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Les contrades de Canyelles sempre han sigut un lloc ple de misteris i secrets, ja des de 

l'època de la “marca”. 

Lloc de pas imprescindible entre la mar i la plana del Penedès. Petita vall rodejada per les 

muntanyes més altes del Massís del Garraf, El Pic de l'Àliga i el Montgròs. 

Al segle X la vida en aquells llocs no era gens fàcil. Poques masies escampades pel 

territori orbitant una torre de guaita. 

Els pocs pagesos que tenien el valor de conrear petits bancals i criar algunes ovelles i 

cabres, estaven sotmesos a grans perills. Els més importants eren les constants 

incursions dels sarraïns que des del Sud instigaven la "frontera", la marca hispànica. 

No sempre els nobles cristians del Nord, amb el Comtat de Barcelona al capdavant 

podien assistir a Canyelles d'un atac sobtat. Això significava mort, saquejos i destrucció si 

l'ínfima guarnició de la torre i els pagesos no repel·lien amb contundència la incursió. 

Moltes vegades no eren suficient ni la petita guarnició de la torrassa de Canyelles ni la 

més nodrida d'Olèrdola. 

En aquestes condicions de por i incertesa vivia en Perot, l'únic habitant de les restes d'una 

masia amb baluard. 

La masia havia estat atacada per una partida d'exploradors sarraïns, uns quants anys 

enrere. En aquell moment en Perot era un dels marrecs que hi vivien a la masia, fills de la 

Guillema i l'Aimeric. L'Aimeric, a més de fer de pagès, junt amb la Guillema, feia de soldat 

de la torrassa. A la masia entre forques, aixades, falç i una arada de fusta de roure amb 

"proa" de ferro esmolada per tallar l'argilosa i pedregosa terra dels bancals de Canyelles 

hi convivien un grapat de llances, fletxes, per un arc curt, dues destrals de dos caps, llegat 

dels exèrcits francs del Nord, una porra punxeguda, un escut rodó de fusta i un casc de 

plat metàl·lic rodejat amb malla fins a la meitat; l'espasa curta hereva dels líbers 

cossetans d'abans de la conquesta romana, sempre la duia a sobre enganxada a la 

cintura o a l'esquena travessada tipus bandolera, si era en un altre lloc, sempre, sempre a 

mà i a la vista. 

Aquestes eren les armes que portava en Aimeric cap a la torrassa quan sonava el corn 

avisant de la presència d'enemics a la vora. 



Quan sonava el corn, la Guillema i l'Aimeric deixaven les feines del camp que estiguessin 

fent, arreplegaven als seus quatre fills i tots amb les armes cap a l'entorn protegit per la 

torrassa, embrió del futur castell de Canyelles. 

En una fosca nit de turmenta, on els llamps trencaven branques gruixudes que anaven a 

terra fumejant amb un crit de dolor i de por i els trons retrunyien entre el Pic de l'Àliga i el 

Montgròs com a rots del mateix dimoni després de cruspir-se un grapat d'ànimes incautes. 

L’espessa pluja formava rius i rierols que baixaven amb fúria de les muntanyes, 

arrossegant pedres enormes i qualsevol ésser viu que si possés per debanat. Aquestes 

aigües plenes de ràbia alimentaven la riera de Canyelles des de la Serreta a Olèrdola fins 

a les platges del Terramar a Sitges. 

Aprofitant la negror de la nit i l'alè a mort que es respirava, un escamot sarraí s'acostava a 

la masia de la Guillema i l'Aimeric. Eren uns quinze o vint guerrers a ordres d'un cruel 

capitost. Aquest van ser guiats per un traïdor, que havia fet servei de guaita a la torrassa i 

provenia de l'exèrcit del comte de Barcelona. Gran coneixedor de la zona, dels passos 

segurs entre les muntanyes del litoral i la Plana del Penedès, podia guiar un escamot de 

nit i en les més aterridores condicions. Aquest traïdor, del qual el seu nom ha sigut 

esborrat de la memòria de les gents de Canyelles, va veure un matí, mentre feia guàrdia 

de guaita, una nau de guerra sarraïna, que arriant la sinistra vela quadrada, s'acostaren a 

cop de rem a una de les cales de la costa del Garraf, segurament en l'actual terme 

municipal de Sant Pere de Ribes. Sense avisar ningú, el traïdor, en acabar la seva 

guàrdia, s'acostà als sarraïns ja desembarcats. Els hi va oferir un saqueig fàcil d'una zona 

que ell coneixia bé a canvi d'unes monedes de plata i depenent del saquejat, una petita 

part. Els sarraïns van acceptar el tracte. El que no sabia el traïdor era que un cop 

l'escamot hagués obtingut el botí, el passarien pel coll una esmolada daga sarraïna que li 

tallaria l'artèria jugular i sense poder cridar sentiria com s'escapava la vida en cada 

glopada de sang. 

L'escamot estava dirigit per Alí al Sabbah, cruel entre els cruels. S'havia ben guanyat la 

fama de ser un dels guerrers més durs del Califa. Quan atacaven poblacions cristianes de 

la costa peninsular, Riera de Gaià cap al Nord, la seva actuació despiadada era coneguda 

en centenars de quilòmetres. 

Normalment atacaven per sorpresa, agafant els poblats desprevinguts, sense defensa. 



Mataven primer els homes, si podia ser obrint-les el ventre, així els budells sortien fora i la 

mort era més lenta i agònica. Si hi havia algú que quedava mig sencer i se li veia jove i 

fort, el feien presoner per vendre'l com a esclau en els mercats del Nord d'Àfrica. 

A les dones després de violar-les davant dels seus fills, els hi tallaven els pits i les 

obrien de baix a dalt. 

Un cop fet el saqueig, ja sigui de monedes, peces de metall o menjar, des de gra fins a 

peixos salats i assecats, passaven a cremar les cases. Aquí era on s'encarregaven dels 

nens, els llançaven vius al foc de les seves pròpies cases. 

La crueltat de n’Alí no tenia límits. Un ésser sense ànima. 

Els homes que obeïen n’Alí encara eren pitjor. El que impressionava més eren els seus 

ulls. No es distingia bé el color de les pupil·les perquè eren com de vidre. Brillaven els ulls 

amb una fredor metàl·lica, com un tros d'aigua glaçada. Impossible trobar un raig càlid de 

vida, un petit indici de tendresa. Eren autèntiques màquines de generar mort. Si no fos 

perquè es movien amb una agilitat sorprenent i per com manegaven les armes, hom 

hagués dit que eren dimonis del mal guiats pel mateix Llucifer, sortits de l'abisme més fosc 

i tenebrós de l'infern, ningú haguera dit que eren éssers humans. 

Homes que gaudien arrencant vides fent-les patir el màxim de temps abans de l'últim alè. 

La Guillema i l'Aimeric entre els sorolls dels trons i els llamps no van sentir com l'escamot 

sarraí rodejava la masia arrossegant-se com una serp verinosa. 

L'Aimeric no va tenir temps d'agafar la seva espasa curta que era a sota el jaç on dormia 

mentre sentia com més de sis espases tallaven i es clavaven al seu cos. En un ofego de 

sang, només li va sortir un crit: –nens correu cap al pi gros, sense mirar enrere–. 

En Perot va ser l'únic que arribà al vell i enorme pi que es trobava muntanya amunt. En 

arribar i girar-se no hi havia ningú darrere seu. 

La masia començava a cremar en silenci. No se sentien crits d'ajut o de dolor. La seva 

família era morta i casa seva destruïda. 

Mentre plorava desconsoladament, mullat, amb fred i molta por, de la llum d'un llampec va 

sortir una figura amb forma d'home, però molt prima i molt alta. 

Li va dir a en Perot que no li tingués por, que venia d'un lloc més lluny del sol, d'un grup 



d'estrelles que a les nits serenes es podien veure, amb forma d'un caçador amb els seus 

gossos. 

–No puc intervenir en els afers de la vostra espècie, però com que tu ets un cor net i 
una ànima especial t'ajudaré–. 

En un tres i no res des d’un dels núvols negres de la turmenta van sortir un grapat de 

llamps violats que van impactar sense pietat en l'Alí i els seus homes, també en el traïdor, 

que els van deixar socarrimats mentre celebraven el botí i la mort que havien causat. 

En Perot va quedar bocabadat a mig camí entre la por i la sorpresa. 

L'estranya figura va continuar, –viuràs en el que queda de casa teva, sota les restes de la 

masia deixaré ocult el meu carro de foc, quan vulguis et portaré amb mi a les estrelles–. 

–Això si no has d'explicar a ningú de la meva presència–. 

–A més ningú et creuria i acabaries com un pobre boig–. 

En Perot en silenci va anar creixent i fent-se tot un pagès i un defensor de la torrassa igual 

que el seu pare. Vivia sòl a les restes de la masia, que havia condicionat per viure-hi en 

soledat, bé sòl, sòl, no hi era, estava aquell "homenot", o figura de llum violeta que anava i 

venia amb el seu carro de foc, amagat sota les restes de la masia d'en Perot. No tenien 

gaire conversa, en Perot quasi no el veia mai. 

El que si veia en Perot eren les llums de colors quan l'homenot marxava o arribava amb el 

seu carro de foc, que més aviat era una mena d'ou transparent d'uns dos metres de radi. 

Al ser transparent, quan estava en situació de repòs, li permetia estar perfectament 

amagat darrere de l’esvoranc que estava a peu del qual quedava del baluard de la 

malmesa masia. 

Quan el feia servir es convertia en una barreja de colors que giraven estrepitosament fins 

a transformar l'ou en llum blanca, brillant intensa, desapareixia deixant una estela blanca 

en pocs segons. 

Passat el temps i en Perot sent un home alt i fort, el van venir a buscar soldats del Comte 

de Barcelona perquè formés part de l'exèrcit, ja que el Comte s'havia embolicat en una 

guerra més i necessitava homes que sàpiguen fer servir les armes. 

En Perot no va tornar mai més a Canyelles. Es veu que va morir o va ser fet presoner en 



alguna de les batalles del Comte. 

El que si va fer en Perot, va ser explicar a algun dels seus companys d'armes, 

segurament en una nit de borratxera, la història tan increïble de l'homenot. 

Aquesta història, com acostuma a passar amb totes les històries va anar corrent de boca 

en boca fins als nostres dies, ampliant-se o empetitint-se segon la versió escoltada o 

transmesa. 

Per això els que vàrem sentir la història d'en Perot, segles després, el dia que van dir que 

un aeròlit havia caigut a Canyelles, un 14 de maig de 1861, vam quedar ple de dubtes. 

És que recordant el que ens va arribar d'aquesta història tan increïble, de seguida vàrem 

pensar en l'ou transparent, que es convertia en llum blanca fent girar colors a gran 

velocitat i desapareixia en qüestió de segons, en va arribar a la ment el "carro de foc" de 

l'homenot que va ajudar en Perot. 

El que es comenta, entre els pocs que coneixem aquesta història, és que segurament va 

ser un mal aterratge del misteriós "carro de foc" de l'homenot o d'altres de la seva 

espècie. Segur que per donar una explicació "científica" van dir que havia caigut un 

aeròlit. 

El que no sabem si van sobreviure els tripulants del "carro de foc" accidentat i si encara 

està amagat entre les muntanyes i boscos de Canyelles. 

Igual en una nit de tempesta podem veure algú disfressat de llamp o llampec i en les nits 

serenes d'estrella fugaç. Tot un misteri. 

Fernando Galbán Testa, un que va escoltar tan increïble història. 




