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Segurament el Municipi Flavi d'Ègara és la continuació de 

l'assentament ibèric anomenat Ègosa (o Egosa), citat per Claudi 

Ptolemeu en la seva Geografia, del qual s'han trobat algunes peces 

de ceràmica amb inscripcions ibèriques a la conf luència dels 

torrents de Vallparadís i Montner, al subsòl de les esglésies de 

Sant Pere. 

 També hi ha hagut troballes aïllades de monedes ibèriques fora 

del barri de Sant Pere. Tanmateix, s'ha especulat que la 

denominació Egosa caldria posar-la en dubte atès que es pot 

tractar d'un error en la transmissió del text de Claudi Ptolemeu al 

llarg de l'edat mitjana i que, molt probablement, el nom d'Ègara 

ja fos vàlid en època ibèrica.. 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Cultura_ib%C3%A8rica
http://ca.wikipedia.org/wiki/Claudi_Ptolemeu
http://ca.wikipedia.org/wiki/Claudi_Ptolemeu
http://ca.wikipedia.org/wiki/Torrent_de_Vallparad%C3%ADs
http://ca.wikipedia.org/wiki/Esgl%C3%A9sies_de_Sant_Pere
http://ca.wikipedia.org/wiki/Esgl%C3%A9sies_de_Sant_Pere


Arran de la romanització de la Península desenvolupada entre els segles 

II i I aC es crea una xarxa de vies de comunicació que relliguen les 

diverses ciutats de nova creació i les explotacions rurals anomenades 

vil·les (villae), precursores dels posteriors masos. Pel que fa als 

assentaments de tipus rural, es té constància material o documental de la 

creació de diverses vil·les romanes pels volts de Terrassa, concretament a 

Ca n'Amat, l'Aiguacuit, Ca n'Anglada, Can Fatjó, Can Poal, les Martines, 

Sant Pere, Can Jofresa i Can Bosch de Basea. 

 Pel que fa al poblat ibèric d'Egosa/Ègara, s'ha dit que fou abandonat i 

que els seus habitants es van traslladar a l'altra banda del torrent de 

Vallparadís, concretament a la part mitjana de l'actual carrer de Sant 

Antoni, on hi ha hagut al llarg del segle XX troballes d'objectes i 

ceràmica. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Proc%C3%A9s_de_romanitzaci%C3%B3
http://ca.wikipedia.org/wiki/Vil%C2%B7la
http://ca.wikipedia.org/wiki/Masia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ca_n'Anglada
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ca_n'Anglada
http://ca.wikipedia.org/wiki/Les_Martines
http://ca.wikipedia.org/wiki/Les_Martines
http://ca.wikipedia.org/wiki/Antic_Poble_de_Sant_Pere
http://ca.wikipedia.org/wiki/Can_Jofresa
http://ca.wikipedia.org/wiki/Can_Jofresa


Les institucions centrals del municipi romà es trobaven on 

actualment hi ha el conjunt monumental de les esglésies de 

Sant Pere, Sant Miquel i Santa Maria , element provat gràcies a 

l'existència de dos pedestals epigràfics reaprofitats per a la 

reconstrucció de l'església de Santa Maria.  

En aquest recinte s'han trobat també diversos enterraments que 

fan pensar en l'existència d'una necròpoli, i les restes d'una vil·la 

romana. Més restes de tombes s'han trobat també al carrer de la 

Font Vella, en ple centre de la Terrassa actual, on devia haver-hi 

una altra necròpoli. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Epigrafia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Necr%C3%B2poli


Ègara devia ser un municipi romà important, que va 

arribar a la màxima esplendor amb la creació de la seu 

episcopal, per a la qual es va construir el conjunt 

visigòtic de les esglésies de Sant Pere. 

 Al segle VIII, en paral·lel a la invasió sarraïna, el bisbat 

es perllongà almenys fins el 778, per acabar 

desapareixent amb la invasió carolíngia del 801 al 

territori de Barcelona i la restauració de la seu 

barcelonina el 810. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Bisbat_d'%C3%88gara
http://ca.wikipedia.org/wiki/Bisbat_d'%C3%88gara
http://ca.wikipedia.org/wiki/Visigot
http://ca.wikipedia.org/wiki/Esgl%C3%A9sies_de_Sant_Pere
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sarra%C3%AD


La Vila de Terrassa tenia abans del segle XIII poca 

importància com a nucli de poblament del terme del 

Castell de Terrassa. A partir d'aquest moment, però, 

el creixement i la importància de la vila aniran 

augmentant. 

 

Durant els segles XII i XIII comencen una sèrie de 

canvis i transformacions en les estructures socials i 

econòmiques del món medieval que faran que es 

constitueixin viles com a centres de poblament. 

 



La torre del Palau és un dels pocs 

elements que es conserven in situ de l'antic 

Castell Palau de Terrassa, construït a partir 

del segle XII. Constitueix l'edifici més 

emblemàtic de la ciutat perquè és el 

referent visible de la vila medieval de 

Terrassa, origen de la ciutat actual. 



Desaparegudes les cases del Castell, només alguns elements de 

l'antic claustre, i sobretot la torre, resten drets. A finals del segle 

passat es va modificar la part superior. L'arquitecte Lluís 

Muncunill en dissenyà els merlets actuals. 

 

Diversos projectes, a partir dels anys setanta del segle XX, la feien 

sortir del seu amagatall i la convertien en centre d'una gran plaça 

que havia d'anar del Raval fins a la plaça Vella. Finalment, l'any 

1991 començaren a ser enderrocades les cases del darrere de la 

Torre i s'obrí la plaça que porta el seu nom i que deixa a la vista de 

tothom la meitat de la Torre. Avui dia es pot apreciar la seva 

forma, paredat i alçada. 

. 



A partir del 785 els carolingis inicien la conquesta de les terres al sud 
dels Pirineus en un pas més de la seva política d’establiment de 

marques que servissin de barrera a noves invasions. 

 

La primera referència documental del topònim Terrassa la trobem en la 
Carta Capitular expedida per Carles el Calb el 844, a Tolosa de 

Llenguadoc, a favor dels habitants del «Terracium Castellum». 

El concepte «Castellum» podia ser una fortalesa o simple torre amb 
funcions defensives o bé un castell termenat (un espai geogràfic i 
administratiu, en el qual es podria construir un castell). El poder 

carolingi es va recolzar en ells per a la seva organització territorial. 

 

Per a controlar el «Terracium Castellum» o Castrum Terraciense», 
denominacions llatines del Castell de Terrassa, hi havien diverses torres 

situades en punts estrtègics. Una d’elles, a la cruïlla de camins 
provinents de l’interior de Catalunya cap a Barcelona, serà l’origen de la 

Torre del Palau. 

 

. 



L’organització socio-econòmica de la comunitat camperola al terme del 

castell de Terrassa durant els segles IX, X i mitjans del XI es basava en els 

alous, petites propietats.  

El terme del Terracium Castellum disposava de molts corrents d’aigua, 

torrents i rieres. Les viles es situaven al costat dels mateixos. Tocant als 

torrents, es situaven els conreus d’horta i alguns molins; als pendents, les 

vinyes i a les zones planes, els conreus de cereals, especialment ordi. 

També, prop de les viles, una zona de pastures per a la ramaderia, una 

mena de bosc degradat, amb alzines i brolles, però sense formar bosc espès. 

 

A partir del segle XII, es va intensificar el procés de senyorialització: els 

pagesos passen a dependre d’altres senyors –laics i eclesiàstics- i a perdre la 

propietat de quasi totes les seves terres.Els comtes fan noves aliances 

amb els castlans en detriment dels primers, els quals veuen augmentats 

els censos i altres impostos. 

 

. 



El terme del «Terracium Castellum» va dependre del comtat de 
Barcelona. Els representants comtals als territoris eren els 

veguers o vicaris que acomplien funcions administratives, 
militars i judicials per delegació del comte, eren doncs els 

governants directes dels Castrum Terracia. 

Durant aquest període el centre de poder religiós continua estant 
a l’esperó de Sant Pere, on cap el segle XII ja hi trobem tres 

esglésies que coneixem avui amb els seus cementiris i les terres de 
sagrera, protegides dels senyors feudals i per tant atractives per al 

seu poblament. 

 

Cap el segle XII la feudalització també afecta el poder religiós, 
que s’establí com a poder independent i amb domini directe i 

jurisdiccional de les seves terres, deixant de dependre del poder 
comtal. 

 

. 



La vila de Terrassa tenia, abans dels segle XIII, poca importància com a 
nucli de poblament, era una més de les que hi havia dins el terme del 

Castell de Terrassa 

 

Durant els segles XII i XIII comencen una sèrie de canvis i 

transformacions en les estructures socials i econòmiques del món 

medieval que faran que es constitueixin viles com a centres de poblament 

urbà. Amb el procés de feudalització, el camperol es veu obligat acceptar 

terres i pagar part dels seus censos en diner, cosa que provoca la 

necessitat de conrear nous productes com els cereals panificables (blat i 

forment) i l'oli. Sembla que la necessitat de diner per part dels camperols 

i també per part del senyor feudal va impulsar l'aparició del mercat.  

El mercat actuarà com a impulsor d'un seguit de canvis. Serà el lloc on el 

pagès i el senyor obtindran la moneda; el primer per pagar les seves 

obligacions contractuals amb el senyor i aquest per obtenir diners per 

cobrir les seves creixents necessitats 

. 



 

 

 

El mercat i el palau comtal serien una de les causes de 

l'inici de la concentració de poblament a la vila. Tant un 

com l'altre pressuposen una sèrie de serveis, al comte i a 

la seva cort o a la mateixa demanda del mercat, que van 

ser els primers elements de la vila de Terrassa. 

 



Al voltant del Castell de Terrassa sorgeix una certa població que durant el 

segle XII es referenciarà com a vila del palau i a partir d'aquest segle es 

constituirà com el centre de poblament més important del terme. El 

1173 i el 1191 es troben les primeres referències a la vila del Castell de 

Terrassa. La casa comtal afavorirà el creixement de la vila, dotant-la de 

privilegis i favors -1212, creació del monopoli del forn de pa; 1228, 

enfranquiment dels habitants de la vila de pagar certes imposicions 

feudals, concedia la celebració d'una fira pel maig i obligava el camí de 

Manresa a passar per Terrassa; 1263, Jaume I dóna la seva horta nova a la 

vila per poblar-la i concedeix el no pagament del mesuratge del blat -, 

amb l'objectiu clar de concentrar un poblament que garantís beneficis 

fiscals a la corona. 



Durant els segles XII i XIII es dóna un procés de reglamentació per part de 

la monarquia en l'administració de les viles reials que portava la 

concentració de la població en les viles i la seva distribució urbanística 

i interna. La monarquia perseguia el control polític, administratiu i fiscal 

d'aquest poblament dispers. 

En un moment indeterminat de segle XIII, d'acord amb la política 

seguida per Jaume I i els seus successors, els carrers de la Vila de 

Terrassa adquireixen una disposició regular i ordenada com succeeix 

amb altres viles de nova creació de la Corona d'Aragó. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conjunt episcopal d'Ègara; d'esquerra a 
dreta: Sant Pere, Sant Miquel i Santa Maria 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Egara._Conjunt_episcopal.jpg


El conjunt monumental de les esglésies de Sant Pere 

de Terrassa el formen les esglésies romàniques de Sant 

Pere, Sant Miquel i Santa Maria, situades a la 

conf luència dels torrents de Vallparadís i Montner, a 

l'antic nucli visigòtic d‘Ègara, origen del poble de Sant 

Pere, avui barri de Terrassa. Són el conjunt artístic més 

important de la ciutat i una de les joies de l'art romànic 

català  

 



Les tres esglésies es van bastir vora l'emplaçament de 

l'antiga Ègara romana, damunt una església 

paleocristiana (de la qual encara es conserven restes) 

com a seu del bisbat d'Ègara, constituït cap a l'any 450 i 

que va perdurar fins a la invasió sarraïna, al segle VIII. Se 

sap el nom d'alguns dels seus bisbes (com ara el primer, 

Ireneu) i s'hi va reunir un concili provincial de la 

Tarraconense l'any 614.. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Bisbat_d'%C3%88gara
http://ca.wikipedia.org/wiki/Bisbat_d'%C3%88gara
http://ca.wikipedia.org/wiki/450
http://ca.wikipedia.org/wiki/Segle_VIII
http://ca.wikipedia.org/wiki/Tarraconense
http://ca.wikipedia.org/wiki/614


Tradicionalment s'havia considerat que el conjunt episcopal seguia 

el model bizantí de l'antiguitat, amb dues esglésies (Sant Pere i 

Santa Maria) i un baptisteri (Sant Miquel), si bé les últimes 

troballes arqueològiques fan pensar que l'església de Sant Miquel 

tenia un ús funerari. Després d'un llarg procés constructiu, les 

esglésies van quedar enllestides segons la forma actual cap als 

segles XI i XII i són de factura romànica, edificades sobre antics 

edificis preromànics de l'època visigòtica 



Al segle XII, a Santa Maria s'hi va instal·lar una 

canònica agustiniana que va durar fins al 1592. Per la 

seva banda, l'església de Sant Pere d'Ègara, seu de la 

parròquia, va perdre la seva condició parroquial el 1601, 

en què va passar a la nova basílica del Sant Esperit del 

nucli de Terrassa, avui catedral del nou bisbat d’Ègara. 

Al segle XIX Sant Pere va recuperar la parroquialitat. 



Sant Pere: Té una sola nau amb absis trilobat i transsepte; la coberta és de 

volta de canó. La capçalera (l'absis i el transsepte) és d'època preromànica 

(segles IX i X) i la nau és del segle XII. La porta d'accés, molt senzilla, s'obre 

al mur sud i està emmarcada per quatre arquivoltes llises. La llum entra a 

l'interior per dues grans finestres a banda i banda de la porta i per les tres 

finestretes de l'absis.  

http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Terrassa._Conjunto_monumental_de_las_iglesias_de_San_Pedro.jpg


Sant Pere: A l'interior, l'absis té un terra de mosaic del segle X de motius 

geomètrics, segons la tradició romana. L'absis central queda tancat per un 

retaule de pedra amb tres rengles de pintures murals del segle XI encara de 

tipus preromànic, els dos superiors dins d'arcs cecs a manera de nínxols, amb 

la representació de Sant Pere, Jesús, els evangelistes i altres figures bíbliques. 

Actualment s'hi torna a exposar, vora el portal d'entrada, el retaule dels 

sants Abdó i Senén, obra cabdal de Jaume Huguet, després de molts anys 

d'estar instal·lat al braç esquerre del transsepte de Santa Maria del 

transsepte de Santa Maria. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Retaule_dels_sants_Abd%C3%B3_i_Sen%C3%A9n
http://ca.wikipedia.org/wiki/Retaule_dels_sants_Abd%C3%B3_i_Sen%C3%A9n
http://ca.wikipedia.org/wiki/Retaule_dels_sants_Abd%C3%B3_i_Sen%C3%A9n
http://ca.wikipedia.org/wiki/Jaume_Huguet


Sant Miquel: Se situa al centre del recinte, entre les altres dues esglésies. 

Puig i Cadafalch, responsable de les primeres excavacions arqueològiques a 

l'inici del segle XX, va pensar que l'edifici era un baptisteri. En l'actualitat, es 

creu que la funció de l'edifici era la de venerar l'enterrament d'un sant 

màrtir, encara no descobert. La pica baptismal construïda per Puig i 

Cadafalch, que durant molts anys va marcar aquesta església, ha estat    

eliminada en la darrera restauració. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Puig_i_Cadafalch
http://ca.wikipedia.org/wiki/Baptisteri
http://ca.wikipedia.org/wiki/M%C3%A0rtir
http://ca.wikipedia.org/wiki/M%C3%A0rtir
http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Egara._Sant_Miquel.jpg


Sant Miquel: És l'única de les tres esglésies que conserva la planta 

primitiva sencera, la qual és quadrada, on s'inscriu una creu grega amb 

nínxols als angles; al mur est s'obre l'absis, de planta de ferradura per dins i 

hexagonal a l'exterior. A l'interior, al centre de la planta quadrada, s'alça un 

cimbori cobert per una cúpula i sostingut per vuit columnes fetes de 

fragments visigòtics reaprofitats, amb quatre capitells tardoromans.. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Egara._Sant_Miquel.jpg


Santa Maria: Aquest edifici romànic, de l'inici del segle XII, es troba al sud 

del recinte i té planta de creu llatina. La capçalera, amb absis de ferradura 

per dins i quadrat a l'exterior, pertany a un temple de construcció anterior. 

La coberta de la nau és de volta apuntada i la del transsepte, de volta 

semicircular. Davant i dins l'església es poden veure restes de les antigues 

edificacions paleocristianes i visigòtiques, com els mosaics sobreposats (l'un 

del segle IV i l'altre del segle V), l'absis rectangular visigòtic i amb criptes 

sepulcrals (excavat sota la nau de l'església romànica) o l'antic baptisteri 

(sota el transsepte). 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Segle_XII
http://ca.wikipedia.org/wiki/Segle_IV
http://ca.wikipedia.org/wiki/Segle_V


Santa Maria:  Al creuer s'alça un cimbori octagonal 

coronat per un petit campanar de torre de dos pisos, amb 

coberta de quatre vessants. El cimbori i el dalt dels murs 

nord i oest tenen decoració llombarda, amb faixes i 

arcuacions cegues. La porta d'entrada és senzilla, d'arc de 

mig punt, amb relleus de terracota als muntants i un 

carreu romà reaprofitat. A la façana sud hi ha un pòrtic de 

quatre arcs de mig punt, resta del claustre de la canònica 

augustiniana del segle XII. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Decoraci%C3%B3_llombarda
http://ca.wikipedia.org/wiki/Lesena


Santa Maria:  Davant i dins l'església es poden veure restes de les antigues 
edificacions paleocristianes i visigòtiques , com els mosaics sobreposats 

(l'un del segle IV i l'altre del segle V), l'absis rectangular visigòtic i amb 
criptes sepulcrals (excavat sota la nau de l'església romànica) o l'antic 

baptisteri (sota el transsepte). Una absidiola conserva la volta i la paret 
pintades amb frescos de cap al 1180 que representen la consagració, mort i 

enterrament de sant Tomàs Becket i un Crist en Majestat. 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A0s_Becket
http://ca.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A0s_Becket
http://ca.wikipedia.org/wiki/Maiestas_Domini
http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:TomasBecket-Terrassa.jpg


El conjunt monumental disposa de tres retaules gòtics que, fins a la darrera 
remodelació, s'han conservat tradicionalment a l'església de Santa Maria.  

El retaule dels sants Abdó i Senén, obra de Jaume Huguet, pintat el 
1460 per a l'església de Sant Pere, on actualment es torna a exposar. Està molt 

ben conservat i és un dels més cèlebres de l'artista. Els sants titulars hi són 
representats al centre, voltats d'escenes de la seva vida i del seu martiri. A la 

part inferior hi ha imatges dels sants metges Cosme i Damià. 

El retaule de Sant Miquel, obra de Jaume Cirera i Guillem Talarn, que la va 
acabar, datada entre 1450 i 1451. S'hi veuen escenes de la lluita entre àngels i 

dimonis i tres representacions de la Passió. Des de la nova remodelació 
s'exposa a l'edifici museogràfic de la rectoria.  

El retaule major de Sant Pere , obra de Lluís Borrassà del 1411. Hi falta la taula 
central, i les vuit laterals presenten diverses escenes de la vida del sant. 

També és exposat a la nova rectoria.  

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Retaule_dels_sants_Abd%C3%B3_i_Sen%C3%A9n
http://ca.wikipedia.org/wiki/Retaule_dels_sants_Abd%C3%B3_i_Sen%C3%A9n
http://ca.wikipedia.org/wiki/Jaume_Huguet
http://ca.wikipedia.org/wiki/1460
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Cosme_i_Sant_Dami%C3%A0
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Cosme_i_Sant_Dami%C3%A0
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Cosme_i_Sant_Dami%C3%A0
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Cosme_i_Sant_Dami%C3%A0
http://ca.wikipedia.org/wiki/Jaume_Cirera
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Guillem_Talarn&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/1450
http://ca.wikipedia.org/wiki/1451
http://ca.wikipedia.org/wiki/Llu%C3%ADs_Borrass%C3%A0
http://ca.wikipedia.org/wiki/1411


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

retaule dels sants Abdó i Senén 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Retaule_dels_sants_Abd%C3%B3_i_Sen%C3%A9n
http://ca.wikipedia.org/wiki/Retaule_dels_sants_Abd%C3%B3_i_Sen%C3%A9n
http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Huguet-santsAbdoSenen-0021_collage.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:TorrePalau.jpg


La torre del Palau és l'únic vestigi del castell palau de 
Terrassa, que en el moment de màxima puixança va 

estendre els seus dominis des del Llobregat fins al Ripoll i 
des de Sant Cugat del Vallès fins al pla de Bages. En Pere de 

Fizes i en Pere Francesc de Montanyans en foren castlans 
en diferents èpoques. 

 La torre mestra, que fou presó fins a ben entrat el segle 
XIX, fou l'única estructura que restà dreta quan el 1891 
l'últim propietari del castell decidí enderrocar el que 

quedava de l'edifici. Documentada per primer cop l'any 
1016, fou cedida al municipi el 1994 i actualment és una de 
les seccions del Museu de Terrassa; s'hi fan visites guiades 

concertades. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Castell
http://ca.wikipedia.org/wiki/Terrassa
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Pere_de_Fizes&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Pere_de_Fizes&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Pere_Francesc_de_Montanyans
http://ca.wikipedia.org/wiki/Pere_Francesc_de_Montanyans
http://ca.wikipedia.org/wiki/Torre_mestra


És una edificació romànica de forma cilíndrica, construïda 

amb còdols de riera i carreus de pedra, de planta circular, 

de 26,70 m d'alçada i un diàmetre de 7,5 m a la base. Es 

divideix en diferents nivells; l'inferior, mig soterrat, està 

cobert per una volta de pedra i comunica amb la primera 

planta, subdividida per un forjat de fusta, des d'on arrenca 

una escala de cargol que enllaça amb els dos nivells 

superiors, coberts amb volta de rajola. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Art_rom%C3%A0nic


 

El coronament, del final del segle XIX, obra de Lluís Muncunill, 

consisteix en un fris de merlets de maó damunt una cornisa per sota 

de la qual hi ha una sèrie d'arcuacions cegues. L'accés originari és a 

uns 7 m de la base i actualment s'hi puja per una escala metàl·lica 

moderna; de la porta romànica només se'n conserva un arc de mig 

punt adovellat.  

La torre presenta un parell d'obertures, de les quals destaca el 

finestral gòtic a l'alçada de la primera planta, afegit cap al segle XVI.  

http://ca.wikipedia.org/wiki/Llu%C3%ADs_Muncunill
http://ca.wikipedia.org/wiki/Llu%C3%ADs_Muncunill
http://ca.wikipedia.org/wiki/Merlet
http://ca.wikipedia.org/wiki/Art_g%C3%B2tic


 

 

 

 

 

 

La Masia Freixa de Terrassa, amb els arcs parabòlics del porxo 

occidental 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Masia_Freixa_1.JPG


 

 

 

 

 

 

 

 

Detall de la torre i del porxo amb l'arrambador ceràmic 

 

 

 

 

 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Masia_Freixa_2.JPG


La Masia Freixa és un edifici modernista de la ciutat de Terrassa 

situat al parc de Sant Jordi, antics jardins i terreny adjacent a la 

masia, dins el barri de Ca n'Aurell. Construïda el 1896, va ser pensada 

originalment com a fàbrica de filats i va ser reformada entre el 1907 i 

el 1914 per Lluís Muncunill i Parellada, que la va transformar en la 

residència familiar de l'industrial tèxtil Josep Freixa. L'arquitecte la va 

convertir en una de les joies del modernisme terrassenc, amb la seva 

estructura d'arcs i voltes d'inspiració gaudiniana i els murs pintats de 

blanc, d'on sobresurt una alta torre. Durant molts anys ha albergat el 

Conservatori Municipal de Música, que actualment ha estat traslladat 

a un edifici de nova construcció al Campus Universitari, al barri del 

Cementiri Vell 
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La teulada sinuosa, amb una estructura de voltes de maó pla que 

conjugaven la tradició de la volta catalana amb la modernitat dels 

nous materials; el revestiment de morter té petits vidres incrustats 

que li donen l'aparença d'un gris brillant.  

 

Els arcs parabòlics inspirats en l'obra de Gaudí, que conformen les 

finestres del cos principal i les obertures dels porxos d'entrada i del 

costat sud i oest. 

L'arrambador ceràmic blanc del porxo, obra també de Muncunill, que 

ocupa la part inferior de les parets arrebossades i pintades de blanc.  
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La rotonda del costat est, com a afegitó de dos nivells al cos de l'antiga 
fàbrica; els finestrals de la planta baixa són d'arc rebaixat, per 

permetre més entrada de llum, a diferència dels de tipus parabòlic de 
la resta d'obertures de la façana. 

La torre de l'angle nord-est, que sobresurt del cos inferior quadrat; té 
un cos octagonal de quatre nivells, l'últim dels quals voltat d'una 

balconada mirador. 

L'interior, molt reformat, però que encara conserva el mobiliari del 
menjador i del despatx, dissenyat per Joaquim Vancells. 

El jardí dissenyat per Rafael Benet i Vancells, un dels pintors destacats 
de l'època, és d'estil romàntic i, junt amb el de la casa Alegre de 

Sagrera, és el millor exemple dels jardins terrassencs de la primeria 
del segle XX. El seu estat de conservació, pel que fa a les 

característiques originals, no és el que correspondria a un jardí 
històric 
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El castell vist des del torrent de Vallparadís 

 

 

 

 

 

 

 

El castell vist des del torrent de Vallparadís 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/Castell_de_Vallparad%C3%ADs.JPG


El primer esment d'una fortificació vora el torrent de Vallparadís es 

troba en un document del 1110, quan Berenguer de Sanlà i la seva 

dona Ermessendis compren al comte de Barcelona, Ramon Berenguer 

III, unes terres per construir-hi la seva residència senyorial. El castell 

de Vallparadís, doncs, pertanyerà a aquesta família, que van adoptar 

el cognom de Terrassa, fins al 1344, en què Blanca de Centelles, filla 

de Bernat de Centelles i de Saurina de Terrassa, cedeix el castell a 

monjos cartoixans d'Escaladei i de la seva filial de Sant Pol de Mar, 

que per a la seva nova funció de monestir van introduir reformes 

importants, com la creació del claustre a l'antic pati d'armes, la sala 

capitular i la capella. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Ramon_Berenguer_III
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ramon_Berenguer_III
http://ca.wikipedia.org/wiki/Blanca_de_Centelles
http://ca.wikipedia.org/wiki/Orde_cartoix%C3%A0


Com a cartoixa de Sant Jaume de Vallparadís subsistirà fins al 1413, en 

què la comunitat es trasllada a Tiana, a la nova cartoixa de Montalegre. 

Aquell any passa a mans dels carmelitans de l'Hospital de la Santa Creu 

de Barcelona i, més endavant, és adquirida per Jofre de Sentmenat el 

1432. Els Sentmenat van ser els senyors de la quadra de Vallparadís 

fins al 1830, en què aquest territori va passar sota la jurisdicció del 

municipi de Terrassa. L'antic castell, aleshores esdevingut una gran masia, 

encara va ser adquirit, el 1852, per la família Maurí. El 1944 fou declarat 

monument històric, i el 1947 els Maurí el van cedir a l'Ajuntament de la 

ciutat, que, després d'una intensa i fantasiosa campanya de restauració i 

reconstrucció duta a terme per l'arquitecte Alexandre Ferrant, hi va decidir 

instal·lar el Museu de Terrassa el 1959. 



El castell actual –que conserva poques restes de l'original, voltat d'un fossat i 

amb una gran torre central– és de planta rectangular, de murs amb espitlleres 

i amb quatre torres quadrades als angles i tres bestorres (o mitges torres) al 

mig dels costats nord, est i sud.  

Les transformacions arquitectòniques per adequar-lo a les funcions com a 

cartoixa encara es conserven. Hi destaca el claustre, de dos pisos –l'inferior 

d'obertures bastant irregulars, i el superior més uniforme, d'arcs apuntats i 

capitells geomètrics sense decorar–, amb l'antiga sala capitular al costat est, 

coberta amb volta de creueria. L'antiga església del monestir és la sala 

anomenada avui el Tinellet, de coberta plana aguantada per quatre arcs 

apuntats diafragmàtics. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El raval de Montserrat l'any 1930; a l'esquerra, l'edifici de 
l'Ajuntament amb la façana inacabada; a la dreta, l'edifici de l'antic 
Ajuntament, avui seu del Centre Excursionista 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/Catalunya-Terrassa-RavalJoseAntonio-1930.jpg


                                              

 

 

 

                                             Façana de l'Ajuntament de Terrassa 

El raval de Montserrat l'any 1930; a l'esquerra, l'edifici de 
l'Ajuntament amb la façana inacabada; a la dreta, l'edifici de l'antic 
Ajuntament, avui seu del Centre Excursionista 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Ajuntament_de_Terrassa
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ajuntament_de_Terrassa
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ajuntament_de_Terrassa
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//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/Terrassa,_Ajuntament-PM_27001.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Mercat de la Independència  de Terrassa; entrada principal, al Raval de 

Montserrat 

El raval de Montserrat l'any 1930; a l'esquerra, l'edifici de 
l'Ajuntament amb la façana inacabada; a la dreta, l'edifici de l'antic 
Ajuntament, avui seu del Centre Excursionista 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Mercat_de_la_Independ%C3%A8ncia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Mercat_de_la_Independ%C3%A8ncia
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http://ca.wikipedia.org/wiki/Mercat_de_la_Independ%C3%A8ncia
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59/Mercat_Terrassa_Vall%C3%A8s_Occidental_Catalunya.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

Farmàcia Albinyana (antiga confiteria de la vídua Carné) al Raval de 

Montserrat núm. 48, Terrassa. Edifici del 1901 amb decoració 

modernista de Joaquim Vancells. 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Farm%C3%A0cia_Albi%C3%B1ana,_detall.jpg
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El Vapor Aymerich, Amat i Jover(1907-1908), seu central  

del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya  
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