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LA VALL D’HORTA
(Sant Llorenç del Munt)

La Vall d’Horta
 La vall d’Horta és un dels sectors més característics
de tot el terme municipal. La riera de la vall d’Horta
la recorre de NW a SE i és un dels principals afluents
del curs alt del Ripoll. És un racó muntanyós, amb
planes fèrtils aprofitades per conreu i probablement
l’indret de poblament més antic. Per les seves ca-
racterístiques naturals ha viscut sempre d’una ma-
nera autàrquica i autosuficient. La zona fou fortament
afectada per un incendi l’any 1969 i, sobretot, pel de-
vastador incendi de 2003.

La Vall d’Horta forma part del Parc Natural de Sant
Llorenç del Munt i Serra de l’Obac, i està per tant
afectada per la seva normativa. La Vall d’Horta és un
dels indrets més antigament poblats del massís; a les
zones de muntanya properes hi ha vestigis de pobla-
ment en època prehistòrica, però l’inici de l’assenta-
ment ininterromput arrenca de l’alta edat mitjana. El
monestir de Sant Llorenç ordenà tot el territori, segu-
rament partint d’una eficaç infraestructura hidràulica
(el rec de la vall) a l’entorn del qual creixerien masos,
molins i conreus profitosos.

El castell de Pera, a la capçalera de la vall, s’encar-
regaria de la defensa i la jurisdicció del territori; depe-

nent del castell, la Torre de Lacera tancaria aquesta
vigilància pel sud i acabaria donant nom a un ampli
territori més enllà de la vall i tot. Alguns masos tenen
documentació des del S. XII, i segurament a partir
d’aquesta època passaren a mans dels seus habi-
tants, tot i dependre encara del monestir o del castell.
Tot i que en època moderna també aprofità el conreu
de la vinya, no en fou tan depenent com en altres
indrets; d’aquesta època cal remarcar una xarxa d’in-
dústries rurals lligades tant al creixement dels masos
com a diverses activitats paral·leles, com la carbo-
neria. Al segle XX, la industrialització i el canvi de
models econòmics han anat provocant el despobla-
ment de la vall. Actualment encara queda algun mas
dedicat a l’agricultura, els molins han estat abando-
nats, altres masos s’han recuperat com a segones
residències i encara uns altres són elements de di-
namització cultural i turística. L’excursionisme i l’inte-
rès per la natura poden acabar revifant aquesta fèrtil
vall, sobretot després que els devastadors incendis
del 2003 li restessin interès paisatgístic.

Creu de Ricó Sant Llorenç Savall
Creu de ferro amb les bandes reforçades, instal·lada
sobre un pedestal de pedra del país, en substitució
d’una antiga creu de terme. En una de les cares de
la base hi ha la inscripció “Any de la fe 1968”. La creu
és, a més, un lloc de referència local per trobar-se en
una cruïlla de camins. Sembla que a l’entorn s’hi van
trobar denaris d’època romana.

En aquesta cruïlla de camins hi havia hagut una po-
pular creu de terme de fusta, que fou destruïda l’any
1936. La creu actual fou inaugurada i beneïda el diu-
menge de Rams de 1968, per mossèn Llorenç Gar-
riga, fill del poble. És obra del forjador Lluís Brossa,
també llorençà.

La relació del topònim amb Andreu Joan Ricó, militar
valencià que estigué relacionat amb el terme arran
de la guerra de Successió, és una suggerent hipò-
tesi

Torre de senyals de la Roca
Dalt d’un petit promontori prop de la Torre de Lacera
es veuen els basaments d’una construcció de planta
irregular, d’uns 2 m. d’amplada i forma semicircular;
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als peus de la roca hi ha una gran pedra caiguda
amb una concavitat treballada que s’ha interpretat
que era per a encendre-hi focs. En qualsevol cas és
un element de gran singularitat. Aquesta construc-
ció està òbviament lligada a la torre de Lacera, i cal
situar-la al mateix moment. Possiblement cobrís la
funció de torre de guaita i de defensa. Les restes fo-
ren reconegudes i interpretades a mitjan segle XX
per diversos estudiosos. El jaciment no és sinó una
ruïna; la pedra de fer focs deu haver caigut fa segles
de la seva ubicació originària.

Torrota de la Roca (Torre de Lacera, Castell
de la Roca, Torre del Moro)
De l’antiga torre quadrada, que deuria fer uns 12 m.
de costat, només resta dempeus un bon pany de pa-
ret esbotzat d’uns 3 m. d’alçada i dues cantoneres.
Els carreus, més o menys treballats, foren reaprofi-
tats amb els anys per a fer-ne marges, però n’hi ha
molts d’escampats al voltant. El conjunt de la torre
i torre de senyals de Lacera apareix lligat al castell
de Pera, com a protecció avançada de l’entrada de
la vall d’Horta, fora de l’aguait del castell. Les prime-
res notícies documentals daten de finals del segle
XI, i el darrer esment és en un testament de 1228.
El territori i nom de Lacera és àmpliament documen-
tat durant un període més extens, i la torre en fóra
només l’element defensiu de referència. És probable
que, un cop perduda l’eficàcia del Castell de Pera,
que seria de difícil accés, la Torre de Lacera tingués
alguna funció residencial o administrativa regulant
aquest ampli territori que vindria a correspondre’s a
bona part del terme municipal actual.

Molí de la Roca

llinda datada de 1785 i una placa corresponent a una
altra restauració (Fue renobado por Dª Josefa Vidal
y Roca 1886) . Fa anys que l’edifici està refet del tot
com a segona residència, i de la maquinària del molí
no en queda gaire res, tot i que la bassa s’utilitza per
a les hortes properes i el canal com a recollida d’ai-
gües pluvials. El rec per a aquest molí arrencava de
la bassa de la Parellada.

De les moles originàries del molí, una està aprofitada
com a taula de jardí i una altra, trencada, és als peus
de l’entrada. El molí de la Roca consta des d’antic,
i la seva existència deu estar lligada a les primeres
infraestructures del rec. Sempre ha estat lligat a la
masia de la Roca, i estigué en funcionament fins als
anys 50, en què s’intentà adaptar a un funcionament
amb electricitat que no reeixí. Als anys 70 el propieta-
ri arranjà l’edifici per a segona residència a llogaters

La Roca
Gran masia ampliada al llarg dels segles, amb un cos
central de teulada a quatre vessants i portal adove-
llat. Sota una galeria porxada d’època moderna hi ha
l’arc de pas de l’antic camí de bast, que passava just
per sota el mas medieval i va continuar fins a finals
del segle XIX creuant pel mig de la casa: es veuen
els traços dels arcs, i segons comunicació de l’amo,
quan va fer tapar-ne part per un paleta local, aquest
li va recordar que allò tenia ‘servitud de pas’. A lle-
vant d’aquesta entrada hi ha parts de la casa amb
espitlleres, recordant petites fortificacions de guaita i
possible defensa d’aquest antic camí.

Moltes de les llindes estan treballades, bellament de-
corades i datades. Una d’elles presenta representa-
cions vegetals i dos micos sostenint un escut amb la
inscripció: INRI, Ave Maria, Joan Roca 1558, i és la
llinda més antiga datada de tot el terme. També con-
serva un rellotge de sol, ara ja mig esborrat i amb in-
tenció de restaurar-lo. A l’interior es conserven molts

Molí de la Roca. Foto de Pere Aceitón.

Edifici de planta rectangular amb teulada a dues ai-
gües. Aprofita el desnivell del talús, de manera que
s’entra a peu pla al primer i segon pis, antic habi-
tatge del moliner, mentre que la maquinària del molí
se situava a la planta inferior. A la façana hi ha una

La mola de la Roca. Foto de Pere Aceitón.
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elements antics, i cal destacar-ne el celler, amb dos
grans cups ara coberts i la sortida de les boixes.

Part de la casa ha estat adaptada per a petites sego-
nes residències; a una certa distància hi ha una gran
granja arrendada per a la seva explotació, i altres de-
pendències annexes.

Un gran cos al sud té una filera superior de finestres
d’arc de mig punt; els rajols corbats en parell que
conformen cadascun dels petits arcs formaven part
de l’antic rec (entre el sifó i les hortes), que va ser
desmuntat a mitjan segle XX. La masia apareix es-
mentada per primer cop l’any 1328 amb un membre
de la família Roca, tot i que és possible que abans
existís amb un altre nom, depenent del monestir de
Sant Llorenç del Munt. El cognom Roca perviu a la
casa fins l’any 1892, en què una pubilla es casà amb
un Margenat, cognom que perdura encara actual-
ment a la casa. El mas de la Roca apareix sovint

són de còdols. L’ampliació més important és al sud,
en una galeria porxada, i un antic cobert agrícola a
SE va ser adaptat fa pocs anys com a habitatge, afe-
gint-s’hi una terrassa i altres elements nous. Moltes
llindes estan datades o tenen marques de protecció
contra les bruixes.

El portal principal d’entrada, adovellat, té una figura
esculpida, dempeus i amb els braços oberts i inscrit
en un baix relleu; tot i que molt simple, se suposa
d’època medieval i té un notable interès.

A l’era de la casa es conserva també, al costat d’an-
tigues moles dels molins de la casa, una interessant
pedra de molí a mig desbastar, que mai fou acabada,
i que l’amo trobà vora el turó d’Abellerols.

D’altra banda, a la casa es conserva una imatge de
la Marededéu que antigament anava voltant de casa
en casa. El nom de les Oliveres ja apareix l’any 1196
lligat al senyoriu del castell de Pera. El cognom d’Oli-
veres i s’Olivera es manté a la casa des del segle

Masia de la Roca. Foto de Pere Aceitón.

Llinda de la Roca. Foto de Pere Aceitón.
lligat al del molí, també anomenat molí del senyor.

Les Oliveres
Conjunt d’edificis que al llarg dels segles s’ha adap-
tat al talús del terreny, formant diversos cossos paral-
lels al riu i un grup de coberts voltant l’era. El cos
central és a dues aigües i bona part de les parets

Figura medieval a la masia de les Oliveres.
Foto de Pere Aceitón.

XII fins al XIX, en què la pubilla es va casar amb un
Dalmau de la Vall de Mur, i els seus descendents
són encara a la casa. Bona part de la documentació
que es conserva del mas Oliveres es refereix al molí
i la sèquia, que encara es conserven, i a diverses
compravendes a la Vall d’Horta que manifesten com,
encara que es tracti d’un mas no molt gran, ha man-
tingut una economia estable.

Rec de la Vall d’Horta
(Sèquia de la Vall d’Horta)
El rec de la Vall d’Horta s’inicia sota l’antic mas de la
Muntada i acaba passat la Roca, facilitant el funcio-
nament de tres molins, dos trulls i un sistema de rec
per a les hortes de diverses finques, a més d’usos
domèstics. De nord a sud es poden seguir els se-
güents elements: la resclosa i el safareig de la Mun-
tada, un tram de rec ben conservat conegut com la
Rambleta, el safareig de les Oliveres, la bassa del
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molí de les Oliveres, la resclosa de Comadran, el se-
gon molí de les Oliveres, la resclosa de la Roca (o de
la Parellada), un bon tram de rec arreglat amb pedra,
un sistema de sifons a tocar de la Roca, el Trull de
la Roca, la bassa del molí de la Roca i una darrera
resclosa. En més d’un indret encara es conserven
les portelles per a les hortes i camps. A més, arreu
de la riera es poden veure encara els forats per a les
antigues passeres de fusta que creuaven la riera i el
rec. Mentre altres torrents eren salvats amb ponts de
pedra, la força de l’aigua de la riera feia més aconse-
llable palanques i passeres que, en cas d’avingudes,
fossin més fàcils de substituir.

Des que als anys 30 l’aigua de la riera es canalitzà
cap al poble i es reduí considerablement el cabal, el
rec funciona sota mínims, tot i que alguns propieta-
ris encara en mantenen l’estat tot i l’absència d’ai-
gua. Possiblement l’aprofitament de la riera de la Vall
d’Horta sigui l’origen del seu poblament; des de les
primeres notícies de població estable i adjudicació
de propietats es parla de molins i de les seves en-
trades i sortides d’aigües, per les quals s’endevina
l’economia i l’ordenació del territori. El rec i les seves
possibilitats agrícoles i protoindustrials, doncs, és
l’embrió del primer nucli de poblament alt-medieval.
Al llarg dels segles es pot trobar documentació re-
lativa a l’aparició de noves estructures, reparacions,
drets d’ús i canvis de propietats, sobretot lligats als
molins. El rec estigué en actiu fins als anys 30, quan
l’aigua fou desviada cap al consum de boca de Sant
Llorenç; tot i que el cabal disminuí, encara s’aprofità
alguna infraestructura fins als anys seixanta. Anteri-
orment, però, el cabal era prou important com per-
què, en boca dels habitants de la vall, “quan la Roca
ja havia fet una bassada les Oliveres ja tenia la bas-
sa plena de nou”.

Actualment ja no corre aigua pel rec, però alguns
trams i instal·lacions han estat recentment arranjats i
senyalitzats per part del Parc Natural.

El Marquet de les Roques
Masia originàriament agrícola i posteriorment resi-
dencial, ara dedicada a usos públics. El cos principal
de la casa és el mas d’origen medieval del Marquet,
i conserva un portal adovellat i finestres decorades i
datades d’època moderna. La resta de l’edifici, el cos
de ponent, és de gust historicista-modernista, sobre-
tot amb obra de maó vist, teulades de rajola vidriada
i escultures, obra de l’arquitecte sabadellenc Juli Bat-
llevell. A la part de llevant hi ha adossada la masove-
ria. Per la seva importància, la casa té capella pròpia,
diverses dependències i indústries rurals properes.

Les primeres dades de l’existència d’aquest mas es
remunten al 1162, i amb el nom de Coma d’Hermet,

on vivia la família Marquet, es pot seguir la seva pis-
ta medieval. També hi ha notícia documental de la
masoveria des del 1200. El mas depenia del Cas-
tell de Pera i del monestir de Sant Llorenç del Munt,
que en prengueren propietat després de la pesta del
segle XIV. L’any 1712 la família Oliver de Castellar
del Vallès el comprà als benedictins beneficiaris dels
béns del monestir, juntament amb altres masos rò-
necs dels voltants.

Al segle XIX la família Oliver es convertí en una
saga d’industrials de Sabadell, i l’any 1895 Antoni
Oliver i Buxó, industrial i avi de l’escriptor Joan Oli-
ver (Pere Quart) va encarregar l’eixample de la casa
a l’arquitecte Juli Batllevell, deixeble de Domènech
i Muntaner. Als anys vint va ser punt de trobada
d’intel•lectuals i artistes (Josep Carner, Carles Riba,
Guerau de Liost, etc.), i Joan Oliver hi organitzava
vetllades literàries amb el grup d’escriptors conegut
com La Colla de Sabadell. Aquí es constituí l’editorial
La Mirada, que encara perviu. La família en perdé la
propietat durant la guerra civil, i l’any 1941 fou adqui-
rida per Llorenç Valls, propietari del Vapor del poble.
Actualment és propietat de la Diputació, que hi duu a
terme activitats culturals combinades amb l’activitat
agropecuària de la finca, a càrrec de masovers.

Can Brossa
Edifici bàsicament d’un sol cos, de planta quadran-
gular, amb planta baixa, dos pisos i golfes i teulada
a dues aigües. La restauració que ha sofert al llarg
dels darrers anys, tot i que ha respectat l’aspecte
arquitectònic i els materials, ha desdibuixat bastant
l’estructura original. A la façana de tramuntana es
conserva una llinda de 1670, i a la de migdia un bonic
rellotge de sol pintat de 1839, restaurat l’any 1981. A
l’entorn de Can Brossa hi ha diverses construccions
modernes, tant xalets com granges.

Les primeres notícies que es tenen d’aquest mas són
de 1215. Estigué sota el domini del castell de Pera

El Marquet de les Roques. Foto de Jordi Gironès.
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com altres masos de la vall, i mai va interrompre l’ac-
tivitat agrícola. Des de fa uns anys exerceix de res-
taurant els caps de setmana. Al seu entorn s’hi duen
a terme activitats pilot de reforestació.

La Muntada i el Minyó de Sant Llorenç
(bandoler)
Personatge real que va exercir de bandoler amb la co-
lla de Perot Rocaguinarda i que gaudeix d’un cert aire
llegendari. Joan Muntada, el Minyó de Sant Llorenç
Savall, era fill de la casa del mateix nom de la Vall
d’Horta. Deuria néixer al darrer quart del segle XVI,
i pel sobrenom de “Muntadeta” o bé era menut o bé

Can Brossa. Foto de Pere Aceitón.

el menor dels germans. Actuà pels voltants del poble
amb un tal Bertran “el Carnisser” i després en altres
llocs de la comarca. Al cap d’un temps s’incorporà a
la colla del famós bandoler Perot Rocaguinarda. La
seva captura és ben coneguda per estar descrita en
una crònica de l’Arxiu Històric de Sabadell; es va pro-
duir el 7 d’abril de 1610 i fou un intent rocambolesc
de captura per part de les autoritats i alguns veïns, i
que finalment no reeixí. Com altres bandolers, rebé
el perdó a canvi d’enrolar-se a l’exèrcit i s’embarcà a

Itàlia l’any 1611, on se li perd la pista.

Mapa de Patrimoni Cultural
Autora de la fitxa: Laura de Castellet i Ramon
Mapes de Patrimoni Cultural de la Diputació de
Barcelona (Oficina de Patrimoni Cultural) i de l’Ajun-
tament de Sant Llorenç Savall.

Pere Aceitón
SEAS, abril de 2023

La Muntada.


