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El Mas Lluí, un camí d’enllaç

Els pròxims dies de la Festa de Tardor començarà a funcionar el 
Centre Cívic del barri Mas Lluí, el primer equipament d’un 
edifici en el qual, més tard, obrirà les portes l’Arxiu Comarcal 
del Baix Llobregat. El Centre d’Estudis Comarcals del Baix 
Llobregat ja hi és instal·lat, també ho faran les entitats del barri. 
Aquesta confluència d’entitats i de serveis culturals  és una 
ocasió única per treballar en xarxa. Per articular un projecte en 
clau de barri, de ciutat i de comarca. Els ingredients hi són, la  
il·lusió, també; ara només falta posar-se a treballar.

El Mas Lluí és un barri nou, que té, però, unes arrels locals 
indiscutibles. Recuperar pinzellades del passat del barri potser 
pot ajudar a enfocar el present. Per això he buscat algunes 
petites espurnes de la història, perquè els homes i les dones del 
Mas Lluí s’identifiquin amb el seu barri i des d’aquí amb la seva 
ciutat i la seva comarca.

M. Luz Retuerta Jiménez

Porta d’entrada de la finca Sol i Vent (Rosas Dot, després 
de la Guerra Civil), a tocar Villa Victoria, a la Rambla de la 
Marquesa de Castellbell, on s’iniciava el camí de Mas 
Lluí. 1962. Fotògraf: Aragay. 

Arxiu Comarcal del Baix Llobregat. Col·lecció ciutadana d’imatges 
de Sant Feliu de Llobregat. Imatge cedida per Antoni Martí Vidal.



Originàriament el Mas Lluí dóna nom a unes terres agrícoles 
emplaçades a la part nord-est del Sant Feliu i al sud-oest de 
Sant Just Desvern. Aquesta zona limita al  nord amb el 
bosquet de la Salut i la penya del Moro, dins la serra de 
Collserola, al sud amb els actuals barris de Can Calders i 
Roses Castellbell, a l’oest amb la riera de la Salut, i a l’est 
amb la vall de Sant Just (can Gelabert i el bosc de can 
Roldan).

Les terres del Mas Lluí són terres margues (de color terròs), 
terres impermeables on no es filtra l’aigua i la deixa corre. A 
diferència del que passa a la Vall de Sant Just no són terres 
bones per fer mines que condueixin les aigües subterrànies. 
Són terres de torrenteres, d’aigües sobtades procedents de les 
pluges estacionals. Amb tot, també hi ha algun pou. El 
torrent de Matases, que neix al peu de la penya del Moro, 
travessa el barri de dalt a baix per l’actual parc d’Europa, fins 
arribar al carrer del Marquès de Monistrol (ja en el barri de 
Roses Castellbell), des d’on circula canalitzat. Aquet torrent 
només porta aigua de manera natural en els moments de 
fortes pluges, però des de la inauguració del parc, l’any 1997, 
també condueix, a través d’una canalització, les aigües 

extretes d’un pou que eleva un molí hidràulic. Al peu 
d’aquest molí hi ha un petit llac. L’aigua baixa per la 
canalització i quan arriba al final del canal torna a ser 
reconduïda una altre vegada a la part alta.
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Llac i molí hidràulic del parc d’Europa, al fons la penya del Moro. 
1997. Fotògraf: Blas Serrano.

Arxiu Comarcal del Baix Llobregat. Fons Ajuntament de Sant Feliu de 
Llobregat.
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Un lloc de Sant Feliu de Llobregat i Sant Just Desvern



L’any 1970, per primera vegada es van identificar restes 
d’una vil·la romana al Mas Lluí[1]. Durant la dècada dels 
anys noranta, en el procés d’urbanització del barri, es va 
excavar la zona i es van trobar dos forns de ceràmica i uns 
paviments d’opus signinum i un dolium (contenidor ceràmic 
de grans dimensions) dels primers segles de l’Imperi (segles I 
aC-II dC). Va ser llavors quan es va aixecar un important 
complex rural romà, dedicat a la producció i exportació de vi 
en àmfores fabricades en aquest lloc. Cal tenir present que les 
terres margues són idònies per a la fabricació de ceràmica. 
Segurament que aquest establiment estava relacionat amb 
Barcino i amb una xarxa d’establiments del Llobregat de 
l’època romana. En especial estava estretament vinculat amb 
la vil·la romana que hi havia a l’entorn de l’actual plaça de la 
Vila i la Torre de la Presó, on es van trobar restes romanes 
(jaciments de Cal Estanquer, de la Torre de la Presó i de Can 
Romagosa).  És a dir que el territori del Mas Lluí  ha estat 
estretament unit al nucli que després esdevindria Sant Feliu 
des de, com a mínim, l’època romana.
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Forn romà del jaciment arqueològic de Mas Lluí, descobert 
durant les excavacions arqueològiques de 1994-1995. Directors 
de les excavacions i autors de la fotografia: Anna de Lanuza i 

Josep Maria Palet.

Arxiu Comarcal del Baix Llobregat. Col·lecció ciutadana d’imatges 
de Sant Feliu de Llobregat. Imatge cedida pel Servei d’Arqueologia 

de la Generalitat de Catalunya.

El Mas Lluí, 
un camí d’enllaç

Unit al cor de la vil·la romana 
origen de Sant Feliu

[1] El santfeliuenc Antoni Romagosa en va trobar restes l’any 1970



El camí del Mas Lluí era un 
camí molt antic. Al llarg del 
seu traçat es van crear diversos 
assentaments. Aquest camí ja 
existia en època romana i unia 
la vil·la de Dicià (després Sant 
Fe l iu ) amb l ’ e s tabl iment 
vitivinícola que es va trobar al 
Mas Lluí; també enllaçava 
amb la vil·la de Verce (més 
tard Sant Just Desvern) i amb 
la vil·la romana de la Salut.

Sant Feliu de Llobregat es va 
fundar sobre restes de l’època 
romana i paleocristiana   (a la 
Torre de la Presó es van trobar 
f ragment s d ’un sarcò fag 
paleocristià que podrien datar 
del segle IV dC). Sobre la 
vil·la   romana de Ticiano o 
Tiano (Dicià en la transcripció 
normalitzada actual) es va 
bastir la capella de Sant Feliu. 
L’origen de la vila medieval va 
ser la capella dedicada a 
l’advocació de Sant Feliu, 

construïda entre finals del 
segle X i principis del XI. La 
vil·la romana i després el lloc 
de Sant Feliu era al peu de la 
confluència de dos itineraris de 
la Via Augusta que provenien 
de Barcelona, un procedia de 
Sant Joan i l’altra, de Sant 
Just.

No sabem si el camí del Mas 
Lluí era un d’aquest dos 
itineraris de la via Augusta, 
però segurament va existir des 
de l’època de la creació de 
Barcino. Les restes romanes 
així ho semblen indicar. 
Aquest camí passava pels 
actuals carrers de Dalt i de 
Comte Vilardaga cap a la zona 
de l’actual barri de Mas Lluí, 
des d’on divergien dos camins, 
el de la Salut i el que es dirigia 
cap a Sant Just Desvern.

La plaça de Dicià, davant 
l’edifici del Centre de Civic i 
l’Arxiu, recorda els vincles del 
barri amb l’origen de Sant 
Feliu de Llobregat.

4

Camí de Mas Lluí, al costat de la finca de Pere Dot, el dia de la 
gran nevada de 25 de desembre de 1962. Actualment és la part del 

carrer del Comte de Vilardaga del barri Mas Lluí. Fotògraf: 
Aragay.

Arxiu Comarcal del Baix Llobregat. Col·lecció ciutadana d’imatges de 
Sant Feliu de Llobregat. Imatge cedida per Antoni Martí Vidal.

Un camí d’enllaçUn camí 
d’enllaç



En aquest indret, a la primera meitat 
del segle XVII, hi va haver una gran 
finca d’unes 50 hectàrees, propietat del 
Lluís Llull o Lull. Fins ara era 
desconegut l’orígen d’aquest topònim, 
però l’existència d’aquesta finca m’ha 
fet pensar que Mas Lluí podria ser una 
evolució de Mas Llull. Lluís Llull era un 
membre de la baixa noblesa de 
Barcelona, era un donzell que va viure 
durant la primera meitat del segle 
XVII.   Val a dir que des de la història 
de la llengua, els lingüistes diuen que és 
possible que   Lluhí (la grafia anterior a 
la normativa actual) vingui de Llull, 

pronunciat Llu[j] i amb canvi d’accent 
[2].

És difícil resseguir la història de les 
terres del Mas Lluí. Saber què hi havia. 
Esbrinar quins eren els propietaris. 
Després d’anys investigant la propietat 
de la terra a Sant Feliu i Sant Just i de 
buidar molts documents, fins i tot a mi 
em costa aproximar-me a l’evolució 
d’aquestes terres.

El topònim de Mas Lluí és molt tardà 
(segle XVII). Aquest topònim apareix 
associat a d’al tres anter iors, ja 
desapareguts. En concret als topònims 
de Puig Descorn i Ses Penyores. A les 
ordinacions del segle XVII es diu que el 
Mas Lluí d’en Llunell (a Sant Feliu) era 
al Puig Descorn.   L’any   1591, Sebastià 
Llunell va declarar que tenia una vinya 
al lloc dit Ses Penyores, alies Puig del 
Corn. El topònim Ses Penyores ja 
s’esmenta al segle XIV, mentre que el 
de Puig d’Escorn o Puig Descorn dóna 
nom a un mas que hi havia l’any 1439. 
No sabem si aquest mas és un 
antecedent del Mas Lluhí.
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L’enigmàtic Mas Lluí

[2]. La lingüísta i professora de la Universitat de 
Barcelona Àngels Massip així m’ ho ha confirmat.



A les ordinacions de 1659 es 
reglamentà la vida col·lectiva dels 
habitants de Sant Feliu de Llobregat. 
Una vila que disposava de parròquia 
pròpia des de 1524. En aquestes 
ordinacions es van regular les pastures 
d e l s r a m a t s p e r p r e s e r v a r 
l’agricultura. En un dels articles es diu 
que:

El bestiar foraster, tant el gros com el 
menut, no podrà a entrar a pasturat en el 
terme de la vila sota pena, el boví de 10 
sous per dia y 20 per nit, els tocinos, 5 sous 
de dia y 10 de nit, y els crestats [bocs 
castrats] y cabres, 10 lliures per ramat, 
tant de llana com de pèl, cada vegada;   y 
que el bestiar estigui subjecte a pagar ban 
i tall a l’albitre de l’amo de la terra, 
excepte dels crestats y cabres de la 
parròquia de Sant Just Desvern els quals 
han de poder baixar fins a la torre 
Espigolera, al Puig Descorn, que avui es 
diu mas Lluy d’en Llunell, al capdamunt, 

i a la de’n Gilabert en pena de 18 diners 
per cap per cada vegada que les cabres y 
els crestats siguin trobats més avall dels 
límits.

Pel que veiem els ramats de Sant Just 
podien pasturar al Mas Lluí i baixar 
fins a la torre Espigolera, que era a la 
zona de la font del Bullidor, a la dreta 
de la riera de Sant Just, on hi ha un 
camí que condueix a la masia de can 
Gelabert.
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Per tradició una part d’aquestes terres de secà sempre 
havien estat terres de vinya. Els documents ens parlen 
de vinyes   durant els segles XIV al XVII als llocs de Ses 
Penyores o de Puig Descorn, anomenat després Mas 
Lluhí, però l’expansió i la generalització de la vinya va ser 
un fenomen que es va produir més tard, a partir de la 
segona meitat del segle XVIII. Llavors, es van desforestar 
terres marginals o poc productives fins arribar a 
exhaurir-se el sòl agrícola. Ho va afavorir els elevats preus 
del vi en el mercat.

En aquest indret hi van invertir propietaris de Barcelona, 
alguns havien estat nobles, com Lluís Llull (s. XVII) o, 
més tard, Ramon Copons i Ivorra, marquès de la 
Manresana i baró de Cervelló (a la primera meitat del 
segle XVIII); d’altres procedien del comerç i la 
manufactura, com Anton Casanovas Roig (1760), 
comerciant i fabricant de calamacs –un tipus de roba-,  o 
Erasme de Gònima, el fabricant d’Indianes més ric de la 
Barcelona de finals del segle XVIII. Alguns d’aquests 
propietaris, per diversificar la seva producció agrícola, 
tenien terres de regadiu al pla i vinyes a altres indrets, 
com Santa Creu, la Vall Desvern i Sant Joan Despí. 
L’exemple més representatiu és la casa senyorial i la finca 
d’Erasme de Gònima, origen de l’actual edifici de 

l’ Escola del Bon Salvador (les monges franceses). Com 
veiem les terres del pla han estat indestriablement unides 
a les del Mas Lluí.

També petits pagesos i arrendataris de Sant Feliu i Sant 
Just van rebre terres del Mas Lluí a rabassa morta (un 
tipus de contractes vinculat a la vida de les vinyes). Eren 
pagesos pobres, afamats de terra, que havien de abocar 
molt treball per fer viable les seves explotacions.

La plaga de la fil·loxera de finals del segle XIX i principis 
del XX va destruir les vinyes, algunes es van abandonar i 
altres es van reconstituir a partir d’empelts de ceps 
americans. Una part del Mas Lluí va restar erm per 
sempre, en altres terres es van plantar presseguers de 
vinya, garrofers, oliveres i ametllers, i altra vegada els 
ramats van pasturar amb més llibertat.
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Mas Lluí

Terres de propietaris 
barcelonins i de pagesos 
rabassaires locals
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Més tard, en una d’aquestes antigues vinyes abandonades es va introduir un nou correu: les roses. L’any 1929 Pere Dot 
adquirí la finca Sol i Vent, limítrof  amb el camí de Mas Lluí (actual carrer de Comte de Vilardaga, al seu pas pel barri). 
S’hi accedia pel la Rambla Marquesa de Castellbell, a tocar Villa Victoria. La casa la va dissenyar Nicolau Maria Rubió i 
Tudurí, un destacat arquitecte i paisatgista que va participar en el disseny d’edificis i jardins de la Exposició Universal de 
Barcelona de 1929. Pere Dot era un dels seus col·laboradors. El projecte data del mateix any de l’exposició, el 1929. En 
aquesta casa Pere Dot va investigar per crear noves roses. Sovint el visitaven personalitats del món cultura i de la política, 
com el President la Generalitat Francesc Macià. La casa, envoltada dels conreus de roses, es trobava sobre un petit 
monticle i s’hi accedia per unes escales delimitades per petits murs de contenció esglaonats, coronats per torretes.

La finca “Sol i Vent” del barri del Mas Lluí restarà per sempre unit a l’element que més identifica Sant Feliu: les roses.
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Sol i Vent, el nom de la finca 
de Pere Dot al Mas Lluí



Segons testimonis orals, a mitjans del segle XX, era habitual 
que el que popularment anomenaven ”les vinyes” tinguessin 
una part dedicada a presseguers, una altra a vinya pròpiament 
dita, i fins i tot un trosset d’horta.

Avui dia encara és molt present  el record  de dos grans 
garrofers que els mesos d’octubre omplien el camí de garrofes. 
Eren davant la vinya de Francesc Tort, més amunt de la finca 
de Pere Dot.

També molta gent encara té a la memòria  la visió de la gran 
antena de Ràdio Sant Feliu al capdamunt de l’actual barri, 
una antena de 60 m. que va permetre que la ràdio local es 
pogués sentir, entre 1959 i 1966, en un ampli radi d’acció que 
fins i tot comprenia l’illa de Mallorca. Segons Josep Déu, 
director de la ràdio, es tenia constància que el senyal s’havia 
captat fins i tot a Suècia i Finlàndia.

Sobre aquest tema permeteu-me una llicència personal. 
Aquests dies, amb la meva germana Miriam, hem recordat 
una excursió   que vam fer amb el meu pare i els tècnics i 
locutors de la ràdio. Eren els anys seixanta, per a nosaltres  
l’antena de l’emissora era llunyíssim. Anàvem pel camí i 
collíem i menjaven garrofes i ametlles, alienes al que sentien o 
pensaven els grans. Avui, amb la perspectiva dels anys, puc 
imaginar-me el que pensava el nostre pare, Matias Retuerta. 
Llavors la ràdio de Sant Feliu tancava les portes, incapaç de 
subsistir en el canvi cap a una nova freqüència: la FM. Ell 
deixava enrere una part important   dels millors anys de la 
seva vida, dels anys de locutor en aquella emissora de la 
ciutat.
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Antena de l'emissora de Ràdio Sant Feliu, amb diverses 
persones vinculades a la ràdio. Dècada de 1950.

Arxiu Comarcal del Baix Llobregat. Col·lecció ciutadana 
d’imatges de Sant Feliu de Llobregat. Imatge cedida per Isabel 

Miranda.
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Des de l’any 1965 es van elaborar diversos plans d’urbanització del Mas Lluí, primer promoguts per particulars,   més 
tard, a partir de l’any 1969, a iniciativa de l’Ajuntament, però la Comissió d’Urbanisme de Barcelona i de Serveis 
Comuns de Barcelona i altres Municipis va impedir que prosperessin. Això va permetre que la zona no s’urbanitzés sota 
els criteris més especulatius del franquisme.

El novembre de 1992, ja en el període democràtic, s’aprovà un nou pla del Mas Lluí de Sant Feliu de Llobregat, amb 
2300 habitatges i zones verdes. L’any 1995 s’iniciava la construcció dels primers pisos i el 1997 s’inaugurava el parc 
Europa. En els últims anys s’ha urbanitzat el Mas Lluí de Sant Just Desvern.

El camí del Mas Lluí portava a la Salut i a Sant Just Desvern, també conduïa al primer nucli de Sant Feliu. Era un camí 
de vinyes, roses, ramats i torrents. Gràcies a aquest camí els habitants de Sant Feliu sempre han sentit el Mas Lluí com a 
propi. Ara, que s’inicia una nova centralitat al Mas Lluí, és el moment de fer d’aquest nou equipament (amb el Centre 
Cívic i l’Arxiu), un camí d’enllaç, una via d’unió amb la resta de la ciutat i amb la comarca del Baix Llobregat.
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Un barri afortunat perquè va trigar a urbanitzar-se
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El nou equipament del barri de Mas Lluí, vist des del carrer de Clementina Arderiu. 2012. 

Fotografia cedida per Mario Daban.

El nou equipament
ament de Mas Lluí
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