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EL CASTELL DE CANYELLES
Resum historie

A l'extrem nord de la comarca del Garraf, tocanr a
l' Alt Penedes, es traba el petit municipi de Canye-
lles, amb una extensió de 14,08 km". El terme for-
ma una cubeta envoltada pels darrers contraforts del
massís de Garraf, al centre de la qual nasqué i es
desenvolupá el seu principal nucli de població.
El primer esment documental conegut referent al
«termino de Canellas» és de l' any 992 on es cita
com un dels límits de la quadra de Viladellops en la
donació que «Ennego, quem vocant Bonofilio» i
«Erovigio», testamentaris de «Teudiscli, iudici»,
fant als monestirs de Sant Cugat del Valles i de Sant
Pere de les Puel.les.
Aleshores i durant molts anys, CanyelIes era una de
les quadres que conformaven el gran terme
d'Olerdola, al qual va pertanyer fins a l'any 1627.
De l' any 1066 és la venda feta per «Sesmon Tresmir»
i muller, al comte Ramon Berenguer I, de l' alou que
tenien en el «Penitense», a la parroquia de «Sancti
Michaelis, vulgo vocitato Kannelas».
El 1204, un Pere i un Berenguer de Vilafranca, junt
amb Dalmau de Canyelles, eren castlans de la capi-
tal penedesenca. El 1238 Bertran de Canyelles, ea-
valler, col.labora amb eficacia a la presa de Valen-
cia. El rei Jaume el compensa amb conreus. cases i
horts de la ciutat.
Un altre fill il.lustre del poble fou el notable juris-
consulta Vidal de Canyelles prelat i jurista que va

..ésser consagrat l'any 1228 bis be d'Osca rnitjancant
una butlla del Papa Gregori expedida 1'any 1227.
Sant Ramon de Penyafort gran amic i antic com-
pany de.Ia.Llniversitat.de.Bolonia, va contribuir no-
tablement en aquesta designació.
El primer fogatjament conegut, del 1358, assenta:
«Domina Violant uxor quodam Raimundi Marqueti,
civis Barchinone pro XXIX focis quos habet in loco
de la quadra de Canyelles et de Salacrup». Els
Marquet eren ciutadans de l'oligarquia barcelonina.
L'any 1393, el rei Joan va vendre a Guillem de
Sagarriga el mer i mixt imperi i tota la jurisdicció
damunt la quadra de Canyelles, parroquia de Sant
Miquel d'Olerdola, pero, en pie segle XV, el 1443,
encara és citat «Marquet de Canyelles, domiciliat
al Penedes». Posteriorment cap a final de segle, el
«ca tell» era propietat de Franci Te rr€ , cavaller de
Tarragona, pel que sembla, successor deis Marquet,
ja que, entrat el segle XVII, la «Quadra de Cañellas
.possehe Júaquim Terré y Marquet», baró que crea

• la parroquia actual de Santa Magdalena, el 1627,
'separant-la de lª de Sant Miquel d'Olerdola, agre-
gant les cases de~s Girbals i les terres i mas Caldori.
El poble de Canyelles a causa de la seva situació

geográfica a mig carní entre Vilanova i Vilafranca
sobre la ruta natural que, per terra, duia des de la
costa fins a Barcelona passantper Vilafranca, 1'Ordal
i Martorell, carní aquest que fou utilitzat fins a fi-
nals del segle XIX, i també per la proximitat amb el
feréstec congost de la riera de Vilafranca al seu pas
per Viladellops fou víctima propiciatória en totes
les confrontacions bel.liques que van sacsejar el
Principat al llarg de la historia.
El 1714 patí les represalies de les forces felipistes.
Durant la Guerra del Francés s'hi van establir, en
diferents períodes, destacaments deIs dos exercits
en disputa. Durant les tres guerres carlines, els vol-
tants de Canyelles eren un deIs llocs de la comarca
preferits per dur a terme emboscades contra els
transports de tropes i de viatgers. Un capitost carlí
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conegut per Jaume Soler de Canyelles va morir en
combat el 1875. El 1886 hi hagué una auténtica re-
volta popular contra els recaptadors de contribuci-
ons i durant aquesta van ser empresonades vint -i-dues
persones, entre les quals hi havia quatre dones.

Elcastell

De fet, el «Castell» de Canye1les més aviat és tarda,
ja que les preterites notícies només parlen de «lloc»
o «quadra». En canvi, com s'ha vist, elllinatge deIs
Canyelles historicament és prou conegut. Després,
quan esdevingué baronia -encara ho és-, j a s' esmenta
com a castell.
Hom creu que el castell no fou bastit fins ben entrat
el segle XIV, si bé el 1Ioc de Canyelles, com hem
dit, esta documentat a partir del segle X. El castell,
com a tal, no s'esmenta fins al 1478 essent alesho-
res propietat de Franci Terrer, cavaller de Tarragona.
Els dietaris de la Generalitat relacionen el rei Joan
II amb el castell de Canyelles i el seu entorno El fet
relatat- i que es troba a cavall entre la llegenda i la
historia, fou el següent: el 17 de desembre de 1478
el rei es trobava, amb el seu seguici, de cacera pels
boscos de Canyelles. De sobte, es posa malalt a causa
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del fred i la bumitat imperants. Tot i que va sofrir un
esvaniment es va recuperar i es, dirigí al castell de
Canyelles buscant un bon recés. La bona acollida'
que el rei rebé al castell i el magnífic foc que hi va
trobar no foren suficients guarir el rei. Pocs dies
després, el 19 de gener del 1479, Joan II fina a
Barcelona.
Més que una obra de carácter militar, el castell de
Canyelles fou una gran mansió en la qual encara es
conserven nombrosos vestigis de la seva anterior
magnitud. Destaca, en un angle, una torre de defen-
sa de planta circular, de la qual surt un tros de mura-
lla amb cinc merlets de marcat carácter casteller.
Separat daquest conjunt es troben els fonaments
de la torre de l' homenatge, també de planta circu-
lar, que junl ambles magnífiques arcades existents
a l ' interior de les dependencies destinades a l'habi-
tatge acaben de configurar aquesta antiga fortalesa ..
A finals del segle XVIII Maria Ramona Minguella-
Terre titular de la baronia de Canyelles, es casa amb
Dornenec Jeroni Buffard iniciant-se així el canvi de
nom del llinatge. Tot i que els Buffard estaven as-
sentats a Vilanova i la Geltrú, van mantenir el cas-
tel! com a segona residencia. Ramon de Bouffard,
successor deis anteriors, planifica una important
reforma del cas tell. L' any 1807 l' arquitecte
«Bertran» presentava els planols del projecte de
reforma del castel!. Atenent a les plantes, Ramon
de Bouffard planificava una reforma completa del
castell, fet que havia de suposar l' aterrament de tots
els espais constructius que es trobaven dempeus i
l'edificació d'una gran residencia dels barons de
Canyelles, de planta completament nova i adequada
al gust de l'epoca.
Els resultats obtinguts pel seguiment arqueologic
dut a terme durant les obres realitzades al pati me-
ridional del castell a inicis de l'any 1995, així com
l' estudi de les estructures constructives situades en
l' esmentat sector permeten considerar que tota
l' área corres pon al projecte de reedificació de prin-
cipis del segle XIX que preveia la destrucció quasi
total de l' antic castell.
L' estudi de l' edifici -del caste!l i de les diferents
dependencies auxiliars i la seva comparació amb els
planols conservats del projecte d'obra de 1807, han
posat de manifest que les obres esmentades mai
foren finalitzades, sinó que només es bastí part de
la planta baixa, la muralla inferior, un pati central i
diverses habitacions annexes dedicades a cavalleri-
es i a patis annexos.

Altres lloés d'interes

• Església parroquial
La parroquia de Santa Magdalena: fou creada el se-
gle xvn (1627) en virtut d'un acord entre Joaquim
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de Terrer i la seva muller Isabel de Ciurana, barons
de Canyelles, i el bisbe de Barcelona Joan Sentís,
separant-la de la de Sant Miquel dOlerdola. L'es-
glésia era de patronat del Baró i així fou fins al 1955
en que s'extingí el patronatge en declarar-se el baró
d'ignorat parador, L'escut d'armes 'del baró de Ca-
nyelles, Ramon de Bouffard, campeja damunt del
portal del temple.

• Can Saba
Mereix una especial atenció la casa núm. 9 del car-
rer Major, coneguda avui per Can Saba. És una casa
senyorial de portalada rodona, amb un gran fines-
rral a la dreta, amb !linda de pedra esculpida amb un
re!leu Iepr~S_entalüu:l'j1n .c.ep...amb_dQs..sarmentsjun.;
podall. Al pis un finestral d'estil gotic amb colum-
neta central i capitell finament esculpit i una petita
finestra escarcana acaben de configurar la facana
principal d' aquest edificio Al' interior uns ares apun- ,
tats de considerables proporcions evidencien l'an-
tiguitat de I'edificació.
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