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Aquest llibre us endin-
sarà en la història del 
llinatge dels Papiol, una 
família amb uns orígens 

que es remunten a principis del 
segle xii, fins a començament del 
segle xvi, com a senyors del castell 
de Papiol, i que està estretament 
lligada al nom del mateix terme, 
situat al Baix Llobregat. No tots els 
llinatges de la petita noblesa van 
poder arribar amb tanta continuï-
tat en el temps com ens demostren 
els documents d’aquests descen-
dents. Una família que va saber 
adaptar-se a les crisis i als nous 
canvis de la societat baixmedieval. 
Farem reviure el camí que ens han 
deixat submergint-nos en les vides 
d’alguns d’ells, i de com un petit 
llinatge de cavallers va arribar a 
ser una de les famílies importants 
de la comarca i de l’oligarquia 
urbana de Barcelona. A més, a 
l’apèndix trobareu la catalogació 
del Regestrum 29, un recull de 
documents inèdits que s’ha posat a 
l’abast dels historiadors.
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ALAIN ORIVE ORTEGA (El Papiol, 1973) 
Llicenciat en Història per la Universitat de  
Barcelona. Màster en Cultures Medievals per la 
Facultat de Filologia Clàssica, especialitzat en  
Paleografia Llatina. Ha treballat en diferents ar-
xius, entre d’altres, a l’Arxiu de Protocols de Bar-
celona, a l’Arxiu de la Corona d’Aragó, a l’Arxiu 
de la Catedral de Barcelona i a l’Arxiu Diocesà. 
Ha publicat la biografia del cavaller i veguer  
Galceran de Papiol, una cronologia històrica,  
El Papiol: moments històrics, i ha treballat al 
Museu Arxiu Tomàs Balvey en el projecte de 
recerca del patrimoni arquitectònic i cultural de 
Cardedeu. En l’actualitat és professor de ciències 
socials i llatí a secundària i batxillerat.
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El present llibre us endinsarà en la història del 
llinatge dels Papiol, una família que remonta els seus 
orígens a principis del s. xii fins a començament del 
s. xvi com a senyors del Castell de Papiol, la qual está 
estretament lligada al nom del mateix terme situat 
al Baix Llobregat. No tots els llinatges de la petita 
noblesa van poder arrribar amb tanta continuïtat en 
el temps com ens demostren els documents d’aquests 
descendents. Una família que va saber adptar-se a les 
crisis i als nous canvis de la societat baix medieval. 

Farem reviure el camí que ens han deixat sub-
mergint-nos en les vides d’alguns d’ells, i de com una 
petita família de cavallers va arribar a ser una de les 
famílies importants de la comarca, i de l’oligarquia 
urbana de Barcelona. A l’apèndix trobareu la catalo-
gació del Regestrum 29, documents inèdits posats a 
l’abast dels historiadors.
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