Història de Samalús
PROTOHISTÒRIA
Els ibers van ser els primers pobladors dels quals hem trobat rastres a
Samalús. Hi van viure entre els segles V i I a.C. i han deixat restes tan
importants com la ciutat perduda de Lauro.

HISTÒRIA ANTIGA
La vil·la romana de Can Martí, una de les més antigues de Catalunya, és un
testimoni privilegiat del pas dels romans pel nostre poble.

HISTÒRIA MEDIEVAL
Durant l’Edat Mitjana es va consolidar una aristocràcia local, laica i eclesiàstica,
que va construir potents arquitectures, com l’església de Sant Andreu, per
demostrar el seu poder i domini social.

HISTÒRIA MODERNA
La pau al camp i la prosperitat pagesa van impulsar la construcció de masies
que han perdurat fins als nostres dies.

HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
Samalús, durant el segle XIX, va desaparèixer com a nucli independent i va
passar a formar un sol municipi amb Cànoves. Actualment, segueix sent un
poble d’essències rurals, on les activitats agrícoles i ramaderes tenen tot el
protagonisme.

Els primers assentaments humans. Els ibers a
Samalús.

El poblat iber del Puig del Castell era el nucli on s’encunyava la moneda ibera amb la inscripció Lauro.
Foto: Museu de Granollers.

Les primeres evidències d’assentaments humans a l’actual poble de Samalús
corresponen a la civilització ibèrica, essent el jaciment més important d’aquest
període el que es troba al Puig del Castell. Això no vol dir que abans del segle
V a.C., moment en el qual podem identificar la primera ocupació humana
d’aquest turó, no visqués ningú a Samalús, sinó que no hem trobat cap
testimoni arqueològic del seu pas per les nostres terres.

Al Puig del Castell els ibers van crear-hi un important poblat fortificat, que els experts consideren que pot
ser la ciutat perduda de Lauro.

Coneixem amb el nom d’ibers diversos pobles que ocupaven el sud, el llevant i
el nord-est de la Península Ibèrica i part del sud-est de França durant l’Edat
Antiga. La civilització ibèrica va sorgir cap el 550 aC i la seva cultura va
perdurar fins el 50 aC. A l’actual territori català hi convivien diversos pobles
ibers. El poblat del Puig del Castell estava habitat per un d’aquests, els
laietans. De la seva presència a Samalús n’ha quedat un forn de ceràmica i,
sobretot, un jaciment arqueològic de primer odre. Es tracta d’un poblat
emmurallat situat al capdamunt d’un turó, d’una extensió extraordinària (4
hectàrees de superfície) i que va ser habitat entre els segles V i I aC. El director
de les excavacions, Marc Guàrdia, no té cap dubte que es tracta de la ciutat de
Lauro, d’una importància cabdal dins el territori de la Laietània.

A prop de Can Pericas, trobem les restes d’aquest forn de ceràmica usat pels ibers o pels pobladors
romans de Samalús.

L’arribada dels romans i la vil·la romana de Can
Martí.
Durant els segles II i I aC van arribar a les terres catalanes els colonitzadors
romans, que es van imposar militarment sobre el territori. Això va comportar
l’assimilació de la població ibera a la nova cultura romana i l’abandó de les
seves formes de poblament tradicionals, com és el cas del poblat situat al Puig
del Castell. Aquest va ser desocupat definitivament el segle I aC.
Els romans van fundar nous assentaments, coneguts com vil·les rurals. Les
vil·les romanes eren grans explotacions agrícoles formades per una casa de
pagès, on vivien els colonitzadors romans, un conjunt de dependències
annexes: quadres, graners, tallers, etc., i les terres que eren treballades per la
població indígena i els esclaus. A Samalús en tenim un exemple molt
interessant, la vil·la romana de Can Martí, situada al peu del Puig del Castell.
Malauradament, no es pot visitar, doncs degut a la manca de recursos per
excavar-la i amb la finalitat d’evitar el seu deteriorament, es va tornar a enterrar
després de ser descoberta i documentada. Aquesta vil·la es va implantar al

tombant dels segles II i I aC i va ser desocupada al cap de poc, cap a l’any 30
aC. De l’habitatge se’n van descobrir diverses habitacions, en les quals
destacaven els paviments, fets de mosaics imponents, i les pintures murals a
les seves parets. La vil·la romana de Can Martí és una de les més antigues del
Vallès Oriental i de Catalunya i un testimoni del procés de romanització del
territori.
A Samalús, d’altra banda, s’han localitzat restes ceràmiques romanes i altres
objectes del mateix període en diversos indrets de la zona de la plana, que
podrien formar part d’un únic gran jaciment romà. Es podria tractar de les
dependències auxiliars i complementàries característiques d’una vil·la romana
com la de Can Martí.

La vil·la romana de Can Martí és una de les més antigues de Catalunya. Estava ricament decorada amb
mosaics com el de les imatges. Foto: Marc Guàrdia.

Samalús durant la conquesta àrab de la
Península Ibèrica
Antigament, es pensava que la conquesta musulmana de la Península Ibèrica
va comportar el despoblament de Catalunya i la fugida dels seus habitants cap
a la muntanya. Avui en dia sabem que això no és cert, però tenim pocs vestigis
arqueològics que ho demostrin. Durant la conquesta musulmana, es va produir
una expansió de la superfície agrícola i es van colonitzar àrees no poblades
pels romans, que van centrar els seus assentaments a la plana. En canvi, en
aquells moments, també es va ocupar la muntanya mitjana i alta. Precisament,
el topònim Samalús és probable que tingui els seus orígens en la dominació
musulmana.
Al segle X trobem escrit el nom del nostre poble com a Samaluz i Semaluz,
amb una “z” final. Això, molt probablement, es tracta d’una transcripció més o
menys aconseguida d’un so àrab. Segons l’historiador Jaume Oliver el topònim
estaria compost per dues paraules. La primera podria fer referència al mot àrab
“manzil”, que vol dir assentament, casa de pagès; o bé al mot igualment àrab
“sàma”, que significa torre, minaret o lloc elevat en general. La segona part del
topònim, -uz, faria referència a la tribu aràbiga dels Banu ‘Aws, que localitzem a
la Península Ibèrica des del principi de la conquesta musulmana, el segle VIII
dC.

La creació de la Parròquia de Samalús durant
l’Edat Mitjana.
Hem d’esperar al segle XI per trobar de nou restes que testimoniïn les
característiques de la vida a Samalús durant l’Edat Mitjana. Es tracta
de l’església de Sant Andreu de Samalús, construïda durant la primera meitat
del segle XI. És un testimoni de les característiques del poder a la Catalunya
medieval, concretament del nou poder feudal que va emergir a partir dels
segles X i XI. En aquells segles, es va consolidar una aristocràcia local, laica i
eclesiàstica, que va construir unes potents arquitectures per posar de manifest
el seu poder i domini social (fortaleses, temples i cenobis). Al capdavant

d’aquesta aristocràcia, hi havia les dignitats comtals, hereditàries i adscrites a
un territori concret. El Vallès, des de finals del segle IX i principis del segle X,
formava part del comtat de Barcelona. Els comtes de Barcelona cedien als
seus vassalls, nobles i senyors feudals, la jurisdicció i drets sobre parcel·les
concretes del territori. Els camperols que hi vivien havien de pagar les rendes a
aquests senyors feudals, que també administraven justícia a la zona (feien les
lleis, controlaven els serveis, cobraven els impostos, etc.).

L’església de Sant Andreu va se construïda durant la primera meitat del segle XI. És un dels tresors
romànics del nostre municipi.

En el cas que ens ocupa, la primera notícia escrita de la parròquia de Sant
Andreu de Samalús es remunta a l’any 1059, en un document en el qual els
comtes de Barcelona, Ramon Berenguer I i la seva esposa Almodis de la
Marca, confirmaven que la parròquia pertanyia al noble Mir Geribert i que
formava part del feu comtal del castell de Montbui. Un any més tard, un altre
document tornava a parlar de Samalús. En aquest cas, el bisbe de Barcelona
va cedir la parròquia a la segona esposa de Mir Geribert, Guisla de Besora, i
als seus fills.

L’evolució de la població durant l’Edat Mitjana i
l’Edat Moderna.
A redós de la parròquia de Sant Andreu es va anar aglutinant la població de
Samalús, estesa fonamentalment per la plana i formada per masies disperses.
En el passat, la població es comptabilitzava per focs o cases habitades. No és
fins el 1787 que tenim la primera dada de població de Samalús. En aquell
moment

hi

vivien

295

persones.

No és fins el 1787 que tenim la primera dada de població de Samalús. En
aquell moment hi vivien 295 persones.
Aquesta taula mostra els focs de Samalús al llarg de l’Edat Mitjana i Moderna:

Les masies del poble o un testimoni excepcional
del poblament durant l’Edat Moderna.
Les masies del municipi son un testimoni excepcional del poblament durant
l’Edat Moderna. Els fogatges (recomptes de focs o cases habitades) del segle
XIV i XV són poc precisos i només tenen un valor aproximatiu, amb un marge
d’error considerable. En canvi, el de 1515 és força més precís. Segons aquest
cens hi havia 19 cases habitades a Samalús. Aquestes eren les següents:
- Mossèn Gabriel Caselles vicari
- Lo mas Jacme massaguer
- Lo mas bot
- Lo mas torrent
- Lo mas den Gaspar mateu
- Lo mas Barthomeu ponada
- Lo mas den pere limona
- Lo mas den pere ferran
- Lo mas pere oliveres
- Lo mas rafel cavaller
- Lo mas den Jacme prat
- Lo mas den gaspar julia
- Lo mas den pere guilar
- Miquel fabregat en dit mas
- Lo mas de Salvador bosquer
- Lo mas barthomeu mas bruguer
- Lo mas valenti ropit
- La biuda cassarde pobre

Repassant els noms dels masos existents el 1515, ens adonarem que alguns
d’ells encara existeixen avui en dia, com Can Julià o Can Prat. De fet, són
algunes de les masies més antigues de Samalús. Efectivament, abans de 1515
hi havia població agrícola que vivia dispersa pel camp. Tot i això, hem
d’esperar al segle XVI per trobar els vestigis més antics de cases de pagès al
nostre poble. Això és així perquè aquest va ser un moment de pau al camp i
prosperitat pagesa, que va permetre una forta activitat constructora i la

renovació de l’habitatge rural. El mas o masia, que encara caracteritza
l’aspecte de Samalús, és una construcció característica del 500 i que ha
perdurat fins als nostres dies. L’efervescència constructora es va estendre fins
al segle XVIII.

Can Julià és una de les masies més antigues de Samalús. Es remunta al segle XVI.

Són molt escasses (per no dir inexistents) les fonts bibliogràfiques que ens
permeten reconstruir el passat de Samalús durant l’època contemporània. Ens
trobem amb el mateix problema quan estudiem les èpoques precedents. Tot
plegat, posa de manifest la necessitat d’emprendre un treball d’investigació
històrica rigorós per tal de refer el nostre passat i deixarlo per escrit.

Dues fotos fetes durant la dècada de 1950 als voltants de l’església de Sant Andreu. Fotos: Gonzalo
Turell.

L’evolució política de Samalús
El segle XIX es va caracteritzar per la convulsió política i les guerres, que van
tenir una forta incidència al Vallès Oriental. De fet, es va inaugurar amb la
Guerra del Francès (1808-1814) i va concloure amb les tres guerres carlines
(1833-1839; 1846-1849 i 1872-1876), que van deixar un panorama de fam,
saquejos i violència al camp català. Durant el segle XIX es va produir un
esdeveniment que marcaria decisivament el futur de Samalús. El 1857 va
desaparèixer com a nucli independent i va passar a formar un sol municipi amb
la població veïna de Cànoves, amb la qual ja havien estat unides de forma
intermitent i puntual durant els segles precedents. Aquesta annexió, i les
dimensions més reduïdes de Samalús respecte Cànoves, van comportar que,
al llarg de tot el segle XX, només un samalusenc ocupés el càrrec d’alcalde del
municipi. Va ser Pere Espinasa i Bladé, masover de can Miquel de la Riera,
primer, i després de Can Coch, casa en la qual s’establí la seva família de
forma definitiva. Va ser el batlle entre el 3 de març de 1908 i el 12 de setembre
de 1909. Parlant de l’alcaldia, és important dir que poc o res en sabem de
l’evolució política municipal de Samalús (ni de Cànoves) al llarg del segle XX.

Seria necessari fer una investigació a l’arxiu municipal, poder consultar les
actes dels plens i altres documents que s’hi conservin per descobrir el passat
més recent del nostre poble. Això ens permetria conèixer l’impacte que van
tenir la Mancomunitat de Catalunya al municipi o les reformes endegades per la
Generalitat de Catalunya i el govern de l’Estat durant la II República. També
podríem conèixer de més a prop com es van viure els tràgics anys de la guerra
civil al poble, dels quals ho desconeixem pràcticament tot. I analitzar les
polítiques

municipals

durant

la

dictadura

franquista

i

la

transició.

Precisament durant la dictadura franquista la identitat pròpia del poble de
Samalús encara es va dissoldre més. El 31 d’octubre de 1961, l’Ajuntament va
acordar eliminar Samalús del nom oficial del municipi. No es va tornar a
restablir fins al 1983. El gest, però, no fou suficient per als veïns de Samalús.
La rivalitat entre els dos pobles, que venia d’antic, es va fer més forta i durant la
dècada de 1980 un grup important de samalusencs van protagonitzar i donar
suport a un moviment secessionista, que defensava la segregació de Samalús.
Les relacions entre un i altre poble es va poder reconduir i des de llavors ençà,
afortunadament, els consistoris han vetllat per mantenir la idiosincràsia,
tradicions i festes dels dos pobles, Cànoves i Samalús, i garantir la seva
convivència dins d’un mateix municipi.

Les transformacions demogràfiques
La fusió dels dos pobles en un sol municipi ens impedeix, amb les dades de les
quals disposem actualment, diferenciar l’evolució demogràfica contemporània
d’un i altre nucli. Així doncs, Cànoves i Samalús ha seguit aquesta tendència
demogràfica fins a l’actualitat:

Com podem veure, durant tota l’època contemporània i fins a la dècada de
1990 la població a Cànoves i Samalús es va mantenir estable i fins i tot va
disminuir. Aquest mateix comportament demogràfic és observable en altres
poblacions de muntanya del Vallès Oriental. La falta d’oportunitats laborals, i en
el cas de Samalús d’habitatges lliures i assequibles on poder-se instal·lar, va
empènyer als més joves a establir-se en altres pobles i ciutats de la rodalia.
En canvi, a partir de 1991 l’augment de població va ser espectacular. Aquest
gran creixement l’hem d’atribuir, sobretot, a l’arribada de població procedent de
Barcelona que va fixar la seva residència a la nostra població, sobretot a les
urbanitzacions que des de la dècada de 1960 s’havien anat construint a
Cànoves. La capital catalana i les grans ciutats del seu entorn, des de finals de
la dècada de 1970, han perdut població, a causa de l’elevat preu dels
habitatges i a l’auge de valors com la qualitat de vida i el contacte directe amb
la naturalesa. Els municipis situats l’àrea metropolitana i a la segona corona,
com Cànoves i Samalús, han incrementat de forma considerable la seva
població degut a aquest fenomen. Entre els nouvinguts s’hi compten alguns
antics estiuejants, que van convertir la seva segona residència a la població en
l’habitual. També altres ciutadans que van canviar la ciutat pel camp, en aquest
procés d’èxode urbà.

A principis del segle XXI, el poble va patir una gran transformació, amb la construcció d’una quarantena
de cases unifamiliars al voltant de l’Església de Sant Andreu

Aquest gran increment de població va ser menys apreciable a Samalús, poble
en el qual no s’han desenvolupat urbanitzacions i on la masia dispersa segueix
marcant encara a dia d’avui el patró dels assentaments de població. En aquest
sentit, a principis del segle XXI, el poble va patir una gran transformació, amb la
construcció d’una quarantena de cases unifamiliars al voltant de l’Església de
Sant Andreu. Una bona part d’aquests habitatges eren de protecció oficial.
Malgrat que van suposar una alteració paisatgística important, també van donar
la possibilitat a molts joves del poble d’adquirir-ne una i poder-se quedar a viure
a Samalús.

Les activitats econòmiques
Samalús és una població en la qual les activitats econòmiques principals són
l’agricultura, la ramaderia i l’explotació forestal. La indústria té un pes molt
irrellevant a la població, igual que el sector serveis. Molts dels seus habitants,
especialment els més joves, viuen al poble però treballen a les localitats de la
rodalia o a Barcelona, amb un major ventall d’oportunitats laborals. A finals del
segle XIX, un dels cultius més importants de Samalús era el de la vinya. Igual
que succeïa a la resta de la comarca, les terres del poble es van anar omplint
de ceps, que van guanyar terreny a les zones boscoses i al cultiu tradicional
dels cereals. La vinya era un conreu comercial, destinat al mercat, que va viure
una època d’or a finals del segle XIX. La bonança econòmica que va
proporcionar aquest producte a la pagesia catalana es va estroncar de cop amb
l’arribada de la plaga de la fil·loxera a les vinyes catalanes. Aquest insecte va
arribar al Vallès Oriental entre 1883 i 1893 i va devastar completament els
ceps. La fil·loxera va obligar als agricultors a repensar els conreus que
plantaven als terrenys de secà. Alguns propietaris van optar per replantar les
vinyes, tot incorporant els ceps americans, resistents a l’insecte, empeltats de
les varietats tradicionals vallesanes: sumoll, tarrassenc i picapoll, entre les
negres; i xarel·lo, trobat, pansa, picapoll i moltonac entre les blanques. Altres
propietaris van decidir cultivar gramínies i lleguminoses a les zones
devastades, com ara blat, ordi, civada, faves o trepadella, tradicionals a la
comarca abans de l’expansió de la vinya.

A finals del segle XIX, un dels cultius més importants de Samalús era el de la vinya.

Alguns van deixar els camps completament abandonats, especialment aquells
de més difícil accés i conreu. Finalment, van prosperar noves especialitzacions
agrícoles destinades al mercat. A Samalús va ser el cas de l’olivera, que
encara avui marca clarament el paisatge de la població, així com molt
especialment els avellaners i els ametllers.També es va desenvolupar el cultiu
de les plantes farratgeres, com a conseqüència de la principal novetat al sector
agropecuari a principis del segle XX: el gran desenvolupament de la ramaderia
bovina de llet. El cultiu de cereals i l’horta eren i segueixen sent molt importants
a Samalús. Pel que fa a aquesta darrera activitat, les patates, la mongeta
tendra, la mongeta seca, les faves, els pèsols, la col, la coliflor, el bròquil, el
tomàquet, el pebrot, les albergínies o el carbassó son alguns dels cultius més
estesos, així com la mongeta del ganxet, que gaudeix de Denominació
d’Orígen Protegida des de 2012. Pel que fa a la ramaderia, el bestiar amb més
tradició a la població és l’oví i el porcí. Encara actualment estan en
funcionament diverses explotacions ramaderes que crien xais i porcs. A més a
més, les masies solen tenir aviram i conills, destinats fonamentalment a
l’autoconsum. Ara bé, des de principis del segle XX i fins fa relativament pocs
anys també van ser importants les vaques de llet a la nostra població. La
demanda de llet fresca va anar en augment entre 1900 i 1930 i a partir d’aquest
moment moltes cases de pagès de la comarca van passar a tenir vaques

estabulades, normalment entre 10 i 15, destinades a la producció de llet. Els
ingressos que obtenien de la seva venda significaven un complement molt
important per a l’economia familiar. Les vaqueries van tenir una important
implantació entre les famílies pageses de Samalús. Actualment, han
desaparegut gairebé totes, tot i que encara en funciona alguna a la zona.
Finalment cal parlar de l’explotació forestal, una altra de les riqueses de la
població, especialment la de l’alzina i el pi. Actualment hi ha diverses empreses
familiars que es dediquen a la comercialització de llenya.

Les vaqueries van tenir una important implantació entre les famílies pageses de Samalús.
Aquestes fotos corresponen a Can Prat. A la primera, de l’any 1963, es veu Montserrat
Prat Illa munyint a mà una vaca. Les altres dues, de la mateixa casa, són dels vedells per
engreix que van substituir el bestiar que produïa llet. L’última foto correspon a la granja de
vaques de llet de la Canyella. Allà tot el procés de la munyida estava ja mecanitzat, la llet
es guardava en tancs i la recollien les cubes de llet. Fotos: Família Espinasa-Ferrer (antics
masovers de Can Prat).
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