1381: EL PRIMER “PELOTASSO” DE LA HISTÒRIA DE MONTGAT
Aquesta història comença a mitjans dels segle XIV quan a l’actual terme municipal de Montgat
solament hi havien terres de conreu i algunes masies, entre les que destacaven per la seva
importància les que pertanyien al mas Barral (ca n’Umbert) i el mas Truït (ca n’Alsina), com
propietaris útils, mentre que la propietat alodial corresponia al Monestir de Sant Cugat del
Vallès.
Un d’aquests propietaris era l’Arnau Umbert que, mort sense haver fet testament, deixà els
seus béns -entre els quals hi havia el turó de Montgat, ocupat aleshores pel castell i una
guàrdia depenent de la ciutat de Barcelona- entre els seus quatre fills: Berenguer, Bernat, Pere
i Margarida, muller d’Arnau Lart. Sigui obligat pels forts tributs que una mort intestada
comportava o sigui pel fet d’haver de repartir els béns entre els quatre germans, el cas és que
decidiren vendre el puig de Montgat a en Guillem de Canet, cavaller, per 2500 sous, operació
que es formalitzà el 12 de gener del 1380.
Pocs mesos més tard, el 12 de setembre, l’Infant Joan (el futur rei Joan I), escriu des de
Saragossa als consellers de la Ciutat de Barcelona, ordenant restituir a Guillem de Canet el seu
castell o torre de Montgat. Tot i això, el febrer del 1381 el Rei Pere III, també des de
Saragossa, dirigeix escrit al veguer de Barcelona ordenant-li que prohibeixi a Guillem de Canet
la ampliació del seu castell de Montgat per perjudicar les prerrogatives de les poblacions reials.
Un any i escaig més tard, el 5 de setembre de 1381 en Guillem de Canet i els seus fills Pere
Guillem i Berenguer vengueren aquest mateix puig de Montgat, menys dues peces de terra
situades l’una a l’arenal (probablement al costat sud) i l’altra al costat de la casa anomenada
d’en Berenguer (podria ser ca n’Alsina), al consell de la Ciutat de Barcelona. La quantitat
d’aquesta transacció fou de 9900 sous, gairebé quatre vegades més del que costà la compra un
any abans.
Es desconeix si en Guillem de Canet coneixia el interès dels consellers de Barcelona per
l’adquisició dels terrenys del castell i va aprofitar l’oportunitat o be, desprès d’adquirir el predi,
utilitzà les seves influències per aconseguir que el consell li ho comprés. Sigui com sigui, el cas
és que la operació fou prou beneficiosa per a en Guillem de Canet. El que ara en diríem: un
autèntic “pelotazo”.

