
el CAMÍ DE SANT JAUME 
taMbÉ PASSA per SANT BOI

A partir del segle ix, el descobriment de la tomba de 
l’apòstol Jaume va propiciar la creació d’un nou centre 

de peregrinació: sant Jaume de compostel·la, a galícia. un 
pelegrinatge vers ponent, contraposat a les tradicionals i 
insegures rutes vers terra santa. aquesta llarga i penosa 
peregrinació s’havia de fer pels escassos i antics camins 
existents, molts dels quals aprofitaven vials d’època ro-
mana i/o carrerades, vies 
mercaderes o camins rals, 
com en el cas de sant boi: 
l’eix barcelona – vilafranca 
del penedès – la llacuna – 
santa coloma de Queralt i 
cervera. un camí ral pro-
tegit per l’autoritat reial i de 
gran trànsit.
l’investigador xavier sánchez, estudiós del tema, ha recollit 
notícies –sobretot del període de transició de l’època medie-
val a la moderna- que reforcen la importància de la nostra 
vila dintre de la ruta, un cop es travessava el riu llobregat.
al llibre de comptes de 1466 de l’Hospital berenguer castell-
tort de cervera es troben referències d’un pelegrí de sant boi 
i d’un altre del llobregat, sense especificar-ne els noms. en el 
llibre de dates i rebudes de 1489 del mateix hospital es parla 
d’un pobre pelegrí santboià de nom tomàs puig. també a la 
rica documentació medieval conservada a l’arxiu parroquial 
de l’església de sant baldiri hi ha referències a viatgers: l’any 
1490, any de pesta, un tal baldiri va partir cap a sant Jaume 
de compostel·la i també s’assenyala que un altre santboià, 
pere vidal, va manifestar en un testament la seva intenció 
d’anar com a pelegrí cap al mateix lloc. finalment, en un do-
cument d’arrendament de 1493, Jaume Martorell va deixar 
consignat que l’acord quedaria anul·lat si aquest trobava la 
mort fent la peregrinació a la tomba de l’apòstol.
per tant, la nostra vila, no fou només un lloc més de pas 
entre les dotzenes de pobles de la ruta, sinó que també va 
ser proveïdora de pelegrins.
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