e squimnts les inútils e damnoses a la 
dita universitat, per tota lur possibilitat. També podran elegir, sempre que ho 
estimen convenient, un clavari ó bosser pera administrar los diners del comú, 
qui rendirà comptes cascun any a la Ji de son regiment, als jurats e proho-

La vella alsina del camí de Burriach (dibuix d"A. de Riqucr). 

mens de la dita parroquia, e de aço liaia a fer prestar bona e bastatit seguretat 
ab idonees Jermanees. 

Atenent á que, pera lluir sa jurisdicció á Joan d'Argentona, tenian de 
procurarse, d'una part 25o lliuras, y d'altra part diferents quantitats per las 
despesas inherents á dita compra y las subsegüents per obtenir e haver de 
vostra Reyal Magestat ks presents privilegis, se 'Is facultà poder crear censáis 
morts fins á la quantitat de 55o lliuras. Axi mateix quedan autorisats pera 
imposar tó//s, ó repartiments vehinals, redelmes e vintenes o altres qiialsevulla 
drets sobre losjruyts qui en la dita parroquia se culliran per los habitants de la 
dita parroquia, com també qualsevol classe de drets, á fi de pagar las pen
sions y quitar los censáis. A l'objecte de posarse d'acort en algún d'aquests 
extrems, lenian dret de reunirse una y tantas vegadas com ho haguessen 
menester, ab intervenció y llicencia del Batlle. Podian vendre y arrendar los 
anteriors emoluments sempre que ho estimen convenient y útil. 
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També se permet establir, per espay de i5 anys, impositions en ¡es carns 
que; vendran en la carnicería de la dita parroquia e en altres encara coses aqui 
venedores, segons la forma y estil usats y practicats en las demés poblacions 
vehinas en virtut d'altres concessions reyals. 

Dotze anys, ó siga fins lo 1472, prosseguí Cabrera lliure de jurisdicció 
feudal é incorporada á la Corona. Emperò d'aquestos n'hi hagueren deu de 
cruenta guerra civil, durant los quals passà las penas y privacions per que 
passaren quasi totas las poblacions del Principat. 

En la revolta de Catalunya contra Joan II, Cabrera, com tots los pobles 
de son entorn, seguí, desde son principi, la causa de la terra. Pochs ó 
millor cap fet particular sabem relatiu al poble de que parlam, dels ocorre
guts durant estas turbulencias. Quant en 30 d'Agost de 1464 se donà á 
Lluís Pou lo càrrech de capità de Mataró, la parroquia de Sant Feliu de 
Cabrera vingué enclosa dins los límits de sa capitania de guerra, puix pas
sava de Vilassar pera arribar fins á Premià y Tavà, y s'exlenia pel costat 
d'Argentona, á aquest poble y al de Dosrius. 

En 30 d'Agost de 1471, al donar Joan II en penyora d'una forta quant i 
tat de diner, al renomat capdill Pere Joan Ferrer, la de Mataró v una bona 
part de la regió del Maresma, de la qual era centre lo castell de Burriach, 
ne formà part integrant Cabrera. A derrers de Juliol ó primers d'Agost del 
següent any de 1472, Ferrer, ab alguna gent de guerra, recorregué aquest 
territori pera rebre los homenatges de sos nous vassalls, essent refusat ab 
las armas pels de Mataró y entrant per la forsa dins la iglesia d'Argentona, 
convertida en fortalesa y defensada per sos vehins. Ab data de 6 d'Agost 
sabem que los pagesos d'aquells pobles s'estavan reunint y aparellant pera 
treurel de la regió, y es de creure ho lograren. No hi dexarian de ajudarhi 
los de Cabrera, als qui lo sacrifici pecuniari fet en 1460 pera redimirse, tant 
mal resultat los produhia. 

La guerra civil acabà en 17 d'Octubre de 1472, y aleshoras Cabrera y 
demés poblacions del Maresma no tingueren més remey que subjectarse al 
domini ó sujecció de Ferrer y protéstame per totas las vias possibles. Lo nou 
Senyor los vexava fins al punt d'obligarlos á contribuhir á la reconstrucció 
del castell de Burriach, prestant cada vehí dos jornals quiscun més (i). 

A principis de l'any 1473, y segurament en lo mes de Març, lo Soberà 
proveeix en sentit favorable á las pretensions dels homes del Maresma, ma
nant ésser sobresegut en les obres e guarda del castell de Montcabrer, a les quals 
obres e guarda los dits homens pretenen no ésser tenguts. Y aquí nos cal fer 
una aclaració en lo que al castell de Montcabrer se refereix. No es que en lo 
aspre cim anomenat Montcabrer hi hagués tingut cap castell En Pere Joan 
Ferrer, sinó que aquí, v per aquesta sola vegada, vehem al castell de Bur-

(1) Lo document que dona compte d'aquest y d'altres fets que al período de que 
tractam se referexen, estan publicats ab detalls en lo treball titolat Pere Joan Ferrer 
militar}- Senyor del Maresma, premiat en los Jochs Florals de Barcelona de 1892. 
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riach aplicàrseli impròpiament lo nom de la vehina montanya de Montca-
brer, qui sab si per designarse vulgarment en lo sigle XV á tota la serrala
da que envolta á Cabrera ab aquell gràfic nom. Fem aquesta asseveració 
per la rahó molt senzilla de que en 1473, all! hont se feren grans obras y s'hi 
posaren guardas y escoltas no fou en altre lloch de aquells, sinó en lo 
castell de Burriach. Aceptant per un moment la hipótesis (absurda per molts 
conceptes) de que Ferrer á Tensemps hagués mantingut iguals precaucions 
en altre Castell que 's pogués haver axecat en lo Montcabrer, lo document 
de que parlam los hauria anomenat en plural y atots dos, però may s'ocu
paria d'un castell secundari, dexant en oblit al principal. Las importants 
obras fetas alashoras á Burriach, cridan avuy dia poderosament la atenció 
de tots quants lo visitan. 

Ferrer treballà ab empenyo contra la resolució del Rey abans citada, 
que tant contrariava sas miras, logrant de Joan II revoqués/o e^ecíe rfe/ÍÍ 
primera comissió quant toca a la guarda e obres de dit castell, provehint aquell 
(Pere Joan Ferrer) ésser restituhit en possessió de ¡es dites obres e guarda, segons 
aquestes coses mes largament se contenen en les dites provisions. 

Novas gestions dels vassalls oposantse á esta revocació motivaren que en 
17 de Juny de 1473 Joan II escrivís á Requesens des Soler, goi.'ernador gene
ral de Catalunya, ordonantli que de nou estudiés detingudament aquesta 
qüestió y la falli sens comport algú, y que interinament donguin per no 
publicada la última provisió feta á instancia de Pere Joan Ferrer. 

En aquest estat restaren algun temps mortas las disputas, puix la atenció 
del Rey y de nostra terra se concentrà en lo Rosselló, qual Capital se perdé 
lo 16 de Març de 1475. Ferrer contribuhí personalment á aquesta guerra, tro-
bantse en lo més horrorós del siti de Perpinyà, quant la fam los obligava á 
menjar las carns més dolentas fins arribar á la humana. No dexà de fer valer 
en profit propi aquest nou servey prestat á la patria y á son Rey. 

Dos mesos aprés de tornar del Rosselló, çò es, lo 27 de Maig de 1475, fir
ma Joan II la escriptura de concessió de la jurisdicció civil y criminal y 
altras prerrogativas en favor de Ferrer, de las que aquest assegurava ésser en 
altre temps decorat lo castell de Sant Vicens de Burriach, segons certs títols 
seus desaparescuts durant las passadas turbulencias. Algún reparo tindria 
lo Monarca Aragonès en concedirli, quan fa constar no vol otorgarho en cas 
contrari (jurisdictionem civilem et criminalem esse concessam ei aliis prerroga-
tivis esse fulctum sed carte et tituli in belli tempestate ut asseritis amissi sunt sive 
ergo ita sit sive non). A l'ensemps, considerant als habitants de Cabrera y 
d'Argentona com los més vehins, amparats y socorreguts pel castell de Sant 
Vicens de Burriach, disposa tingan de recuUirse allí en temps de guerra y 
hagen càrrech de las obras y reparos, vigilancia y custodia del mateix, 
segons hi venian obligats en la legislació de Catalunya aquells qui eran de 
recullida d'un castell. 

Se renovan, en 1476, las qüestions dels indignats habitants de Cabrera, 
Mataró, Argentona y demés pobles vehins, contra son Senyor jurisdiccional, 
á despit de las amenassas y vexacions ab que Ferrer tractava de imposarselshi 

3* 
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pera disuadirlos de llurs justas pretencions. Los Concellers de Barcelona, 
pera contrarrestar la gran influencia de Pere Joan Ferrer, se posaren ober-
tament al costat dels pobles del Maresma, com ja havian fet anteriorment, 
servintloshi no poch tant valiosa protecció. 

Emperò res pogueren en los dos anys següents y derrers del regnat de 
Joan II, ja que aquest Soberà lo i5 de Desembre de 1477 ordonà que 
no 's procehís més en una informació oberta contra Ferrer, per virtut de la 
reyal orde dictada en 28 de Juliol de 1476, revocant y anulant tot quant 
hagués disposat en sentit contrari. D'aquesta manera los treballs, sacrificis y 
despesas practicats per los vassalls á fi d'apartar un jou odiós, s'estrellavan á 
despit de la justicia, davant la poderosa influencia de l'esforsat guerrer. 

Tot seguit de mort Joan 11 (19 de Janer de 1479) prenen, si cab, major 
forsa las reivindicacions dels del Maresma, enviant missatgers y correus á 
Càceres, hont se trobava, ab sa muller, lo rey Ferran, qui no volgué de 
moment fallar fins venir á Catalunya. Interinament ordenà á Ferrer, en 
16 de Març de 1479, no executés ni ho consentís de sos oficials, lo menor 
dan vexació extorssio novitats imposició de talls ni maltractaments alguns als 
homens de les dites parròquies ni a algú de aquells. Ab tal disposició, estos 
no 's conceptuaren curats ni satisfets, prosseguint las negociacions, treballs 
y embaxadas, sens treva ni repòs. La exacerbació contra son Senyor anant 
sempre en aument, ara arribà al punt de vèuresels dispostos á jugar el tot 
per tot. 

Lo i.̂ "" de Setembre de 1479 entra á Barcelona Ferran lo Catòlich, par-
tintne 23 dias après. No descuidà ocuparse del plet de que es qüestió, co-
mensant á proposar unas primeras bases de transacció pecuniaria. En vista 
de que las Parroquias del Maresma foren empenyadas per son Pare, en 1471, 
per la forta suma de vint y cinch mil florins d'or, y no essent factible, ni 
just, que tant de diner se pagàs, lo Rey proposà entregar á Ferrer una suma 
més reduhida, comissionant son arreglo á micer Joan Pagès, cavaller y vici-
canciller, y á mossèn Pere Vaca, los quals foren de parer que la dita quatititat 
en lo dit empenyorament contenguda, se devia moderará deu miliaflorins, con
sentint á exa reducció lo interessat. Per conseqüència, lo Monarca disposa 
ne paguin sis mil florins las parroquias del Maresma y los restants quatre 
mil sian satisfets del peculi Reyal, solució que no fou de l'agrado ni acep
tada per aquellas parroquias. 

Omitirem detallar totas las fases d'aquest negoci fins arribar á la solució 
final, puix està explicat per menut en lo treball abans referit. Sols direm que 
á 28 d'Abril de 1480, lo arreglo quedà conclòs en la forma següent: Ferrer 
rebria la quantitat de vuyt mil florins, mijançant la qual ne fos axecada tota 
penyora. De dita suma pagaria cinch mil florins lo Rey, y los restants tres 
mil los homens del Maresma, dos mil tot seguit y mil per creació de censal 
á favor de Pere Joan. Aquest prosseguirà en la possessió ó quasi possessió de 
las parroquias, fins haver cobrat los dos mil florins y tenir creat lo censal á 
fur de vint mil per mil. 

En compensació d'aquest altre sacrifici, lo 31 de Juliol de 1480 Ferran II 
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concedí á Mataró, Cabrera y demés pobles novament redimits, los privile
gis que 's publicaren íntegrament en anterior treball (i). Com que per vir
tut de aquells los pobles esdevenian part integrant de la ciutat de Barce
lona, lo i8 de Juliol del següent any de 1481, los Concellers d'aquesta 
Ciutat axecaren acta de possessió de Cabrera, Mataró, Argentona, Vilassar 
y Premià, y reberen los consegüents homenatges de llurs habitants. 

CASTELL DE BURRIACH. — Vist desde '1 cami de Vilassar de Dalt á Argentona (d'una 
íoiografia, dibuix de D. A. de Riquer). 

De futuras contencions entre algun poblador de Cabrera y Ferrer, pro
pietari que seguí essent de Burriach, sabem com en Març de 1584 tenia pres 
en son castell á Mestre Arnau, barber de Cabrera, pretextant esserli tengut e 
obligat en algunes coses. De sa detenció ne protestan los Concellers de Barce-

(1) Las concessions ó privilegis de Ferran lo Catòlich, de que aquí 's parla, foren tra-
duhits á la llengua castellana per Pellicer y Pagès en Estudios histórico-arqueológicos 
sobre lluro, pàgina 426. Pot consultarse l'original en llengua catalana en lo Registre 3545, 
foli I 33, de r Arxiu de la Corona d' Aragó. 
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lona, en data de 15 de Març, alegant que si ell li està obligat en alguna cosa, 
reclami en contra seu davant lo Infant Llochtinent, puix del contrari, deyan 
los Concellers, «que per quant nosaltres no podem fallir a ía ajuda e deffen-
cio del dit mestre arnau com a Ciutadà que es de aquesta Ciutat, convendría 
a nosaltres provehirhi per tots aquells remeys e miians que porem de justicia 
e aquesta Ciutat en semblants coses ho ha acustumat». 

Aquestos anys ocorregué la segona sublevado dels remensas, acabdillats 
per en Pere Joan Sala (i), que comensà á mitjans del 1584. Nasqué en la co
marca d'Ampurdà, als derrers de l'any, essent secundada per sos partidaris 
de Vich y Vallès. Crexé lo prestigi dels remensas, y lo 7 de Janer de 1485 
los de Barcelona convocan á alguns pobles vehins pera pendre algunas pre
caucions, formant part Cabrera dels alashoras convocats. A mitj Janer los 
remensas sublevats procuraren fer ingressar en lo mohiment als habitants 
del Maresma, á quin objecte enviaren agents á Cabrera, Vilassar y Pre
mià, los qui no lograrían son intent, segons ne depenja del contingut de la 
present carta: 

«Als honorables Senyors los baties e jurats de Prehemia, Vilassar e de 
Cabrera. 

»Honorables Senyors: Per en Pere Pons de Vilassar e Pere Parera de 
premia tramesos a nosaltres per part de vosaltres som stats informats que en 
pere johan sala adherents sequasses seus serien arribats en aqueixes vostres 
parròquies demanants vos homens quils seguissen eus adheriseu a ells e a la 
opinió llur e bones respostes quels haveu fetes com a bons e fidelissimos vas
salls qui sou de la M.* del S. Rey e bons Ciutadans de aquesta Ciutat lo que 
de vosaltres no sen podie sperar sino lo que reportat nos es stat per los des-
sus dits e grahimvos ho molt per que de vosaltres e altres parròquies sem
blants havem avisada la prefata Magestat ésser affectats e fidelissimos vas
salls de sa S. Pregantvos que com be e degudament haveu fet fins aci axi e 
millor de qui avant vullau perseverar no adherintvos en alguna manera al 
dit sala ne donarli homens quil seguesquen sino en la millor forma que 
poreu donarli aniament apartant les vitualles perquè no hajen occasio de 
aturar aqui. Aquesta Ciutat axi per virtut del somatent e mes contra lo dit 
sala e adherents seus per conservació e deffencio de les regalies del dit 
Senyor Rey e observançe dels Usatges de Barchinona, Constitucions de 
Cathalunya usos privilegis e libertats de les dites Ciutat e principat adhe-
rintse a la voluntat del dit S. la qual es que com tais actes sien mes acostats 
a rrebellio que fidelitat nos encarrega e mane que vullam donar al 111. S. In
fant lochtinent general de la M.' sua aquelles favor e aiuda que en castigar 
tais actes se requer. E per ço es stat delliberat e exequtat que la bandera de 
aquesta Ciutat sia stada treta e cridat sou per acordar gent axi de Cavall 

(1) Ve relatada per extens en Lo ahament de Mieres, treball del Sr. Sanpere y Miquel 
premiat en los Jochs Florals de 1879. 
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com de peu per acompanyar dita bandera e fer lo servey dessus dit. E per 
quant aqueixes parròquies segons sabeu son membre de aquesta Ciutat e es 
degut en semblants actes sien demanades e fassen lo que en tal cas se acus-
tume fer vers aquesta Ciutat Perçous pregam quens tremetau persona ó 
persones per comunicar ab nosaltres sobre dit negoci havents ferma con
fiança que per mitja de les provisions ques fan los dits malfaytors e crimi
nosos hauran lo castich degut e merexedor a la lahor de nostre Senyor deu 
servey de la prefata M.' be e repòs dels poblats en lo present principat. E 
sia lo sanct sperit vostra guarda. De Barchinona XXII de Janer any Mil 
CCCCLXXXV. 

»Los Concellers de Barchinona a vostre honor apparellats.» 

Lo 24 de Janer los de Cabrera reberen altre carta dels Concellers, con-
semblant á las escritas á Mataró, Vilassar, Premià, Alella, Tayà y Tiana, 
recomanant evitessin reunions que portassen mohiments, desordres y perills, 
«e si per ventura haveu haudes letres queus reculliau, nou havem entes a 
dir sino ten solament per les vitualles perqué aquelles nous fossen preses e 
devorades per aqueixa gent aiustadissa». Paraulas son estas que sembla con
trarrestan una mica la seguretat que respira la carta precedent, çò es, 
de que á Cabrera y en tot lo Maresma no era secundat lo mohiment deis 
remensas. 

En lo Febrer los remensas progressaren pel Vallès, y baxant pel Llobre
gat arribaren fins á Martorell. Emperò en lo mes de Març los comensà la 
mala fortuna, majorment quant En Sala, passant á la regió del Maresma, 
decidí atacar la vila de Mataró. Refugiats sos defensors dins de la iglesia, 
quant los arribà lo secors tramès pels pobles de Cabrera, Argentona, Vilas
sar, Tayá, Alella, Tiana y Badalona baix lo comandament d"En Guillem 
Pere Bellot d'Argentona, resultà inútil, puix havian caigut en poder dels 
sitiadors. 

Al poch temps (23 de Març) fou Sala completament derrotat, vensut y 
pres á Llerona, per la host barcelonina. 

A fi de contribuir á las despesas fetas per Barcelona pera pagar lo sou a 
la gent darmes que ha stipendiada per reprimir e obviar als dans d'esta insur
recció, foren tatxats y obligats á contribuirhi molts pobles vehins, figurant 
Cabrera en aquest nombre. Emperò oposà aquest poble algunas dificultats 
en contribuirhi, instant los Concellers al pago, en data de 13 de Juny, ab 
cartas escritas á tots los pobles morosos. A despit de aquesta carta, Mataró, 
Cabrera, Argentona, Vilassar y Premià seguexen negantse á pagar llurs quo-
tas, per lo que lo 23 de Novembre de 1485 ne reberen altre dels Concellers, 
hont, cansats del poch resultat de las cartas precedents, deyan que havian 
«delliberat tremetreus officials per exequtarvos per dita quantitat. Encare 
per mes posarvos en maior culpa e fadiga havem pensat fervos la present. 
Ab la qual vos pregam que diumenge primer vinent vos aplegueu e façau 
delliberatio de pagarnos la dita quantitat sens excepció alguna e lo diluns 
après nos tremetau persones ab plenissima potestat per comunicar ab nosal-
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tres de la forma de dit pagament». En altres cartas conminatorias al propi 
objecte, escritas en 27 de Febrer de 1486, á Mataró, Caldes, Moya y Tarrassa, 
no hi veyem esmentat lo poble de Cabrera com á deutor. 

Un deis capitosts dels remensas qui figuran á derrers del 1485, després de 
la mort d'en Pere Joan Sala, era fill del Maresma. Li deyan En Company 
d'Alella. Dell sabem que lo dia de Nadal de 1485 se preparava á passarà 
Fraga per veure al Rey junt ab En Verntallat, Barthomeu Sala de Montor
nès, lo jutje d'Olot, y altres cabdills de la Montanya. 

En lo any de i553, aprofitant, los de Cabrera, la oportunitat de presidir 
Felip I d'Aragó las Corts de Montçó, demanan, y obtenen, la confirmació 
dels privilegis á ells otorgats per Ferran II en 1480, á lo que accedeix lo 
Monarca, en data de 26 de Desembre. 

Lo 13 de Juliol de iSgg, trobantse á Barcelona lo Rey Felip II d'Aragó, 
lo síndich, jurats y prohoms de Sant Feliu de Cabrera solicitaren, á més de 
la confirmació de privilegis obtinguda en i553, algunas modificacions y 
aclaracions, las quals se digna otorgar dit Monarca, y que extractadas son 
las següents (i): 

Se modificà lo sistema electoral de batlle, jurats y altres càrrechs de la 
vila, que fins alashoras se elegían donants cada hu son vot públicament de 
paraula, lo qual ocasionava mokas qüestions, tumultos, inquietuts y grans 
malicies entre los particulars y habitants de dita vila y terme. Acceptada la 
modificació, se estableix que en avant se elegescan per insaculado tots los 
cárrcchs, formant hoscas electorals per cada hu d'ells, á l'igual del sistema 
seguit en la ciutat de Barcelona. La bossa de Batlle contenia lo nom de nou 
personas, filis de Catalunya y comtats, domiciliats y casats en lo terme de 
Cabrera, y de les mes riques y abonades de dita fila y terme. Las bossas de 
Jurat en cap y Jurat segon degueren contenir: deu personas la primera y 
quinze la segona, qui reunissen iguals circunstancias que en la de Batlle. La 
bossa de Concell ordinari se composava de trenta noms, dels que cada any 
se n'havian d'extreure deu, los «que juntament ab los jurats nous y proho-
mens del any proppassat fassen lo consell de dita universitat y que al man
cho entre tots si trobien presents honze», tenint sos acorts «tanta força y 
valor com sí tota la universitat y singulars y fossen presents». Lo Clavari 
era extret de la bossa de Jurat en Cap, devent rendir comptes quiscun any en 
lo dia ae sancogesma. Lo Mostasaff s'extreya d'una bossa especial, composta 
de quinze redolins. Tenia iguals atribucions que lo mostasaf de Mataró. 
Elegían Sindich los dos jurats y consell ordinari per majoria de vots, fentse 
del mateix modo lo nombrament dels obrers de la iglesia. 

Las cinch bossas abans expressadas eran recónditas en una caxa de tres 
claus, de las que una guardava lo Batlle y las altres cada hu deis jurats. La 
caxa se deposítava en la sagristia de la iglesia. 

( I ) Aquest privilegi ve íntegrament copiat en lo periòdicli El Cronista, de Mataró, en 
los nombres del mes de Febrer de 1892. 
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Lo dia assenyalat per las extraccions de càrrechs era lo dimars de Pas
qua de Resurrecció, no podent «concorrer tots plegats en los matexos ofticis 
com es jurats y consell, pare y fill, dos germans, avi y net, sogra y gendre y 
dos cunyats». 

Lo càrrech de Batlle durava tres anys; sa extracció se feya del dia de Cir-
cuncisió al de Carnestoltes, devent escriure lo notari la letra de la terna que 
tenian de presentar al Rey ó á son Llochtinent en Catalunya, pera que escu
llís Batlle d'entre los tres. 

No podían exercir cap càrrech los deutors de la universitat. Tots los 
càrrechs s'havian d'aceptar dins deu dias après que seran extrets sots pena de 
desensacularlo del càrrech y posarn'hi altre en son lloch. 

Omitim alguns detalls de forma que figuran en los presents privilegis, 
puix extractant lo essencial haurem donat idea del regiment de la nostra 
parroquia durant tot lo segle XVI. A lo abans dit sols nos resta afegir que 
lo dia de la insaculado se extreyan de la bossa de jurat segon, dos oydors de 
comptes; que fou permès á Cabrera arrendar los drets vulgarment anome
nats de la fleca y taverna, axí com de correduría, y «lo que per dit corredor 
se vendrá valgua tant com era venut per qualsevol corredor de Barcelona, 
Mataró y altres parts». 

En lo propi any de iSgg, y en virtut d'altre solicitut, lo Rey d'Espanya, 
tenint en compte que «lo baile de la parroquia y terme de sanct feliu de 
Cabrera, es hu deis bailes reals que te mes traball per lo exercici de baile en 
dita ballia per esser aquella molt gran y latera montanyosay molt fragossa», 
sois tenia de salari deu lliuras l'any, y que, per tant, molts refusavan lo 
càrrech, accedeix á l'aument del salari, adjudicantli en avant vint lliuras 
l'any. 

Donadas estas breus nocions históricas del terme, passarem á ressenyar 
lo poch que sabem de sa iglesia parroquial y capellas foranas. 

La iglesia de Sant Feliu està emplassada en lo centre del poble y un tant 
altarosa. Es de construcció gòtica dels derrers temps, datant de l'any 1536. 
Remarcarem com notable lo fullatge del portal principal. Dona típich 
aspecte á sa fatxada un fexuch matacà ó lladronera. Se citan en lo interior 
del temple dignas d'esment, algunas de las imatges de l'altar major, varis 
retaules, un quadro de Santa Llúcia y las claus de la volta central. 

Esta iglesia fou tant de l'agrado general, que al procehir á fer nova part 
de la de Sant Sadurní de La Roca, en iSSy, prengueren per tipo la de Sant 
Feliu de Cabrera, segons consta en lo plech de condicions que obra original 
en lo arxiu parroquial de Sant Sadurní. 

Los beneficis existents en la iglesia de Sant Feliu en la segona mitat del 
segle XVIII foren los següents: De Sant Miquel, en lo altar del propi Sant, 
fundat en 1464 per Arnau de Fontanals, militar y metge del Rey.—De Santa 
Maria, en lo ahar de la Mare de Deu del Roser, fundat en 1616 per Esteve 
Sala.—De Sant Feliu, en lo altar major, fundat en 1628 per Andreu Mallol, 
prèbere.—De Santas Clara y Victoria, fundat en 1716 pel Dr. Joseph Barto
meu, prèbere. A més, los que existiren en las capellas foráneas de Santa 



- 7 6 -

Margarida del Viver, de Santa Elena d'Agell, de Sant Vicens de Burriach 
y de Sant Joan, com ja 'n donarem compte seguidament. 

CAPELLA DE SANTA MABÍA DEL VIVER. — En lo pla, prop del mar, junt 

al camí ral de Barcelona y entre las rieras d'Argentona y d'Agell, blanqueja 
solitaria una capella coneguda en lo poble per Santa Margarida. Sa advoca
ció ha estat de dos Sants, Cebrià y Margarida, y al comensar lo segle XI era 
cognomenada ab lo sol nom de Sant Cebrià (i). En altre temps fou monas-
tir de monjas, y alashoras la anomenavan vulgarment Santa Margarida del 
Viver, calificatiu consemblant al que, de molt antich, ha rebut una vehina 
capella de la parroquia d'Argentona, posada baix l'advocació de M'aría San
tíssima. Viver es en català lo nom qu'es dona á una dèu d'aigua que, ab 
mansuetut, brolla perpendicularment dels fons de la terra, en oposició ájoni 
ó caudal d'aigua que apareix horisontalment y quasi sempre en forma de 
raig ó salt. 

A l'any i258 s'atrassa la nova més antigua que'ns pervé de la denomina
ció de capella de Santa Margarida. Es una escriptura del terme d'Argentona 
(arxiu particular de can Cabanyes) que, al designar los límits de certa pessa 
de terra, diu: «Terminatur ab oriente in alodio Bertrandi dalfar et in tene-
done Guillelmi de fornels: a meridie in alodio SANCTE MARGARRITE DE VIVE-

Rio tenedone dicti Guillelmi. Ab occiduo in alodio Sancti petri de clarano: 
a circi in alodio Berengarii de sancto vicencio et in tenedore Bernardi de 
amicdalario DES VIVER». 

La capella dels Sants Cebrià y Margarida fou casa de monjas (Domus 
Deodatarum). Axis, lo llibre titulat Speculum Officialaius, á més de que 
parla dels vestigis d'edificis existents junt á la Capella á mitjans del se
gle XVIII, esmenta diferents documents de la Curia Vicarial quehodemos-
tran plenament. En lo registre Communi ab anno 1303 ad 1311, foli 20, 
consta que en lo any de 1305 fou oberta informació contra una de las deoda-
las de dita casa monacal; y poch temps després (foli 33 del mateix Registre) 
la directora ó presidenta de la comunitat, comissionà á Arsendis Verdaguera 
per cert encàrrech, qui portà lo inventari dels bens de la Capella y casa. 
Y en lo mateix Registre, foli 68, se diu com per aquell temps lo bisbe Pons 
de Gualba encarregà á son nebot Francisco de Sant Vicens y al Rector y 
parroquians de Cabrera, elegissen un administrador de dita capella y casa, 
al qui deurian obeir las deodatas. 

D'un benefici fundat en la capella de Santa Margarida ne sabem que, 
mort en 1306 son possessor Pescayes, l'obtingué Guerau de Soler per lasóla 
presentació del Rector de Cabrera. No obstant, lo dret de patronat no com
petia al Rector tot sol, sinó que també als parroquians. Novament vacà lo 
benefici, en 1341, per mort de Jaume Ferrer. Moguda qüestió entre Bernat 
Sabater, presentat pel Rector junt ab los feligresos, y Bernat Pasqual, pre-

(1) Argentona històrica, apèndix, document nom. i. 
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sentat pel mateix Rector junt ab los síndichs de Cabrera, lo Vicari General 
fallà en favor de Sabater, dient en la sentencia, que consta radicar dit dret 
en lo Rector y parroquians. Consistiren las rendas de dit benefici, en censos 
per valor de 8 lliuras 4 sous, y lo delme dels fruits d'algunas pessas de terra, 
que s'ignora á quant muntava. La obligació del seu obtentor, en lo any 1735, 
era fer celebrar tres missas lo dia de Santa Margarida. Ab lo qual venim en 
conexement implicit que á principis del segle XVIl l , y Deu sab desde quant, 
estaria abolit en esta Capella lo cuito de Sant Cebrià, son primitiu Patró. 

Antiguament se celebraran concorreguts aplechs á Santa Margarida, los 
quals caygueren en desús en lo nostre segle. Derrerament s'han tornat á 
restablir en lo dia 20 de Juliol, revestint vuy dia escassa importancia. 

CAPELLA DE SANTA ELENA D'AGELL. — Es Agell certa demarcació terri

torial dintre lo terme de Cabrera y en lo mateix límit del terme d'Argento
na, hont hi hà una barriada de casas dominadas per la capella de Santa Ele
na, bastant espayosa y de moderna construcció. Es evident qiae en lo se
gle X, segons alguns documents, existí ja ab lo dit nom. També sabem que 
en lo segle XI (any 1067) Agell formava part, com avuy dia, del terme par
roquial de Cabrera ab las següents paraulas d'una escriptura particular (i): 
in cotnitatu barchinonensi in marítima in parrochia sa7icti felicis de capraria in 
terminio de aiel. 

Una regió tant antigua no es de suposar que en aytals temps de fè y 
pietat estigués sense capella. Encara que no havem sigut afortunats en t ro 
bar datos de Santa Elena que s'atrassin á aquells segles, presumim que sa 
existencia no ha d'esser menys antigua que la de la iglesia de Sant Feliu. 
La actual, data de l'any 1677, havent expedit lo Bisbe la llicencia de reedifi
carla, en 2 de Novembre del 1576. Llegim en lo S/)ec«/«;)í Officialatus, que en 
la exposició presentada pel rector y altres personas de Cabrera á eix objecte 
s'hi llegeix: Cum intus dictarn parram. Sti. Felicis de Capraria sit constructa 
qucedam Capella vetusta siib invocatione, Ste. Elence et quotidie minet ruinam 
et cupitis aliam Capellam novam magnam sub ejusdem invocatione reedificare in 
loco apto idóneo et sufficienti jatn a vobis designato et satis prope dictatn Cape
llam vetustam diruere si nosterad id suffragetur essensus, etc. 

Lo dia de la Santa, que s'escau en lo més d'Agost, s'hi celebran los divi
náis oficis, teninthi lloch un aplech, ab bailadas á la tarde, molt concorre
gut per los habitants de Cabrera, Argentona y Mataró. 

Dos foren los beneficis que 's fundaren en aquesta Capella; lo primer, á 
29 d'Abril de 1631, per lo prébere Antoni Mallol; y lo segon, á 12 de Juny 
de 1731, pels hereus de confiansa del prébere Jaume Agell. 

CAPELLA DE SANT SEBASTLÍ. — Dalt d u n a carena vehina á la vila de 

Cabrera està emplassada aquesta Capella. A son enfront hi trasladaren lo 

( I ) Arxiu de la familia Cabanyes, d'Argentona. 

4* 
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actual cementiri en lo any 1873. Una hermosa pineda s'extén vuy dia per 
detrás de la Capella, dominantse bell panorama damunt del mar. 

La capella de Sant Sebastià la edificaren lo 9 d'Abril del iSoy. Sa erecció 
estarà relacionada ab la tremenda peste que afligí lo dit any á nostre Prin
cipat ( I ) , obrant los vehins de Cabrera d'una manera consemblant als bar
celonins en lo mateix mes. Díuhen los Dietaris, que lo i5 d'Abril de iSoy, 
per impetrar lo divinal auxili en dita calamitat, se posà solemnement á Bar
celona, ab mokas pregarías públicas, la primera pedra d'una capella en honor 
de Sant Sebastià en la plassa es entre la casa de la loige ejont del angcl. 

CAPELLA DE SANT VICENS DE BURRIACH. — Emplassada en la parroquia 
de Cabrera estigué la antiquissima capella de Sant Vicens del castell de 
Burriach, lo qual, per rahó de la advocació d'aquella, fou també conegut 
en la Etat Mitja per castell de Sant Vicens. Aytal cim es punt de reunió de 
las dos parroquias de Sant Feliu y de Sant Julià d'Argentona; mes de temps 
molt antich la Capella ha estat adjudicada á Cabrera. Se trobava eregida en 
lo recinte primitiu del Castell, çò es, en sa part més altarosa. 

No havem pogut trobar en quina època se fundà la capella de Sant 
Vicens. La tradició la assenyala com essent la primitiva parroquia de Ca
brera. 

En 1141, Berenguer Guadal de Sant Vicens aumenta las rendas de son 
benefici per virtut de certa donació y dotació. Era, aytal benefici, de colació 
dels Senyors de Burriach, fins á mitjans del segle XIV. Durant los segles 
XVII y XVIII pertanyé á la casa de Copons y á sos hereus, com á successors 
dels antichs Senyors del Castell (2). 

Axis tenim noticia que en lySi, per mort de D. Anton de Copons, ob
tentor de dit benefici, Na Cayetana de Copons y Oms, com á Senyora dels 
castells de Sant Vicens y de Vilassar, lo adjudicà á son germà lo prèbere 
Ramon de Copons y Oms. 

En 4 de Juliol de 1799, per sos proveedors foren ajuntats á l'expressat 
benefici altres tres de incongruos, fundats, lo hu en la iglesia de Sant Genis 
de Vilassar baix invocació de Nostra Senyora dels Àngels anomenada la 
Antiga, l'altre en la capella del castell de Vilassar, baix invocació de la San
tíssima Trinitat, y lo terç en la parroquia de Rubí, baix invocació de la 
Verge Maria. De tots quatre s'en formà un sol títol pel possessor. 

( I ) LO Díetórí rfe/Conce//en jornada de i 7deJu l io lde 1507, diu lo següent sobre al 
terminació d'aquesta peste: 

Aquest dia los honorables Consellers rahent e considerant que a nostre Senyor deu Jesu-
christ e a la sua gloriosissima mare e advocada nostra era stat plasent per intercessió del glo
riós màrtir sanct Sabestia e del gloriós sanct Xtpofol e altres sancts e sanctes de paradis rele
var la pastilencia de manera que no haventhi res de dit mal lo que en tat temps fonch cosa 
miraculosa. E p:;r ço considerant tant special gratia haviem obtenguda fonch fet e cantat te 
deum laudamus. 

(2) Vegis Argentona històrica, cap. Vil. 
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Lo dia 22 de Janer tenia lloch un aplech deis pobles vehins en la cape
lla del Castell. Empero á causa deis notables escàndols é irreverencias que 
en dita jornada s'hi cometían, lo Vicari General D. Salvador Andreu, ab 
decret de 20 de Janer de 1836, hi suprimí lo culto. En conseqüència trasla-

Parets de la capella de Sant Vicens y Ierra del castell (dibuix de D. LI. Ventosa). 

daren la sagrada imatge y retaule á la iglesia parroquial de Cabrera, hont al 
present se li tributa son degut culto. 

Empero es creencia d'alguns, y molt fonamentada, que la causa princi
pal de aytal supressió se degué á la primera guerra civil carlista de nostre 
segle, per causa de la constant ocupació de l'aspre y altaros cimal per la 
forsa armada, servint la Capella de quartel. 

Avuy dia està tant enrunada com los altres recintes del Castell. Lo visi
tant pot contemplar lo lloch que ocupava la Capella, per lo fragment de 
volta de canó de son sostre y una pintura mural en la paret de l'altar, imi
tant barroch dosser, de pèssim gust y e.xecució. Estos restos mostran que 
era molt petita y baxa de sostre. Actualment sas parets son las escullidas 
pels excursionistas pera dexarhi escrits llurs noms y data de sa ascensió com 
á recort de la visita á las runas de Burriach. Nos deya En Marian Aguiló, 
que havent vist inscrit allí lo nom de l'imponderable aymador de las belle-
E.as de Catalunya, En Pau Piferrer y Fàbregas, mort en 1848, no pogué 
resistir á la tentació de posarhi també lo seu dessota, manifestantnos sigué 
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la sola vegada, en tants castells y llochs per ell visitats, en que hi escrigué 

son nom en llurs parets. 

CAPELLA DE SANT JOAN BAPTISTA. — Esta capella, que existí en altre 
temps, està tant enrunada, que ni senyals quedan de hont se trobava. Esti
gué construhida prop de la casa y heretat de can Beríhomeii. 

Diu la tradició que ella fou la segona iglesia parroquial de Cabrera, des
prés que, aumentant lo nombre dels vehins, volgueren tenir més aprop la 
administració dels serveys parroquials, per tenir massa llunyà á Sant Vicens 
de Burriach. Lo cert és que en lo document del segle XI á que'ns referirem 
al parlar de la capella de Santa Margarida, hi ve igualment anomenada 
aquesta de Sant Joan. 

En 10 de Juliol de 1622, los executors testamentaris d'Esteve Sala insti-
tuhiren un benefici en la capella de Sant Joan. A mitjans del segle XVIII, 
com fos quasi enderrocada, lo benefici se traslada á l'altar de Sant Joan de 
la iglesia parroquial. Desde alashoras quedà en lo major abandono, arr i 
bant á desaparèxer tot recort lo dia que'l poble dexi d 'anomenar serra ó 
montanya de Sant Joan á aquella hont la edificaren, com encare sol fer 
al present. 
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