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EL CAMÍ RAL D’ARAGÓ 

 

Masquefa, es el poble situat a l’extrem més oriental de la comarca de l’Anoia, el nostre nucli urbà es va 

formar possiblement a la segona meitat del S.XII vorejant l’antic camí ral d’Aragó. Aquest camí, va donar 

forma a la nostra vila i va ser un lloc de pas important per personatges rellevants de la història, reis, 

nobles, polítics, escriptors, cronistes, ambaixadors i soldats passaven per Masquefa seguint el camí que 

connectava Castella i Aragó amb Barcelona. 

La ruta, una vegada passat l’anomenat pont de fusta de Martorell, arribava a la comarca de l’Anoia a 

través de Masquefa. Per allotjar els viatgers, varen aparèixer al voltant del camí tot un seguit d’hostals i 

parades de posta. El lloc de parada de la nostra vila era el conegut Hostal del Bonastre, lloc de descans on 

es feia el camí de descans de cavalls i de ramats d’ovelles procedents de la transhumància. A l’Hostal 

Bonastre, les diligències d’Igualada a Martorell i a Barcelona entroncaven amb les que sortien cap el 

Penedès, fins el 1893, any en que es va inaugurar el trajecte ferroviari entre Igualada i Barcelona.  

El camí ral continuava per Can Creixell fins arribar a Piera, en aquesta Vila, eren prou conegudes les 

estades de reis com Jaume I, Pere III el Cerimoniós, i Ferran I d’Antequera, aquest darrer, va caure malalt 

mentre travessava la comarca, va morir a Igualada procedent de Piera on s’havia allotjat uns dies.El camí, 

continuava per La Venda en direcció a Vallbona d’Anoia on hi havia l’Hostal de l’Oliva. D’aquí el camí 

ral tira riu amunt, cap el barri de la Font de la Reina de Capellades i continua fins a la Pobla de Claramunt 

on s’alçava al costat de l’església l’Hostal Vell, desprès de passar per Vilanova del camí, arriba a Igualada 

on hi havia diversos hostals importants com els Arcs i l’Hostal Rovira, lloc de sortida de les diligències. 

A Jorba, Santa Maria i Montmaneu on encara es pot veure l’Hostal Urgell, l’Hostal de la Parada i l’Hostal 

Vell de la Panadella, eren el final del pas del camí per l’Anoia que continuava cap a Lleida.  

 

Les condicions nefastes del camí i la presència de bandolers com Pere Barba “el Barbeta”, Gabriel 

Torrent de la Goula “ el Trucafort”, “ el Bigarrat” o “Vacca Morta”, entre els segles XVI i XVII, eren 

motiu de comentaris de diversos personatges en les seves cròniques.  

La comitiva de Felip II, que va passar per l’Anoia l’any 1585, es lamentava a traves del seu escorta 

Henrique Cock de travessar “ un camino muy peligroso porque muchas veces venía una cuadrilla de 

ladrones y quitaba a los negociantes sus dineros i mercaderías”. 

 L’escriptor i polític Gaspar Jovellanos, un dels autors més importants de la Il·lustració espanyola, 

comentava l’any 1801, “ el camino empeoraba siempre y en verdad que nada le faltaba para ser el peor de 

la carrera y aún del Reyno. Las ruedas se hundian en las hondas carriladas”. El mateix Jovellanos, va patir 

un accident en un viatge cap a Barcelona, precisament a l’alçada de Vallbona, l’any 1808 “ Subiendo la 
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cuesta que va al lugar de Valbuena (...), decubrimos por primera vez la piedra berroqueña que entró en el 

coche: la clavija del juego delantero se habia doblado y al vencer un repecho se salió de su anclaje y 

nuestro coche, dio otra vez con el suelo”. 

 

Amb el mateix camí ple d’obstacles van topar altres il·lustres viatgers com Miguel de Cervantes l’any 

1610, el metge i escriptor Hieronymus Münzer l’any 1494, l’ambaixador venecià Andreas Navagero l’any 

1523, el fill de Ciristobal Colón l’any1519, el conseller del rei de França Barthélemy Joly l’any 1603, el 

gran duc de Toscana Cosme de Medici, etc...., així doncs quan passegeu per el carrer Serralet, la 

Crehueta, carrer Sant Pere i el carrer Major de Masquefa, penseu que el mateix pas el van fer molts 

il·lustres personatges de la història. 

 

Xavier Pérez Fornés 

Fonts: 

- Torras i Ribé, JM. “ La comarca de l’Anoia a finals del segle XVIII. Els qüestionaris de Francisco 

Zamora”. Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1993. 

- Pérez Sandra. “ L’Anoia, lloc de pas i bandolers”. Diari d’Igualada. Febrer 2004 

 

 

 


