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MEDIEVAL (s. x - xvi)
Una vila capital
La Piera medieval era una dinàmica vila comercial situada 
al llarg del camí ral d’Aragó. Amb una imponent església, 
castell, monestir, un recinte murallat que albergava mercat, 
hospital, hostal i call jueu i un raval ple d’artesans, la vila es 
va convertir en el punt de referència econòmic, comercial i 
administratiu de tota la contrada fins a esdevenir capital de la 
sotsvegueria de Piera, integrada a la vegueria del Penedès.

Encimbellada dalt d’una allargassada dorsal entre la riera 
Guinovarda i el torrent del Gallmullat, Piera tenia quatre 
barris medievals ben definits, el primer i més antic dels quals 
era una sagrera fortificada, erigida dalt d’un turó, que alber-
gava les primeres cases de la vila al voltant del castell (2) i de 
l’església romanicogòtica de Santa Maria (1).

Als peus d’aquesta sagrera s’hi estenia el Raval Jussà, un 
actiu i bulliciós barri extramurs dedicat als oficis menestrals 
i artesans. Als seus carrers s’hi van aixecar casals medievals 
com Cal Borrull (4), Cal Salvet (5), la Casa de la Volta (6), el 
segon hospital o la capella de Sant Sebastià (7). 

A partir del segle xiii, camí enllà es va anar formant un nou 
barri, el Mercadal, que per l’activitat del seu mercat va 
esdevenir el centre de Piera. De les muralles que el protegi-
en en resta el Portal del Romanyà (9). La plaça del Mercadal 
(16), tota porxada, acollia els mercaders, i al seu voltant s’hi 
van aixecar els edificis més reeixits de la vila, com les Voltes 
(11), Cal Guerin (12), Cal Metge Vidal (20), el primer Hospital 
de Pobres o la Casa dels Delmes de Pedralbes. Nord enllà, al 
sortir pel desaparegut Portal d’en Selva, a l’actual plaça de 
la Creu, hi havia el Raval Sobirà, un barri format per masos, 
cases disperses i hortes.

VUITCENTISTA (s. xviii - xix)
Una vila envoltada de ceps 

Conta la tradició, inspirada en  
el relat bíblic d’Elies i la vídua 
de Sarepta, que durant el segle 
xiii, quan la sequera i la misèria 
assolaven Piera, un pelegrí es 
va aparèixer a Maria Lleopart i li 
va demanar pa. La pobra dona 
no el va poder satisfer, però ell 
va insistir i, va assegurar que si 
treien en processó un santcrist 
amagat entre les parets de 
l’hospital plouria en abundància 
i el pa no mancaria més. 

Fins al 1608 no s’esmenta l’al-
tar del Sant Crist, però la tècni-
ca emprada en l’elaboració de 
la talla tardogòtica amb influ-
ències flamenques fa suposar 
que la imatge és del segle xv. 

L’any 1630 es va construir la 
capella, i el 28 d’abril de 1688, 
Piera va celebrar el Vot de 
Poble en honor del Sant Crist 
per la deslliurança d’una plaga 
de llagosta. 

El 1691 es va treure la imatge 
en processó per demanar 
pluja, i la gran concurrència 
donà origen a les Tretes, unes 
famoses processons massives 
que només s’han celebrat onze 
cops en tres segles i que han 
escampat una gran devoció per 
la contrada. Entre 1914 i 1934 
es va bastir el nou cambril. El 
1936 la talla va ser destruïda, 
i el 1941 reemplaçada per una 
d’idèntica, l’actual.

La bonança proporcionada 
per la vinya va propiciar l’apa-
rició d’una burgesia terratinent 
que requeria una vila més 
agradable, amb passeigs, 
zones de vegetació i àrees 
de descans. Sembla que és 
en aquest moment, a mitjan 
segle xix, quan es construei-
xen noves fonts d’aigua i es 
reformen les més antigues, 
impregnades d’un esperit 
romàntic. 

El 1864 es planten plataners 
a la plaça de l’Església i a 
la Font del Prat, i també es 
construeix la font de la plaça 
del Mercadal. Cap al 1875 

es refan els safareigs de la 
Font del Canyar per millorar 
la higiene i els serveis de la 
vila, en paral·lel a la creació 
de la Font Nova, a les Cases 
Noves. La reputació de les 
fonts de Piera i aquestes 
millores urbanes van ajudar a 
dignificar la vila i van incenti-
var l’atracció d’estiuejants. 

La frescor i les propietats 
digestives i diürètiques de 
l’Aigua de Piera van possi-
bilitar que es comercialitzés i 
que se’n registrés la marca. 
L’explotació de les aigües es 
feia a la Font del Prat i gaudia 
de gran renom. 

Poc després de l’arribada del 
tren, Piera va veure aparèixer 
tres grans indústries a tocar de 
la via, una estratègica ubicació 
que permetia transportar amb 
comoditat materials i merca-
deries. Aquestes indústries 
van permetre a les famílies 
pierenques l’entrada de nous 
ingressos. La primera, fundada 
el 1898 pels Ventura, va ser la 
Bòbila (36), que es dedicava 
a coure obra i material de 
construcció.  

La incorporació de la dona al 
mercat de treball s’esdevin-
gué amb el món tèxtil. L’any 
1919 es va muntar la fàbrica 

de Can Salada, dedicada a la 
impermeabilització plàstica de 
teixits i dirigida pels industrials 
barcelonins Salada. 

Cap al 1922, a tocar de la 
via, la societat dirigida pels 
cunyats Vicente i Ballesté va 
fer aixecar un gran complex 
industrial conegut com la 
Fàbrica Nova, dedicat a la 
confecció de teles de seda. 
Vers 1924 l’empresari tèxtil 
Sanahuja, que ja portava ne-
gocis tèxtils a l’antiga fàbrica 
de Cal Casals, va construir 
una nova indústria al barri de 
les Cases Noves, coneguda 
com a fàbrica de del Sanahuja. 

PIERA
guia d’història, art i arquitectura

MODERNISTA (1890 - 1915) 
Una vila d’estiueig

NOUCENTISTA (1915 - 1945)
Una vila plena d’esgrafiats

EL SANT CRIST DE LA PLUJA I LES TRETES LA FRONDOSITAT DE LES FONTS  LES FÀBRIQUES, EL FUM DEL PROGRÉS ARCADES, ESGRAFIATS I RELLOTGES DE SOL

La desfeta de la Guerra de Successió (1700 - 1714) va deixar 
un país empobrit i dessolat. Aquesta pobresa no afectava 
l’elit econòmica, aristocràtica i comercial que havia donat 
suport a Felip V. A Piera, el notari borbònic Jeroni Sastre 
Rovira va fer construir entre 1720 i 1738 un exuberant 
palauet d’estil barroc afrancesat conegut com a Casa Sastre 
(18), i que s’erigeix com una de les mostres més reeixides del 
barroc civil català del món rural. 

A Piera la sortida de la depressió va arribar amb la massiva 
plantació de vinya a partir de finals del segle xviii, quan es van 
arribar a tenyir de verd tots els racons del terme, des de les 
planes properes a la vila fins als cims de les muntanyes de Ca 
n’Aguilera. Una titànica empresa que requeria una mà d’obra 
abundant i que va generar ocupació i bonança econòmica. 

Els terratinents i propietaris que tenien capacitat per comer-
ciar el vi amb Barcelona i rodalia i embarcar-lo cap a Amèrica 
van prosperar, i durant tot el segle xix van aixecar grans ca-
series vuitcentistes, proveïdes de cellers capaços de produir i 
emmagatzemar el líquid de la prosperitat. 

Aquests casals, molts dels quals aixecats sobre velles cons-
truccions de la vila medieval, s’emmarquen en la lògica 
neoclàssica, que, retornant a les formes grecollatines, utilitza 
la simetria en la construcció de columnes, frontons i capitells, 
com es demostra a Can Torras (27), de 1888; Cal Senyor Ge-
lonch (17) i Cal Nadal (8), de 1890, i Cal Vendrell (8), aixecada 
entre 1819 i 1829. La gran quantitat de pagesos rabassaires 
encarregats de la plantació de vinya va fer que proliferessin 
dos nous barris, les Cases Noves i la Piereta, ambdós formats 
a base de cases entre mitgeres amb cellers. 

L’arribada del ferrocarril, encara que molt tardana, va obrir un 
gran ventall d’oportunitats a la vila. El 1893 Piera no només va 
escurçar distàncies amb Barcelona, Martorell i Igualada, sinó 
que va progressar, sobretot pel que fa a la indústria i l’esti-
ueig. L’arribada de la locomotora de vapor va permetre indus-
trialitzar una àrea fins llavors dedicada quasi en exclusiva a la 
vinya, i va convertir Piera en una vila residencial on la classe 
social emergent, la burgesia industrial, passava els estius. 

La combinació d’encants naturals com les fonts, les munta-
nyes de Montserrat i les Flandes, un clima sec, fresc i airejat, 
uns boscos mediterranis òptims per a la caça i tot un entorn 
enverdit pels pàmpols dels ceps, es va convertir en el reclam 
essencial per a aquesta prometedora classe social. La majo-
ria d’estiuejants, adinerats empresaris o afortunats indians, 
tenien algun vincle nadiu amb Piera o hi van arribar arran de 
vincles industrials o comercials. Alguns d’aquests indians van 
ser especialment generosos amb la vila, com l’establert a Cuba 
Jaume Fons Torrentbó, que va cedir en les seves últimes volun-
tats 50.000 pessetes i una casa per destinar-la a escola (1905). 

Amb el fum de la màquina de tren va arribar la modernitat, 
i amb ella l’estil de moda, el modernisme. Tant la burgesia 
terratinent autòctona com la burgesia industrial forana van 
abraçar aquest estil i van refer les seves cases o en van aixecar 
de noves seguint l’exuberància d’aquest refinat moviment. 
En són exemples, les cases dels autòctons, com la del ferrer 
Facundo Fló (24), la torre dels Rovira (38), de l’arquitecte Ros 
i Ros; les dues cases dels Tarafa (14 i 15), de Sahís Roig; la de 
l’indià Casanovas (33), projectada per Puig i Puig, la de Juanín 
Casals (23); les que aixecaven els burgesos industrials foras-
ters, com la casa dels Casas (32), la Torre Vermella (41) dels 
Gross, la Torre Viuda Sabaté (40) i les esplèndides Torre Millán 
i Torre Bastida, avui desaparegudes. 

L’estil noucentista va abandonar les formes rocambolesques del 
modernisme i va recuperar les línies rectes, la simetria i la senzi-
llesa dels traços clàssics de grecs i llatins. A Piera, la implantació 
del noucentisme va arribar generalment amb els esgrafiats, una 
tècnica catalana d’estucat emprada ja al segle xviii.

L’exemple paradigmàtic del noucentisme pierenc és la façana 
senyorial de Casa Sastre (18). Vers 1943, la seva mestres-
sa, Salvadora Piera, va encarregar a l’artista Ferran Serra i 
Sala, que treballava amb el nom artístic de Ferdinandus, la 
restauració dels esgrafiats setcentistes originals. Per fer-ho, 
l’esgrafiador va idear una esplèndida façana composta per 
tots els oficis i arts tradicionals de la vila i de la família, com 
el terrissaire i el sastre, entre d’altres. 

Durant la dècada de 1920 la burgesia industrial ja havia 
començat a abraçar l’estil noucentista amb la construcció de 
torres i xalets i amb la restauració de façanes per dignificar 
unes cases bàsicament destinades a l’estiueig. Els industrials 
tèxtils Ballesté van aixecar una torreta noucentista (35) al 
carrer de Sant Cristòfol, i l’industrial i mecenes Víctor Riu va 
construir uns immensos habitatges (29), projectats per l’ar-
quitecte noucentista Catà i Catà i esgrafiats per Serra i Sala. 

Durant la dècada de 1930 l’industrial Solana (30) i l’introduc-
tor de la penicil·lina a l’Estat, el veterinari Josep Vidal Munné 
(31), van fer aixecar torres d’estiueig amb rellotges de sol 
dissenyats i esgrafiats per Ferdinandus. Durant la dècada 
de 1940 foren els Ribas (3), els Estany (25), els Caus (34) i 
els de Casa Sastre (18) els que encarregaren a Serra i Sala la 
reforma de les façanes de sengles cases, en les quals l’artista 
va recórrer a l’ús reiterat d’arcades, escultures, esgrafiats i 
rellotges de sol. 

Piera posseeix un triplet ar-
quitectònic molt genuí que es 
repeteix en diverses construc-
cions de la vila. Si bé les tres 
tècniques són ben pròpies de 
l’arquitectura catalana, la unió 
de totes tres té un accent molt 
pierenc. Es tracta de combi-
nar les clàssiques arcades 
que formen una galeria, la 
presència d’un rellotge de 
sol i l’antic estucat en forma 
d’esgrafiat.  

L’artista de referència del nou-
centisme a Piera va ser Ferran 
Serra i Sala, Ferdinandus, que 
va deixar la seva empremta a 
diverses façanes de la vila en 

forma d’esgrafiats, rellotges 
de sol i escultures de pedra. 

L’any 1932 es va enderrocar 
l’antiga casa consistorial, 
oberta a la plaça del Merca-
dal, per tal d’ubicar-hi una 
cèntrica plaça amb mercat, 
projectada per l’arquitec-
te Joan Ros i Ros. Estava 
custodiada per dues torres 
esgrafiades per Serra i Sala. 
L’any següent, el 1933, el 
propi esgrafiador obsequià el 
municipi amb la famosa obra 
escultòrica d’un peix i una 
petxina, ubicada a la font de la 
plaça i que va donar origen a 
la plaça del Peix. 

Treta del Sant Crist de 1896

Font del Prat (vers 1915)

Estació de Piera (vers 1920)

Carrer Jaume Fons (vers 1950)

Voltes de la Plaça (2015) Can Torras (2015) Cal Tarafa (2015) Cal Víctor Riu-Cal Freixedas (2015)
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13. Societat Foment
C. de la Plaça, 19

Ateneu recreatiu d’estil 
noucentista que disposa de 
teatre i cafè. Va ser aixecat 
entre 1924 i 1928 pel Casal 
Català, una entitat catalanista 
conservadora.  

3. Ca la 
Pentinadora
C. del Sol, 13

Una façana noucen-
tista esgrafiada per 
Serra i Sala el 1943. 

18. Casa Sastre
C. Jaume Fons, 36

Palauet barroc d’aire aris-
tocràtic aixecat el 1728 pel 
notari borbònic Jeroni Sastre. 
L’any 1943 l’artista Ferran 
Serra i Sala en restaurà els 
esgrafiats amb una al·legoria 
noucentista dels oficis 
artesans. Està considerada 
una de les façanes esgra-
fiades més interessants de 
Catalunya.  

29. Cal Víctor Riu-
Cal Freixedas
C. Sant Bonifaci, 16-18

Entre 1928 i 1930 l’industrial 
Víctor Riu va fer restaurar 
la casa dels estiuejants 
Freixedas en paral·lel a la 
construcció d’un nou edifici, 
projectat per l’arquitecte Catà 
i Catà, amb unes esplèndides 
façanes noucentistes esgrafi-
ades per Serra i Sala.

31. Cal Pepus 
de la Llorença
C. Folch i Torres, 1

Xalet noucentista 
de 1931 propietat 
del veterinari pioner 
Josep Vidal.

30. Torre 
Solana
Pg. del Prat, 19-21

Xalet d’estiueig de 
1932, amb galeria 
arcada i rellotge de 
sol de Serra i Sala.

35. Torre Ballesté
C. Sant Cristòfol, 36

Xalet de 1925 aixecat 
pels propietaris de la 
Fàbrica Nova.

37. Casa Canals
C. Ricard Canals, 5-7

Residència i taller del 
pintor Ricard Canals 
Llambí, projectada per 
l’arquitecte Duran i 
Reynals l’any 1929.

19. Cal Juanín
C. Dr. Carles, 3

Casa amb pati, de 
1923, que permet el 
pas a Cal Casals. 

24. Cal Fló 
C. Dr. Carles, 9

Sinuositat i forja de 
1902 a la casa dels 
ferrers Fló. 

40. Torre de la 
Viuda Sabaté
Av. Barcelona, 26

Joc de cobertes per 
a la casa de la viuda 
de l’industrial de pells 
Josep Sabaté. 

38. Torre de 
l’Estació
C. de l’Estació, 1

Casa del comerciant 
Rovira projectada per 
l’arquitecte Ros i Ros 
el 1905.

39. Estació de Piera
C. de l’Estació, 2 

Edifici eclèctic bastit el 1892 
en ocasió de l’arribada del 
tren a Piera (línia del carrilet 
de Martorell a Igualada). 
Era una estació important 
d’intercanvi de mercaderies, 
de creuament de trens i de 
proveïment d’aigua. 

41. Torre Vermella
Av. Barcelona 

Finca d’estiueig dels 
industrials Gross, 
promoguda pels volts 
de 1910. 

8. Cal Vendrell i 
Cal Nadal
Pl. Catalunya 5 i 6

Caseries vuitcen-
tistes benestants 
aixecades entre 
1819 i 1829, i finals 
del segle xix res-
pectivament. Cal 
Vendrell destaca per 
uns grans cellers 
que avui acullen 
un museu privat 
d’eines del camp.

14. Cal Bitxo
C. de la Plaça, 25

De casa pairal dels 
aiguardentersTarafa 
a seu consistorial 
(1926 - 1998).   

27. Can Torras
C. Dr. Carles, 34

Caseria neoclàssica 
dels terratinents 
Munné, de 1888. 

10. Pl. de Joan Orpí
Antiga plaça del Costell, 
on durant l’edat mitjana es 
lligaven els castigats a la ver-
gonya pública. Hi trobem, a 
més de la Casa de les Voltes 
i Cal Guerin, Cal Pus, un vell 
casalot medieval, la Car-
rossera, una casa medieval 
amb decoració modernista 
a la façana, i Cal Llopart, 
una casa d’estil romàntic del 
segle xix.

17. Cal Sr. Gelonch
C. Jaume Fons, 2

De casa senyorial d’un 
notari a casa d’estiueig 
d’uns comerciants. 

26. Col·legi de la 
Divina Pastora
C. Dr. Carles, 28

Casal que va ser seu de 
l’escola de les monges. 

21. Cal Jana
C. Josep Vidal

La casa arcada dels 
terrissaires Monbert, 
amb una bòbila. 

16. Pl. del Peix
L’escultura de Serra i Sala 
que presidia l’antiga entrada 
del mercat (1933) i de 
l’escola (1858) li va donar el 
nom. La plaça ocupa l’espai 
de Casa de la Vila, de 1745; 
del convent Trinitari, fundat 
el segle xvi; de l’església de 
Sant Francesc, de 1250, i de 
l’Hospital de Pobres, existent 
des del segle xii i que donava 
a la plaça del Mercadal. 

4. Cal Borrull
C. N. Sra. de la Salut, 6

Un finestral gòtic amb 
arcs trilobulats en ple 
Raval Jussà.

6. Casa de la Volta
C. N. Sra. de la Salut, 1

Casa porxada de les 
més antigues de la vila. 

7. Capella de St. 
Sebastià
C. de Sant Sebastià, 21

Capella aixecada el 
1555 on hi havia 
hagut el segon hospital 
medieval. 

9. Portal 
del Romanyà
Pl. Catalunya

Portal d’entrada al Mercadal, 
l’antic recinte emmurallat de la 
vila. Va ser aixecat els segles 
xiii i xiv amb la construcció 
de les muralles i reformat el 
1559, quan s’hi incorporà l’es-
cut del monestir de Pedralbes, 
senyors de la vila.  

11. Voltes de la 
Plaça 
C. de la Plaça, 15-17

Els porxos del mercat, 
un dels hostals de 
Piera, Can Burros, i la 
casa del conqueridor 
veneçolà Joan Orpí. 

12. Cal Guerin
C. de la Plaça, 16-18

Caseria amb cellers 
gòtics i façana senyo-
rial vuitcentista. Des de 
1998 seu municipal. 

20. Cal Metge 
Vidal
C. Dr. Carles, 2

Casal medieval, seu de 
la saga d’apotecaris i de 
metges pierencs Vidal. 

1. Església 
de Santa Maria 
Pl. de l’Església

Gran església medieval 
datada de l’any 1002. L’actual 
edifici és fruit de l’església 
romànica de 1184 i de l’am-
pliació gòtica, feta el 1260. 
La capella lateral coberta 
amb una cúpula alberga el 
famós Sant Crist de Piera.

5. Cal  Salvet
C. del Raval, 17

Casalot medieval re-
format a fons durant el 
segle xviii, amb l’auge 
de la vinya.

2. Castell de Piera
C. Maria Lleopart

Fortalesa medieval, originària 
del segle x, que va hostatjar el 
rei Jaume I durant el segle xiii. 
L’aspecte actual és fruit d’una 
gran reforma neomedieval 
de l’any 1916 promoguda 
pel baró d’Almenar, Ramon 
de Viala. 

22. Ca l’Isidret
C. Josep Vidal

Casa pairal 
vuitcentista amb un 
antic forn d’obra.

23. Cal Casals
C. Josep Vidal

La primera fàbrica 
de Piera, de 1850.

15. Cal Tarafa 
C. de la Plaça, 27

Casa modernista projectada 
l’any 1905 per l’arquitecte 
Sahís Roig i promoguda per 
Dolors Tarafa. La presideix 
una elegant tribuna. 

33. Ca l’Americano 
C. Sant Bonifaci, 54

Casa de l’indià 
Casanovas amb una 
emblemàtica façana 
projectada el 1912 per 
l’arquitecte Puig i Puig.  

34. Cal Pelagalls
C. Sant Cristòfol, 4

Casa d’un mestre 
d’obres esgrafiada 
vers 1945.

36. Bòbila Ventura
Carrer Ricard Canals

De petit forn d’obra 
de 1898 a complex 
industrial de pro-
ducció massiva. 

25. Cal Martí 
Estany
C. Dr. Carles, 10-12

Arcades, esgrafiats i 
escultura de Sant Martí 
de l’artista Ferdinandus. 

32. Cal Sanahuja 
C. Sant Bonifaci, 50

Riquesa ornamental en 
una façana projectada 
el 1903 per l’arquitecte 
Sahís Roig. 

28. Antiga Rectoria 
C. Dr Carles, 34-36

Casa rectoral 
després del trasllat 
de la medieval.

C. Dr. Carles

C. Sant Bonifaci

C. Sant Cristòfol

C. Pau Claris
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