
Fa pocs mesos, per mitia del nos-
tre butlletí, I'amic Ignasi Mª MUN-
TANER va explicar de manera fi-
lolóqíca la forma correcta de de-
nominar aquesta planta dins la
nostra demarcació territorial, car,
tot i que bargalló i margalló són
dues variants de la mateixa pa-
raula, d'acord amb la informació
proporcionada tant per ALCOVER
com per COROMINES, en el
Penedes historie hem de dir bar-
galló.

Ara em toca a mi demostrar que
aquí, a casa nostra, des de sem-
pre s'ha documentat com a bar-
galló. D'entrada, MUNTANER ja
esmentava el fet que el cognom
Bargalló era majoritari a Catalunya
en un 94,46 % sobre només un
5,54 % de persones que es di-
uen Margalló. Puc afegir que el
cognom Bargalló (aleshores es-
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crit "Bargaioni") ja es traba en
un document de I'any 1188 a Lli-
nars del Valles (ALTURO, "L'Ar-
xiu antic de Santa Anna", doc.
núm. 538, 1985).

Pel que fa a la nostra contrada,
I'any 1228 es té notícia d'una se-
nyora ribetana anomenada "Bar-
gaianosa" (PARDO, "Mensa epis-
copal", doc. núm. 80), nom que
amb grafia actual seria Bargalla-
nosa, potser la muller d'un Bar-
galló, ja que en aquell temps les
dones agafaven el cognom del
marit en femen í. L'any 1410, a
La Geltrú hi havia el "mas d'en
Bargalló", cognom d'un paqes que
allí hi tenia una vinya (ORRIOLS,
"Alguns aspectes de la Geltrú a
la Baixa Edat Mitjana", 30 i 86).

Tots sabe m que el bargalló és la
palmera més abundosa del mas-
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Atzavara i bargalló. Foto: Vicenq Carbonell
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sís del Garraf i, tal com explica-
va Muntaner, fora del Principat,
és a dir, en altres lIocs de parla
catalana, de la palma "chamae-
rops humilis" en diuen "marga-
lió". Per a demostrar que ací, en
el Peneces, aquesta planta sem-
pre s'ha dit bargalló, nornés cal
observar la primera vegada que
s'esmenta aquest vegetal com a
nom de lIoc: L'any 999, el límit
de tramuntana de la Marítima
d'Olerdola - nom que lIavors te-
nia la nostra costa - es deia "ipso
bargallone" (el bargalló), o sigui,
un paratge que gairebé fa mil anys
ja era conegut amb aquest nom
(Diplomatari de la Catedral de
Barcelona, doc. núm. 336). Avui
sabe m que aquest "ipso barga-
lIone" correspon a I'actual pla de
les Palmeres, límit del nostre mu-
nicipi amb Castellet.

Per altra banda, I'any 1390 es fir-
ma un pacte entre fra Bernat Gi-
nesta, prior del monestir de Garraf
i Jaume March, senyor del castell
d'Erarnprunya, els quals assenya-
laren una zona delimitada amb
margenades i mollons en la qual
la pastura seria lIiure i seria pos-
sible fer lIenya i collir "palmes e
bargayons" (BAUCELLS, "Pia AI-
moina", doc. núm. 536). Més
enea, en una crida del batlle d'Oli-
vella de I'any 1592, es prahibia
"carsejar (collir carc) i arrencar
bargallons" (Arxiu Parroquial d'Oli-
vella, Capítols, 6). II'any 1687, al-
tre batlle d'Olivella feia una nova
crida on deia que no es podien
collir "palmas, bargallons i carsos
(plural de carc)" (Arxiu Parroquial



nom, en molts municipis
penedesencs: en "Bargayó"
(1497) i el puig i la cometa del
"Bergayó" (1515) a Albinyana;
"puig Bargalló" (1696) a La Bis-
bal, límit del mas Tarragó amb el
mas Llagostera; nom d'una par-
tida de Bonastre (1994); "collo de

d'Olivella, Capítols, 10). En la pri-
mera concordia van escriure la
paraula tal com la deien alesho-
res i en tots els tres casos es re-
corda que la seva collita era una
activitat fins fa poques decades
perduda, ja que les palmes de
bargalló servien basicarnent per
a fer escombres.
Aixo ho escrivia el
vilanoví Papioll'any
1790: "palmas sil-
vestres de que se
hacen escobas y
espuertas (cabas-
sos i senalles) en
abundancia". A l'Ar-
xiu Comarcal del
castell de La Geltrú
hem trobat un docu-
ment de I'any 1631
on diu: "Patent de
Sanitat de Pau Mi-
ralles, barca Nostra
Sra. del Roser i
Sant Elm, carrega-
da d'obra de terra,
moles de molí i se-
nalles de palma"
(AMV, Reg. 3004),
productes d'aquí
que exportaven a
altres indrets de la
costa.

(1989); Sant Esteve Sesrovires
(1857); "Ramon bargayó de la
Bleda" (1434) a Sant Martí
Sarroca; Sant Climent de
Llobregat (1559); "Raymundus
Bargayó" (1363) a Sant Martí Sa-
devesa (Terrassola); Guillem
"Bargayó" (1385) i Pere Bargalló

(1599) a Vilafranca;
"Toni Bargalló"
(1680) a Vilobí; Mi-
quel Bargalló a
Vilanova (1795);
"corral del Bargalló"
(1893) i, finalment,
tenien fama els "tor-
rons de la Bargallo-
na" (segle XIX) de
Sant Quintí de
Mediona.

Els bargallons tam-
bé es venien per a
menjar. Així, en
I'aplec de Sant
Sebastia de Sitges,
en sortir deis cultes
religiosos, la gent
comprava diferents
productes, torrons,
carquinyolis, esclo-
pets i, sobretot, els Bargalló d'Olivella. Foto: vicenc Carbonell

més característics, els bargallons: Bargalló"(1570) i mas Bargalló
"Per Sant Sebastia, bargallons i (1553) a Cunit; "Joan Bargalló del
dards", en clara al-lusió als bar- Racó" (1736) a Gelida; mas d'en
gallons que produíen uns fruits Bargalló a La Geltrú (més amunt
que es trobaven dins d'unes vio- ja hem dit any 1410); "Pere de
les. L'any 1920 riornés quedaven Bargalló" (1435) a Olesa de
dues parades de venda de bar- Bonesvalls; "Ferrer Bargayoni"
gallons (MONTGAY, laXermada,: (1296) a Olivella, que dona nom
núm. 11, tardor 1999). Tenim no- al mas Bargalló des de I'any 1334;
tícies que el bargalló és e negut Can Bargalló a Ribes (1989); can
com a nom de lIoc, o com a cog- Bargalló a Sant t.lorenc d'Hortons

Per acabar, en la I
Trobada d'Estudio-
sos de Garraf, ce-
lebrada el 27 d'oc-
tubre de 1989 al Pa-
lau Maricel de Sit-
ges, es va presen-
tar un treball de
Xavier PARELLADA
i VILADOMS, del
Servei de Protecció
de la Natura de la
Generalitat de Ca-
talunya, que portava
el títol de "Introduc-
ció a I'estudi del bar-
galló (Chamaerops
humilis)", on comen-
cava dient "El bar-
galló és, sens dub-
te, un deis símbols
més carísrnatics del
massís de Garraf,
tant pel seu aspec-
te exotic, com per

ser practícarnent el seu límit sep-
tentrional de distribució". En el seu
estudi, dividit en quatre apartats,
en cap cas va fer servir el sino-
nim "margalló".

Després d'aquestes dades docu-
mentades no hi pot haver cap
dubte.

vicenc Carbonell Virella
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