
Aquesta és una de les moltes històries d’amor 
que es gesten cada dia al Papiol. 

El Papiol, histories d’amor
A les acaballes de la Guerra Civil Espanyola, un matrimoni 
del Papiol va rebre un dia a la masia on vivien la visita 
d’un jove recluta terrassenc, Alfonso Jordà Montaña.

El noi de Terrassa va venir al Papiol per complir l’ordre 
militar de confi scar tots els béns que trobés al poble. 

Del matrimoni papiolenc, només coneixem el nom de la 
dona, Vicenta, i que posseïen un cavall.

L’Alfonso va traslladar al matrimoni el motiu de la visita i 
els va comunicar que s’havia d’endur l’animal.

Davant la notícia, la Vicenta i el seu home van entrar 
en un estat de desesperació, plors i súpliques perquè 
no s’endugués la bèstia. La subsistència de la família 
depenia del cavall.

L’Alfonso va empatitzar amb la parella i els va 
dir: “Mireu, la Guerra està a punt d’acabar. 
M’he d’emportar el cavall, però em comprometo 
a cuidar-lo fi ns que això passi i, aleshores, us 
prometo que jo mateix us el tornaré”.

De seguida que la Guerra va 
acabar, una nit, l’Alfonso va 
robar el cavall del lloc on el 
tenien requisat i el va amagar 
a casa seva fi ns al dia que va 
emprendre el camí de Terrassa 
cap al Papiol. Va fer el trajecte 
a peu, al costat del cavall. 

Va fer el recorregut amb la 
voluntat de complir la promesa 
feta a la Vicenta i al seu marit. 
En arribar al Papiol, però, no 
recordava on era la masia del 
matrimoni papiolenc. 

Va voltar i voltar pels camps 
del Papiol amb l’esperança de 
localitzar la casa, un senyal o 
alguna referència que l’ajudés 
a trobar-la.

Aleshores, al fi nal d’un camí, 
de lluny, va veure la fi gura d’un 
pagès. El jove de Terrassa 
no el va reconèixer, però el 
cavall sí. El cavall va començar 
a galopar en direcció al seu 
amo. L’amo va abraçar el cavall 
emotivament. A l’abraçada, de 
seguida es va unir la dona de 
l’amo, la Vicenta. El matrimoni 
plorava i plorava d’alegria.

Van estar tan i tan agraïts amb el jove que, 
des d’aleshores i fi ns que van morir, cada 
any, per la Festa Major de Terrassa, el 
matrimoni papiolenc feia a peu el camí del 
Papiol a Terrassa per obsequiar l’ex recluta 
terrassenc i la seva família amb un cistell de 
cireres del Papiol.  

La terrassenca Teresa Jordà, fi lla de 
l’Alfonso, actualment encara recorda 
com cada any, per aquella època, 
esperava amb candeletes la visita de la 
Vicenta i el seu home. Recorda també, 
com eren de bones les cireres que 
rebien cada any. 


