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EDITORIAL

El 2021 ha marcat l’inici de la recuperació d’una certa normalitat, 
encara que no tota, ni de bon tros, després de l’esclat de la pandèmia 
de Covid del 2020 i el confinament que tothom va patir.

Començàvem l’any amb l’exposició dedicada a Ramon Casas, 
inaugurada a finals del 2020, i el continuàvem amb una mostra 
dinàmica i divertida, Badalona sobre rodes, feta a partir de la 
publicació del mateix títol, de l’editorial Efadós i acompanyada de 
diverses activitats familiars. 

Però l’autèntic protagonista del 2021 va ser Pere Rovira Planas 
(Badalona 1921-1978), a qui vam reivindicar com el gran modista 
que va ser amb motiu del centenari del seu naixement. Des del 
Museu li vam dedicar una exposició (https://mpembed.com/
show/?m=UUTZ7oGtzh2&mpu=1151), una publicació (en versió 
catalana i castellana) i un conjunt de xerrades. Tot plegat es va 
poder portar a terme gràcies a la col·laboració de la Fundació 
Antoni de Montpalau i també va comptar amb la complicitat del 
conegut modista Lorenzo Caprile. D’altra banda, cal agrair, i molt, 
les aportacions de la família de Pere Rovira i la de moltes persones 
que ens van cedir i fins i tot donar peces d’indumentària fetes 
per ell, que s’han incorporat a les col·leccions del Museu i que ja 
formen part del nostre patrimoni col·lectiu. Abans d’acabar l’any, 
el Museu va col·locar una placa a la casa on va viure, al carrer del 
Magatzem, per contribuir a mantenir viu el seu record.

Tot i que amb un format petit i un aforament molt limitat, vam 
poder fer la Magna Celebratio, durant la qual vam inaugurar la 

Casa de l’Heura, una domus veïna i molt similar a la dels Dofins, 
museïtzada a partir, sobretot, de tres espectaculars audiovisuals. 

També vam recuperar, en horari reduït, però amb molt èxit, la Nit 
dels Museus i, ja a l’estiu, les Nits a l’Anís del Mono, de les quals 
malauradament només en vam poder portar a terme una, ja que les 
altres dues previstes es van haver d’anul·lar per una de les onades 
de la pandèmia.

A la tardor, com sempre, vam participar en l’Open House i, com a 
novetat, vam presentar un cicle de xerrades d’arqueologia amb una 
acollida tan bona que, si tot va bé, es repetirà en el futur, sempre 
per compartir noves troballes i nous coneixements.

És important assenyalar que la situació de pandèmia ens ha obligat 
fer un esforç d’adaptació. Així, ara, les xerrades es filmen i es po-
den recuperar pel canal de Youtube (https://www.youtube.com/c/
MuseuBadalona); i les entrades (siguin gratuïtes o de pagament) a 
les activitats que ho requereixen es poden adquirir al nostre web. 
Són noves opcions que han vingut per quedar-se, ja que represen-
ten una ampliació de la nostra oferta.

Pel que fa a les publicacions (al marge de les exposicions), en vam 
presentar dues de molt significatives històricament: el llibre escrit 
per Josep Borràs (1917-1997), que recull la seva experiència com 
a deportat a Mauthausen incloent-hi un conjunt de dades sobre el 
camp i la vida que s’hi feia. Vam presentar també, escrita per Emili 
Muñoz després d’una llarga recerca, la biografia de Teresa Lleal 

https://mpembed.com/show/?m=UUTZ7oGtzh2&mpu=1151
https://mpembed.com/show/?m=UUTZ7oGtzh2&mpu=1151
https://www.youtube.com/c/MuseuBadalona
https://www.youtube.com/c/MuseuBadalona


776      sumari    carrer dels arbres 7 / 2022

Galceran (1940-1988) que ressegueix la vida d’aquesta dona 
inquieta, pionera en molts aspectes i sobretot rellevant en el camp 
de la pedagogia.

Poc abans d’acabar l’any, presentàvem al públic la magnífica taula 
central del retaule de Sant Sebastià, pintat a final del segle xv per al 
monestir de Sant Jeroni de la Murtra, i adquirida ara pel Museu, que 
conserva l’altra peça coneguda del retaule, la predel·la.

Finalment, tancàvem el 2021 amb el concert de Nadal que s’està conso-
lidant com una tradició molt esperada, i que el Museu ofereix conjun-
tament amb el Conservatori Professional de Música de Badalona.

Podríem explicar moltes coses més del programa del Museu durant el 
2021: que es va avançar en la digitalització de diversa documentació 
de l’Arxiu Històric i de fotografies de l’Arxiu d’Imatges, que es van 
continuar publicant fotografies en àlbums flickr (Álbumes de Museu 
de Badalona | Flickr), que el Museu va rebre donacions de trenta-
nou persones diferents, que es va continuar amb la documentació 
dels fons, que es van restaurar diferents peces, que es va fer el 
seguiment d’intervencions arqueològiques... Són tasques bàsiques 
per al Museu i per al futur de la institució que anem fent visibles a 
través del web, de les xarxes socials, de la premsa i de les activitats 
que oferim de forma habitual.

No menys important, però, és que l’any 2021 el Museu ha incre-
mentat el contacte amb el públic virtual. Per posar alguns exem-
ples: els seguidors del nostre web han passat de 96.656 el 2020 
a 124.310 el 2021 o les visites al canal Youtube han passat de les 
3.816 del 2020 a les 5.789 del 2021. Les visites escolars encara 
queden molt lluny de les més de 30.000 rebudes el 2019, però 
apunten una clara recuperació, després d’una davallada l’any 2020 
de més de 15.000 visitants. a causa de la pandèmia. Pel que fa a 
la visita a les exposicions o l’assistència a les activitats relaciona-
des, es pot considerar un gran èxit, atès que en algun cas (com la 
inauguració de l’exposició de Pere Rovira, o la presentació de la 
biografia de Teresa Lleal), es van haver de fer per duplicat a fi de 
poder encabir el públic que volia assistir-hi.

I ja només ens queda convidar-vos a moure el cursor i avançar en el 
que aquesta revista us ofereix: articles que recorren la història de 
Badalona i el seu patrimoni des de l’època romana fins al segle xix, 
escrits tant per col·laboradors i col·laboradores habituals (algunes 
de la casa), com per altres que s’incorporen a la revista per primera 
vegada. A tots i a totes, moltes gràcies per aquestes aportacions, 
imprescindibles per conèixer la nostra història. Esperem que 
interessin a qui les llegeixi i que contribueixin, com sempre, a 
mantenir i augmentar prestigi científic del Museu. 

https://www.flickr.com/photos/museudebadalona/albums
https://www.flickr.com/photos/museudebadalona/albums
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ELS MARBRES DE BAETULO. UNA PRIMERA APROXIMACIÓ A 
LA MARMORITZACIÓ DELS ESPAIS PÚBLICS DE LA CIUTAT

ANDREA COLLADO PADILLA
Arqueòloga 

Introducció

Aquest article sorgeix arran del treball realitzat en el marc del 
màster en Arqueologia Clàssica (URV-ICAC-UAB) 1, que consistia 
en la revisió i l’estudi dels marmora 2 dels espais públics de Baetu-
lo, amb la finalitat d’obtenir nous resultats que ens permetessin 
conèixer la decoració marmòria dels espais públics i el panorama 
sòcio-econòmic d’aquesta ciutat romana. 

El material, tot i ser abundant en alguns espais de Baetulo, havia 
quedat pendent d’estudi ja des de les excavacions antigues. Per 
aquest motiu, resultava necessari fer-lo. En aquest treball s’ex-
posaran els tipus de marbre documentats i es farà una primera 
aproximació sobre la marmorització dels espais analitzats.

La procedència del material d’estudi

L’estudi està centrat en els espais públics de la ciutat romana si-
tuats, majoritàriament, a la part baixa de la ciutat, a la zona ano-
menada fins als anys 50 Clos de la Torre 3 i a la seva rodalia (Figura 
1). Els materials que tractem són un total de 522 fragments, dels 
quals només en coneixem amb certesa la procedència d’alguns 
(Taula 1). 

Resum

El següent treball aborda l’estudi dels marmora dels espais públics 
de Baetulo, amb la finalitat de contribuir al coneixement d’aquests 
espais i del panorama sòcio-econòmic de la ciutat. S’ha realitzat 
mitjançant l’estudi de material inèdit i la revisió del publicat, tot 
analitzant, un a un, el conjunt de peces per conèixer els diferents 
tipus de material, la forma i altres evidències. Posteriorment, s’han 
analitzat conjuntament tots els fragments per conèixer quins ma-
terials s’utilitzen a la ciutat romana, en quina proporció i si trobem 
diferències entre els diversos espais públics. 

Paraules clau

Baetulo, espais públics, marmora, comerç, època romana.
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La resta de material amb què comptem es troba descontextua-
litzat, tot i que molt probablement la majoria dels fragments 
pertanyien a algunes de les dues termes romanes que hi havia 
a la ciutat, de les quals parlarem posteriorment. A més, hi ha 84 
fragments que sabem que provenen de la zona del Clos de la 
Torre però desconeixem el lloc exacte.

1. Església de Santa Maria

Situada al bell mig de la ciutat de Baetulo, tradicionalment aquest 
espai s’associa amb el fòrum. Aquesta hipòtesi ve reforçada per 
les evidències arqueològiques documentades a la campanya 
d’excavació del 1977, en què les restes que es van trobar es van 
atribuir al pòdium d’un temple romà (Rosàs/ Guitart 1977, p. 7). 

En aquest lloc també es van recuperar diverses peces epigràfi-
ques honoràries vinculades al culte imperial, la majoria d’elles ja 
descobertes el segle xviii quan es va enderrocar l’església romàni-
ca i es va construir l’església actual (Guitart 1976, p. 29-40).

D’aquest espai treballarem amb 16 fragments recuperats en la 
campanya del 1987 (Llobet/ Padrós 1987, p. 1). Durant aquesta, 
es va excavar en un dels passadissos laterals de la l’església. 

2. Plaça de Font i Cussó

La plaça de Font i Cussó es troba entre els carrers del Temple i 
de les Termes Romanes. Amb motiu de la urbanització de la zona 
(Figura 2), s’hi han fet diverses campanyes anomenades Germà 
Bernabé (1974-76), Torre Vella (1982-84), Solar Duran (1988-89), 
Font i Cussó (1989-2005, 2009) i Museu de Badalona Connexió 
(2008).

JACIMENT Nº FRAGMENTS
Parròquia de Santa Maria 16
Germà Bernabé 10
Torre Vella 12
Solar Duran 10
Plaça Font i Cussó 12
Hisenda 1
Plaça de la Constitució 18
Termes 168
Clos de la Torre 84
Indeterminats 191
TOTAL 522

Taula 1. Procedència dels fragments estudiats. Taula d’elaboració pròpia.

Figura 1. Jaciments on s’han localitzat marbres objectes de l’estudi. Plànol d’elaboració pròpia a partir del de la ciutat 
romana de Baetulo del Museu de Badalona. Departament d’Arqueologia. Dibuix: Antoni Fonollà.
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La campanya de Germà Bernabé fou la primera excavació amb 
registre estratigràfic en la qual es van excavar unes cales de pilo-
tatge per a un edifici. Tot i que no hi ha la memòria d’aquesta 
intervenció, es va publicar un article de l’excavació (Tarrats 1977, 
p. 11).

Posteriorment, es van fer les excavacions de la Torre Vella i el So-
lar Duran en aquests indrets de gran riquesa arqueològica, en els 
quals s’ha constatat una gran activitat humana (Comas/ Llobet/ 
Padrós 1988, p. 83) i on es van documentar diverses estructures 
(Llobet/ Padrós/ Puerta 1989, p. 1-10). S’hi van localitzar algunes 
botigues o tabernae, el decumanus maximus de més de vuit me-
tres d’amplada i dos cardines —un maximus i un minor—, d’entre 

altres edificacions romanes (Padrós/ Comas 1997, p. 1; Padrós 
2007, p. 5-6).

D’aquest indret treballarem amb un total de 44 fragments recu-
perats durant diverses campanyes.

3. Plaça de la Constitució

Les excavacions dutes a terme a la plaça de la Constitució (1983, 
1984, 1987, 1999) han aportat nombroses troballes, entre les 
quals hi ha la claveguera d’un cardo i unes habitacions, però hi 
destaca especialment una important estructura relacionable amb 
el teatre. Es tracta d’una construcció de tipus públic que estaria 
situada darrera del que podria haver estat el frons scenae. Hi va 
aparèixer una gran fonamentació d’opus caementicium, de més de 
3,50 metres d’alçada, de la qual només es conserva el seu pavi-
ment d’opus signinum. Per les seves dimensions i característiques, 
es va pensar que es podria tractar d’algun tipus de monument ho-
norífic, d’una font, d’un arc o d’un petit temple, que podria haver 
format part d’un peristil o plaça porxada. (Padrós/ Comas 2000, 
p. 15; Padrós/ Sánchez 2014, p. 98). D’aquestes campanyes d’ex-
cavació comptem amb un total de 18 fragments.

A més, als anys quaranta del segle passat, a les proximitats de la 
zona del teatre —situat entre el carrer de les Eres, carrer Barce-
lona i carrer de la Costa—,4 es van documentar una acumulació 
de fragments de marbre de tota mida, forma i color (Figura 3). 
Aquests materials, però, no van arribar a ingressar al Museu. No 
obstant i això, un marbrista va examinar-los en el moment de la 
seva aparició i va determinar que tot el marbre era italià. La tro-
balla va portar a extreure conclusions respecte a que a l’indret hi 
podria haver hagut un taller marbrista vinculat al teatre (Cuyàs 
1977, p. 151-152; Padrós/ Moranta 2002, p. 210).

Figura 2. Espais corresponents a les respectives excavacions que s’han dut a terme a Font i Cussó. Plànol d’elabo-
ració pròpia a partir del de la ciutat romana de Baetulo del Museu de Badalona. Departament d’Arqueologia. Dibuix: 
Antoni Fonollà.
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4. Termes

A la ciutat de Baetulo es coneix l’existència de tres termes d’èpo-
ca romana, de les quals dues són objecte d’aquest estudi: les ter-
mes republicanes, situades sota l’actual Museu de Badalona (Pl. 
Assemblea de Catalunya, 1), i les termes de l’Hort de les Monges 
—d’època alt imperial—, situades a l’altre costat de la Via Augusta, 
gairebé davant del Museu.

Entre els anys 1955 i 1956 es va dur a terme l’excavació d’amb-
dós edificis, tot i que les termes de l’Hort de les Monges només 
van poder ser excavades parcialment 5. Tal i com se’ns indica en 
el diari d’excavació, a totes dues intervencions van aparèixer una 
gran quantitat de marbres (Cuyàs 1977, p. 191-275).

Tot i no comptar amb estratigrafia, al diari d’excavacions s’indi-
quen les estances en què apareixien fragments de marbre, de 
manera que hem pogut veure que a les termes republicanes és 
on més material lapidi ornamental es recuperà durant les excava-
cions. S’hi van trobar, fins i tot, aplacats de marbre pràcticament 
amuntegats (Cuyàs 1977, p. 193- 224).

Respecte a les termes de l’Hort de les Monges, atès que van ser 
excavades parcialment, s’hi  va recuperar una menor quantitat de 
marbre. Tot i això, cal destacar que a dues estances de funciona-
litat incerta es conserven restes de revestiment de marbre (Fi-
gura 4). A més, en aquestes es van recollir fragments del mateix 
material, possiblement marbre de Carrara (Cuyàs 1977, p. 265; 
Hinojo/ Padrós/ Sánchez 2020, p. 344).

Figura 3. Planta de la zona del teatre amb la situació de les excavacions arqueològiques de la Plaça de la Constitució 
1983 i 1999 i la localització del possible taller marbrista. Plànol d’elaboració pròpia a partir del de la ciutat romana de 
Baetulo del Museu de Badalona. Departament d’Arqueologia. Dibuix: Antoni Fonollà.

Figura 4. Estança pavimentada amb marbre a les termes alt-imperials. Museu de Badalona. Arxiu d’Imatges. Fons Cuyàs.
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No obstant això, la gran quantitat dels fragments de marbre recu-
perats durant les excavacions d’ambdues termes es deurien llen-
çar, ja que les proporcions que ens han arribat —un total de 168 
fragments— són molt inferiors al que recull el diari d’excavacions. 
A més, d’entre el material que considerem com a procedent de 
les termes, no podem diferenciar entre el que va ser recuperat 
d’unes i altres termes. 

Identificació de materials

Dels 522 fragments del conjunt estudiat, 298 (57,09%) corres-
ponen a marmora de color, mentre que els 224 (42,91%) restant 
són marbres blancs. 

D’entre aquests marmora hi ha tant materials locals o regionals 
com materials importats 6. Els tipus de marmora de colors impor-
tats documentats són, segons l’àrea de procedència: 

A. Àsia Menor
- Africano (ant. marmor luculleum) (Figura 5). Procedent de la ciu-

tat jònica de Teos (Turquia). És una bretxa composada per clasts 
de tonalitats roses, blanques, grises i grogues i una matriu molt 
compacte que pot ser de color negre, gris o verd fosc (Borghini 
2001, p. 133-135).

- Bigio antico (Figura 6). Es van extreure marmora grisos similars 
de moltes illes d’Àsia Menor i d’indrets costaners. És de color 
gris, de vegades amb taques blanques i negres (Borghini 2001, 
p. 58-159). 

- Breccia corallina (Figura 7). Procedent de la ciutat turca de 
Bilecik. És una bretxa amb matriu de varies tonalitats rosades 
amb abundants clasts blancs, rosats i groguencs (Borghini 2001, 
p. 166-167). 

- Pavonazzetto (ant. marmor Phrygium, synnadicum o docimenium) 
(Figura 8). Procedent d’Afyon (Turquia). Marbre de fons blanc 

amb venes i taques de color violat (Borghini 2001, p. 264-265).
- Portasanta (ant, marmor Chium) (Figura 9). Procedent de l’illa de 

Quios (Turquia). És una bretxa de matriu rosat generalment no 
molt viu amb taques i venes d’aspecte variat; amb diferències 
cromàtiques on predominen els colors marrons i vermellosos 
(Borghini 2001, p. 285-287).

B. Grècia
- Cipollino (ant. marmor Caristium) (Figura 10). Procedent de Ca-

rist, a l’illa d’Eubea. És de fons verd clar o blanquinós amb venes 
ondulades verd més fosc (Borghini 2011, p. 202-203).

- Porfido verde di Grecia o serpentino (ant. lapis Lacedaemonius) 
(Figura 11). Procedent de Krokeai. De fons verd fosc amb in-
clusions poligonals de color verd clar i inclusions cristal·lines 
(Borghini 2001, p. 279-281).

- Rosso antico (ant. marmor Taenarium) (Figura 12). Procedent del 
Cap Matapan, al sud del Peloponès (Grècia continental). Habi-
tualment és de color vermell intens però també pot presentar 
diverses graduacions i venes de calcita blanques o venes ne-
gres molt fines (Borghini 2001, p. 288).

- Verde antico (ant. marmor Thessalicum) (Figura 13). Procedent 
de Larisa, Tessàlia. Bretxa de fons verd de tonalitats variades 
amb inclusions de diverses mides, generalment verdes, negres 
i blanques (Borghini 2001, p. 292-293).

C. Egipte
- Alabastro cotognino (ant. lapis onix) (Figura 14). Procedent de la 

vall del Nil. De fons groc clar o mel amb zones blanques i semi-
transparents i bandes ondulades (Borghini 2001, p. 140-141).

- Porfido rosso (ant. lapis Porphyrites) (Figura 15). Procedent del 
Mons Porphyrites. De fons morat intens amb inclusions blanques, 
generalment de petites dimensions (Borghini 2001, p. 274).
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Figura 5. Varietat típica d’africano (Borghini 2001, p. 133 1b) Figura 6. Varietat típica de bigio antico (Borghini 2001, p. 158 16a) Figura 7. Varietat típica de breccia corallina (Borghini 2001, p. 156 22a)

Figura 8. Varietat típica de pavonazzetto (Borghini 2001, p. 264 109a) Figura 9. Varietat típica de portasanta (Borghini 2001, p. 285 125a) Figura 10. Varietat típica de cipollino (Borghini 2001, p. 202 56a)

Figura 11. Varietat típica de porfido verde (Borghini 2001, p. 279 121a) Figura 12. Varietat típica de rosso antico (Borghini 2001, p. 288 126a) Figura 13. Varietat típica de verde antico (Borghini 2001, p. 292 130b)

Figura 14. Varietat típica d’alabastro cotognino (Borghini 2001, p. 140 4b) Figura 15. Varietat típica de porfido rosso (Borghini 2001, p. 274 116a) Figura 16. Varietat bretxada de giallo antico (Borghini 2001, p. 214 65a)
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D. Numídia (nord d’Àfrica)
- Giallo antico (ant. marmor Numidicum) (Figura 16). Procedent de 

Chemtou, antiga Simmithus (actual Tunísia). Es caracteritza pel 
fons en tonalitats grogues que de vegades tendeixen al rosat. 
Existeix una varietat amb bretxes (Borghini 2001, p. 214-215). 

Respecte als marmora locals o regionals que es documenten en el 
conjunt, trobem:

- Pedra de Santa Tecla (Figura 17). Procedent de les pedreres de 
la Budallera, als afores de Tarragona. Es tracta d’una pedra cal-
cària de colors grocs i rosats clars amb vetes blanques i venes 
d’un roig viu (Àlvarez/ Gutiérrez/ Rodà/ García-Entero 2009, 
p. 15).

- Jaspi de la Cinta, també conegut com a broccatello (Figura 18). 
Procedent del Barranc de la Llet, a Tortosa. És de color vermell 
i groc; amb nombroses esquerdes reomplertes de carbonats 
així com abundants restes fòssils de difícil identificació 
(Àlvarez/ Gutiérrez/ Rodà 2010, p. 544).

Pel que fa als marbres blancs, la seva identificació macroscòpi-
ca no ens permet obtenir uns resultats tan específics com en el 
cas dels marmora de colors, i es fa necessària l’aplicació de di-
verses tècniques arqueomètriques per poder-ne establir l’origen 
(Lapuente/ Àlvarez 2012, p. 76-78). Tot i això, presenten certes 
diferències a nivell macroscòpic i, a partir d’aquests, hem fet una 
proposta d’hipòtesi preliminar 7:

- Marbre de Carrara (ant. marmor Lunense). Procedent de Luni, 
Itàlia. És un marbre blanc de vegades amb taques grises, de 
gra fi equigranular i opac quan se li apropa una font de llum 
(Borghini 2001, p. 248; Lapuente/Àlvarez 2012, p. 82). N’exis-
teix una varietat, anomenada Bardiglio di Carrara, també de gra 
fi, però de color gris i que pot presentar venes més fosques o 
més clares (Borghini 2001, p. 153). 

- Marbre de Naxos. Procedent de l’illa homònima, a Grècia. Es 
tracta d’un marbre blanc uniforme de gra gruixut (Gorgoni/ 
Lazzarini/ Pallante/ Turi 2002: p. 13).

- Marbre de Paros. Procedent de l’illa homònima, a Grècia. És un 
marbre blanc uniforme sense taques ni venes, de gra gruixut 
heterogranular (Borghini 2001, p. 250; Lapuente/ Àlvarez 
2012, p. 82).

- Marbre del Proconès (ant. marmor Proconnesium). Procedent 
de l’illa de Marmora, al Proconès. Es tracta d’un marbre blanc 
amb llistats de tonalitats grises (Borghini 2001, p. 252).

Figura 17. Varietat típica de Santa Tecla (Àlvarez/ Gutiérrez/ Rodà/ 
García-Entero 2009: p. 77 8)

Figura 18. Varietat de jaspi de la Cinta (Àlvarez/ Gutiérrez/ Rodà/ Gar-
cía-Entero 2009: p. 103 6)
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- Marbre dels Pirineus. Utilitzo aquesta denominació per referir-
me al marbre procedent dels Pirineus francesos centrals, entre 
les regions romanes de la Gàl·lia i Hispania, probablement 
a l’actual districte de Saint-Béat, a l’Alta Garona. La varietat 
més comuna d’aquest marbre és de gra gruixut —i només 
ocasionalment gra fi— i amb tonalitats blanques i grises que, de 
vegades, es presenten en forma de bandes (Royo/ Lapuente/ 
Cuchí/ Brilli/ Savin 2018, p. 279-282). És especialment important 
comprovar arqueomètricament els fragments identificats com 
a marbre dels Pirineus, ja que a l’únic indret de la costa catalana 
on s’ha documentat aquest tipus de marbre, fins a dia d’avui, és 
a Empúries (Rodà/ Lapuente/ Gorostidi/ Blanc 2018). 

A més, hi ha alguns fragments de marbre blanc que romanen in-
determinats perquè no presenten trets suficientment clars per 
adscriure’ls a una varietat específica.

A nivell general, i tenint en compte tant els marbres blancs 
com els marmora de color, podem afirmar que el material més 
abundant és el marbre de Carrara. Aquest suma un total de 
117 fragments —comptabilitzant també la varietat bardiglio di 
Carrara— i representa un 33,91% del total. A aquesta varietat la 
segueixen en nombre de fragments identificats els marbres del 
tipus africano (15,71%) i giallo antico (13,03%).

Si ens centrem en els marmora de color, podem veure com hi ha 
alguns materials lapidis ornamentals que tenen una presència tes-
timonial, ja que se’n documenta només un número màxim de tres 
fragments 8 (Gràfic 1). Aquest és el cas del verde antico, el porfido 
verde, el porfido rosso, l’alabastro cotognino i el jaspi de la Cinta.

Hi ha altres materials, com el rosso antico, el portasanta, el pavo-
nazzetto, la breccia corallina i el bigio antico, que, tot i no ser molt 
abundants dins el conjunt, els trobem de manera més recurrent.

Cal destacar la presència de quatre tipus de marbre, dels quals 
ens en han arribat una gran quantitat de fragments. Aquests 
serien: la pedra de Santa Tecla, el giallo antico, el cipollino i l’africano. 
Aquests quatre tipus de marmora representen un 75,17% del total 
dels marmora de colors identificats en el conjunt estudiat. D’altra 
banda és l’africano el material més abundant amb un 27,7% del 
total dels marmora de colors.

Pel que fa als marbres blancs, tot i que evidentment cal ser pru-
dent en la seva identificació macroscòpica, dels 224 fragments, 
144 han estat identificats com a marbre de Carrara, fet que con-
verteix aquest tipus, com ja hem dit, en el més abundant del con-
junt analitzat. A aquests cal sumar-n’hi 33 que han estat identi-
ficats com a Bardiglio di Carrara. La suma de les dues varietats 
suposa un 79,02% del total d’aquest grup. 

Aquest predomini es fa encara més evident quan mirem la resta 
de marbres blancs, amb una presència molt inferior, el que sembla 

Gràfic 1. Quantitat de marmora de colors segons la identificació del material
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2. Plaça de Font i Cussó

Aquest espai situat al costat de les termes republicanes, on s’han 
documentat algunes tabernae, destaca per l’ús que s’hi va fer 
de marbre de Carrara. Tot i que s’han documentat altres tipus 
d’aquest material, no són tan abundants com el de Carrara, que 
fou emprat en aquest espai per a diversos usos com ara: elements 
arquitectònics, escultures o suports epigràfics.

Han estat estudiades tres inscripcions procedents de diverses 
campanyes a la plaça de Font i Cussó. Totes són fragments de 
placa però dues estan realitzades en marbre de Carrara i la res-
tant, en pedra de Santa Tecla.

Una de les inscripcions en marbre de Carrara (IRC I, 142) es pot 
relacionar amb els seviri augustales —o magistrats— (Rodà 2007, 
p. 751), això ens fa pensar que el seu lloc original no era aquest 
espai de tabernae, sinó que la inscripció original es trobava  a un 
altre indret de la ciutat romana.

En aquest espai també es van localitzar diversos fragments es-
cultòrics, tots ells realitzats en marbre de Carrara. Quelcom que, 

implicar que el tipus de marbre que més arribava a Baetulo o, com 
a mínim, el que més es va fer servir en les zones públiques de la 
ciutat, venia de les pedreres italianes de Carrara (Gràfic 2).

Propostes d’interpretació 

1. Església de Santa Maria

Si ens situem en aquest espai del fòrum, el 100% del material que 
hem estudiat és importat, i hi destaca el volum de material de 
marbre de Carrara (Gràfic 3).

Aquest tipus marbre es relaciona amb processos de marmorit-
zació d’espais públics, principalment en iniciatives edilícies en 
edificis religiosos i politico-administratius. Sobretot s’emprà a les 
ciutats més importants d’Hispania (Pensabene/Mar 2010, p. 249-
265; Gutiérrez/ Rodà 2012, p. 306), fet que ens fa pensar que 
l’abundància d’aquest material a l’espai del fòrum de Baetulo 9 
probablement respon a la voluntat de voler lluir com la seva capi-
tal provincial, Tarraco i, indirectament, també com Roma.

Gràfic 2. Quantitat de marbre blanc segons la proposta d’identificació del material Gràfic 3. Quantitat de fragments segons la identificació de materials (o proposta d’identificació en el cas dels marbres 
blancs) procedents de les excavacions de la Parròquia de Santa Maria.
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conjuntament amb la presència de la inscripció relacionada amb 
els seviri augustales (IRC I, 142) abans esmentada, podria por-
tar-nos a pensar que, donada la proximitat d’aquest espai amb 
el fòrum, part del material que trobem a Font i Cussó provindria 
d’espais propers de la ciutat, més concretament del fòrum i els 
seus entorns immediats. 

Un altre element a destacar dins el conjunt de marbres estudiats 
procedents de les excavacions a la plaça de Font i Cussó són cinc 
morters de marbre: dos d’ells de marbre blanc de Carrara, dos de 
giallo antico i el restant de rosso antico. Majoritàriament, aquest ti-
pus de recipients eren elaborats amb marbre importat, tal com ho 
corroboren aquests fragments, i s’empraven, independentment 
de la seva morfologia, en diferents àmbits d’activitat: rituals, ús 
alimentari o servei de taula, d’entre altres (Soler 2010, p. 244). 
Tenint en compte que ens trobem a un indret de tabernae no ens 
ha d’estranyar la presència d’aquests recipients, que es deurien 
utilitzar habitualment.

3. Plaça de la Constitució

A les excavacions dutes a terme a la plaça de la Constitució tro-
bem que els materials lapidis ornamentals recuperats correspo-
nen majoritàriament a marbre de Carrara i a pedra de Santa Tecla 
(Gràfic 4). 

L’ús de la pedra de Santa Tecla també es documenta a espais pú-
blics com teatres d’altres ciutats. Així, a Caesar Augusta (actual 
Saragossa) es documenten plaques de revestiment de pedra de 
Santa Tecla a l’orchestra del teatre (Àlvarez/ Gutiérrez/ Rodà/ 
García-Entero 2009, p. 77).

A més, a les termes es va documentar un fragment que podria 
pertànyer a un banc del teatre de Baetulo10 (Figura 19). Aquest 

està fet de pedra de Santa Tecla, quelcom que ajudaria a reafirmar 
la hipòtesi sobre l’ús de la pedra de Santa Tecla en aquest espai, 
juntament amb el marbre de Carrara.

També cal destacar la possible existència d’un taller marbrista 
que s’associa amb el teatre on s’hi trobaren aplacats i elements 
arquitectònics de diferents tipus de marbre, tots itàlics, d’entre 

Figura 19. Possible fragment de banc del teatre recuperat a les termes. Fotografia: Andrea Collado.

Gràfic 4. Quantitat de fragments segons la identificació de materials (o proposta d’identificació en el cas dels marbres 
blancs) procedents de les excavacions de la plaça de la Constitució.
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els quals destaca, un cop més, el marbre de Carrara (Cuyàs 1977, 
p. 151-152). Això encaixa amb els resultats obtinguts del nostre 
estudi. No obstant, sembla que en aquest taller marbrista no hi 
ha evidències de pedra de Santa Tecla, per tant, és possible que 
aquest taller estigués especialitzat en treballar marbres forans, 
mentre que la pedra autòctona de Santa Tecla seria treballada en 
altres tallers, i, en alguns casos —com seria el cas del banc abans 
esmentat— les peces venien ja fetes.

4. Termes

Un dels grans handicaps d’aquest estudi ha estat la impossibi-
litat de saber si el material amb què treballem procedeix de les 
termes republicanes o de les termes alt-imperials, cosa que difi-
culta enormement la possibilitat d’aportar nous coneixements a 
aquests complexos termals.

Tot i això, gràcies al diari d’excavació, coneixem que a les termes 
alt-imperials com a mínim hi hauria una estança pavimentada amb 
marbre de Carrara (Figura 4), atès que el paviment es conservava 
parcialment. A més, sabem que a la mateixa estança es van tro-
bar altres fragments que correspondrien a aquest mateix tipus de 
paviment (Cuyàs 1977, p. 275). A banda d’aquest, el diari d’exca-
vació revela que la majoria del marmor que s’hi esmenta prové de 
les termes republicanes. 

Els fragments recuperats al complex termal republicà són princi-
palment plaques de revestiment, i a les parts de l'edifici no s'obser-
ven arrencaments ni negatius de plaques; tampoc als paviments, 
on es conserven els mosaics. 11 Per tant, els aplacats recuperats 
de les termes republicanes provindrien d’altres  espais propers de 
la ciutat romana i haurien estat apilats en aquest punt quan els 
banys van caure en desús.

Implicacions econòmiques i contactes comercials

1. Abast mediterrani i arribada de marbres importats

La majoria dels marmora que documentem als espais públics de la 
ciutat romana de Baetulo són materials importats (Figura 20), d’en-
tre els quals el marbre de Carrara va ser el material més emprat. 

Aquest fet no sembla casual, ja que aquest marbre arriba de ma-
nera regular a les costes del nord-est peninsular a partir d’època 
d’August i el seu ús com a material decoratiu en programes de 
marmorització és molt important. Tal i com demostra el cas de 
Tarraco, on aquest material es documenta de manera més abun-
dant. És a partir de la segona meitat del segle I dC que es consta-
ta l’arribada de gran quantitat d’aquest tipus marbre (Gutiérrez/ 
Rodà 2012, p. 294-297), i es documenten contactes directes des 
del punt d’origen d’aquest material i les costes de nord-est penin-
sular (Gutiérrez/ Vinci 2018, p. 284).

Altres tipus de marbre com el giallo antico, l’africano o el cipollino 
són també abundants a Baetulo, i s’empren, principalment, per  
revestir parets i sòls. En el cas del giallo antico, es documenta l’ar-
ribada d’aquest material a les costes del nord-est a partir de finals 
del segle I aC i sobretot durant el segle I dC. La gran quantitat 
d’aquest material que arriba a les costes mediterrànies d’Hispania 
suggereixen els contactes comercials directes entre els territoris 
(Ardeleanu 2018, p. 159-163).

Per tant, sembla ser que els contextos en que apareix giallo antico 
—esgésia de Santa Maria, Font i Cussó i termes— correspondrien 
a un període inicial, és a dir, durant el segle I dC. A la parròquia 
de Santa Maria només se’n documenta un fragment, pel que no 
podem extreure conclusions sobre aquest espai. A la plaça de 
Font i Cussó, part dels fragments recuperats podrien correspon-
dre a aportacions d’altres espais de la ciutat. Tal com passa amb 
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els fragments trobats a les termes, que podrien haver-se utilitzat 
com a magatzem, fa que puguem constatar l’abundant arribada 
de giallo antico a Baetulo, encara que no ens aporta informació 
cronològica per als edificis públics de la ciutat romana.

Els materials provinents d’Egipte són molt poc freqüents dins del 
conjunt estudiat, per tant, podem pensar que no s’utilitzaven als 
espais públics de Baetulo. 

De Grècia, tot i que arriben diferents tipus de marmora, en tro-
bem en petites quantitats. Així doncs, constatem que arribaven 
en majors quantitats materials procedents de la part occidental 
de l’Imperi. 

Tot i això, l’extensa xarxa comercial amb importants ports de 
distribució —com els ports de la ciutat de Roma (Portus i Ostia)— 
van possibilitar l’arribada a Baetulo de tot tipus de marbre, tant 

Figura 20. Mapa amb la procedència geogràfica dels marmora estudiats. Mapa d’elaboració pròpia.
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de la part oriental de l’Imperi com de la part occidental (Gutiérrez/ 
Vinci 2018, p. 284), possiblement després de fer una última parada 
a Tarraco abans d’arribar a la ciutat romana de Baetulo. 

2. Arribada del material local o regional

Malgrat que el material local o regional no sigui tant nombrós com 
el material importat, documentem una gran quantitat de pedra 
de Santa Tecla. Atesa la proximitat de l’origen d’aquesta pedra 
—Tarraco— és factible que el seu ús fos abundant i que existissin 
estretes relacions comercials. 

Un dels usos donats a la pedra de Santa Tecla és com a suport 
epigràfic. Alguns pedestals fets amb aquest material (IRC I, 134 i 
138) responen a la importació del model tarraconense per a erigir 
monuments públics d’homenatge o de reconeixement. De manera 
que la reproducció a escala local del model de Tarraco s’associa a la 
memòria i al prestigi vinculats a la capital provincial com a centre 
de poder (Gorostidi 2017, p. 175-183). Per tant, podem veure com, 
d’igual manera que succeeix amb el marbre de Carrara, la pedra de 
Santa Tecla s’emprà per vincular-se amb Tarraco.

Respecte al jaspi de la Cinta, la seva absència contrasta amb l’abun-
dància de la pedra de Santa Tecla, ja que en el conjunt de peces 
estudiades només n’hi ha un fragment. Cal destacar l’absència 
d’aquest material, que és molt present al llevant peninsular des de 
finals del segle I dC i durant el segle II dC, on comença després a te-
nir una gran difusió fins a esdevenirel marmor hispànic més impor-
tant en època antiga (Àlvarez/ Gutiérrez/ Rodà 2010, p. 546-547). 

L’absència de jaspi de la Cinta s’explica perquè la major part del 
conjunt estudiat és anterior a les dates en que aquest material 
comença a utilitzar-se de manera abundant.

Algunes consideracions finals i propostes de futur

La difícil heterogeneïtat del conjunt ha suposat una dificultat 
afegida en aquest estudi. No obstant això, malgrat les limitacions 
amb que ens hem trobat, ha estat possible fer un pas endavant en 
la comprensió de l’ús dels marmora a Baetulo i treure’n conclusions.

A més, aquest estudi obre les portes a futurs treballs que con-
tinuïn aquesta feina ja que en alguns espais públics de la ciutat 
tractats a l’estudi d’on hi ha memòries d’excavació que permeten 
conèixer el nombre exacte de fragments de marmora recuperats, 
ens han permès conèixer que treballem amb un baix percentatge 
de material 12. Per tant, els resultats obtinguts són parcials, però 
elaborats amb la finalitat de tenir un primer contacte amb els ma-
terials que s’empraven i com a primer pas per a desenvolupar un 
estudi més complet de tota la ciutat. D’aquesta manera dispo-
sarem d’uns resultats més reals sobre aquests espais públics de 
Baetulo, ja que els resultats actuals ens poden donar una visió 
esbiaixada de la realitat.

També cal destacar la necessitat de futurs estudis arqueomètrics 
que permetin conèixer millor la realitat dels marbres blancs, ja 
que l’estudi macroscòpic d’aquests no acostuma a ser suficient. 
D’aquesta manera se’n podrà determinar l’origen i tindrem una 
visió comercial més àmplia i precisa. 

Notes

1. La realització d’aquest treball ha estat possible gràcies al suport de la Dra. Anna 
Gutiérrez García-Moreno (ICAC), que em va posar en contacte amb el Museu de Bada-
lona, m’ha donat suport en tot moment i ha dirigit el treball. D’altra banda, m’agradaria 
agrair al Museu de Badalona la confiança depositada, especialment a l’Esther Gurri i 
Costa per facilitar-me l’accés als materials estudiats, ajudar-me a desenvolupar una 
tasca a vegades detectivesca per conèixer els jaciments d’on procedeixen els frag-
ments estudiats i per codirigir el treball.
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2. El terme marmor es refereix a tota pedra ornamental que, mitjançant un polit ade-
quat, adquireix un aspecte brillant (Cf. Lapuente/ Àlvarez 2012, p. 75-76), i per tant 
aquest terme no només recull als marbres geològicament parlant.

3. Coneixem com a Clos de la Torre l’antiga finca dels marquesos de Barberà, que com-
prèn la zona entre el carrer del Temple i l’avinguda del President Companys i que s’es-
tén des del carrer de Fluvià fins a la Plaça de l’Assemblea de Catalunya i Via Augusta 
(Guitart 1976, p. 135).

4. Durant la construcció, al 1947, d’unes escales per unir una placeta que es situa al 
final del carrer de les Eres amb el carrer de la Costa.

5. Tot i no estar completament excavades sembla que les termes noves serien més 
grans que les republicanes (Guitart 1976, p. 80).

6. Entenem com a materials locals o regionals aquells materials amb afloraments a 
zones properes, en el cas de Baetulo correspon a la Tarraconensis. En canvi els marbres 
importats són aquells que provenen d’altres indrets de l’Imperi.

7. Les identificacions de marbres blancs que es donen tot seguit i a la resta del treball, 
són, per tant, meres hipòtesis preliminars i s’han d’entendre com a tals, tot i que, per 
motius de fluïdesa del text, d’ara endavant s’eviti especificar constantment que es 
tracta de possibles adscripcions a un o altre tipus de marbre blanc.

8. Que hagin arribat als nostres dies una menor quantitat d’aquests marmora no vol dir 
que el seu ús fos restringit, cal contemplar la possibilitat que no s’hagin conservat en 
les mateixes proporcions tots els materials.

9. El volum de material estudiat no correspon al total del marbre recuperat a les exca-
vacions de la església de Santa Maria, per la qual cosa treballem amb resultats parcials 
i els resultats poden variar amb aportacions de futurs estudis.

10. Segons el Museu de Badalona.

11. Traces que, d’altra banda, són molt evidents en altres preparacions de paviments 
en marbre a la mateixa Baetulo, com seria el cas de la Casa dels Dofins.

12. Aquest és el cas de l’església de Santa Maria, Font i Cussó i plaça de la Constitució.
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Resum
La historiografia badalonina des dels inicis s’ha valgut de l’arqueo-
logia per bastir el passat de la ciutat, entenent-la com una tasca 
de recollida d’evidències de la cultura material més que no pas 
com una metodologia científica en si mateixa. I si bé aquesta ha 
sigut l’eina que ens ha permès estudiar l’etapa clàssica, poc sabem 
dels períodes que la segueixen.

Entre l’època visigòtica i finals de l’època comtal, la documentació 
històrica és pràcticament inexistent. És a partir del segle x que 
trobem fonts documentals que ens permeten estudiar aquest 
període, i encara que el registre arqueològic no és significatiu, 
els resultats de les darreres intervencions i la revisió sistemàtica 
de les que es van portar a terme al segle xx permeten ressenyar 
algunes dades.1 L’objectiu d’aquest treball és aportar nova infor-
mació d’aquest període des de l’arqueologia per tal que completi 
el discurs historiogràfic. 

Paraules clau
Bitulona, Badalona, arqueologia, edat mitjana, edat moderna.

DEL VICUS BITULONA A LA CIUTAT DE BADALONA. 
INDICIS EN EL REGISTRE ARQUEOLÒGIC

CLARA FORN PERRAMON
Arqueòloga. Museu de Badalona

L’arqueologia a Badalona

La nostra és una ciutat amb un urbanisme dinàmic. És per aquest 
motiu que la disciplina arqueològica que hi impera és l’anomena-
da arqueologia urbana. El fet que les intervencions siguin motiva-
des per necessitats de l’urbanisme i no per objectius pròpiament 
científics, aboca a un coneixement parcial de la nostra història.

Les intervencions preventives es fan en aquells espais que estan 
protegits d’acord amb les disposicions de la Llei del Patrimoni 
Català (Llei 9/93). En el cas de Badalona, comptem amb dos 
jaciments arqueològics declarats Bé Cultural d’Interès Nacional 
(BCIN): el poblat ibèric del Turó d’en Boscà i la ciutat Romana de 
Baetulo. Hi ha uns altres tres més catalogats com a Bens Cultu-
rals d’Interès Local (BCIL) que pertanyen a tres vil·les romanes: 
Ca l’Alemany, Can Boscà i Can Trias. A més, cal sumar-hi els vora 
de seixanta espais d’interès arqueològic que formen part de 
l’inventari català de patrimoni arqueològic, la majoria de crono-
logia romana.

Des de la dècada dels vuitanta s’han portat a terme més de se-
tanta intervencions arqueològiques dins l’àrea de protecció del 
BCIN i unes deu fora. Amb aquestes dades, queda palès un dels 
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motius pels quals no tenim gaire coneixement del poblament en 
el nostre territori, ja que la gran transformació que ha patit en els 
darrers seixanta anys ha estat abismal i una part del patrimoni 
s’ha perdut. 

El paper de l’arqueologia medieval, i sobretot moderna, a la nostra 
ciutat ha sigut sempre secundari. Aquest fet es deu en part a la 
categorització de màxima protecció que té la ciutat romana, però 
també cal tenir present que fins a mitjan anys noranta del segle xx, 
l’arqueologia medieval i moderna a Catalunya 
era molt escassa a les excavacions preven-
tives (Vila, 1998). Per sort, avui dia aquesta 
tendència ha canviat significativament per als 
estudis de les ciutats històriques. Ara bé, hem 
de tenir present, i així ens ho mostren les evi-
dències arqueològiques, que el passat romà a 
la nostra ciutat va deixar una petjada enorme 
que avui perviu en el subsol de Badalona tant 
en extensió com en intensitat d’ocupació, i 
no és comparable a d’altres períodes històrics 
fins arribar al segle xix. Aquest fet ens obliga, 
doncs, a ser més cautelosos amb els resultats, 
però també més persistents a l’hora de buscar 
els indicis que encara romanen al registre ar-
queològic.

Fruit d’aquesta constància i de la fortuna 
dels darrers anys, hem pogut documentar 
estructures i restes materials de períodes 
molt poc coneguts a la nostra ciutat, fet 
que ha propiciat aquest treball en què es 
descriuen els elements pertanyents al darrer 
mil·lenni i el seu context històric (figura 1). 

Per tal de seguir un ordre, es presenten per la data de la intervenció 
i, al final del treball, des d’una perspectiva cronològica de les 
dades que aporten. S’han exclòs aquelles estructures pròpies de 
l’antiguitat tardana i inicis del període altmedieval per dos motius. 
El primer és la discontinuïtat que s’evidencia en les estructures, 
ja que a partir del segle ix-x, es provoca un trencament atès que 
no hi ha cap contacte físic ni organitzatiu de l’espai amb el de la 
ciutat romana. El segon està motivat per la voluntat d’analitzar les 

Figura 1. Situació de les intervencions arqueològiques referides en el text. Font: C. Forn, S. Roig, sobre ortofotomapa de ICGC.
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dades arqueològiques de manera que complementin els estudis 
i la documentació publicada a data d’avui. Finalment s’han 
escollit aquelles intervencions que creiem que aporten dades 
significatives de la ciutat. S’han exclòs els hipogeus —ja que en 
aquest mateix número se’n presenta un estudi monogràfic—, i 
aquelles que ja s’han publicat amb anterioritat.

Carrer de Dalt (1962)

Josep M. Cuyàs, tal com relata al volum III de la Història de Bada-
lona (Cuyàs, 1977), va fer un sondeig en un habitatge del carrer de 
Dalt amb motiu d’unes obres que s’hi portaven a terme. Al pati de 
la casa es va identificar una estructura que es va interpretar com 
un forn romà, encara que amb certes reserves: “sortí un forn de 
70 cm d’altura i al seu fons es veia un paviment de morter amb 
un forat al mig, semblava per encaixar-hi quelcom; a un metre, 7 
fragments de motlle fet d’argila, allisada i cremada d’una cara i al 
dessobre una pasta verdosa en què es veien unes lletres isolades i 
motius ornamentals; damunt del forn trobarem una pedreta prima 
i llargaruda, una punta de bronze partida amb una aleta en un canó, 
i un punxó petit de bronze i 3 de ferro. [...] trobarem fragments de 
motlles de terra amb pasta verdosa on podien veure’s motius or-
namentals i lletres, una mà de morter de pedra i també morter amb 
restes de verd semblant al que es veia als motlles. [...] El forn tenia 
0,70 m de diàmetre i 4 obertures a la banda inferior orientades als 
quatre punts cardinals; al centre s’observaven 0,10 m. de gruix de 
calç i també un forat que serviria per a encaixar-hi un pal de fusta 
i que al fons encara hi era ficada la fusta completament consumida 
i a la part superior era cremada i convertida en carbó”.

Recentment hem pogut estudiar aquesta estructura a partir 
d’una fotografia localitzada a l’Arxiu Josep M. Cuyàs del Museu 
de Badalona (figura 2). Com es pot veure a la imatge, no es 

Figura 2. A la imatge es pot veure el forn documentat per Cuyàs el 1962. Foto: J. Cortinas/Arxiu J.M. Cuyàs.

Figura 2b. Forn de fosa de campanes de la intervenció d’Argentona, 2015. Foto: M. Esqué.
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tracta d’un forn de ceràmica, tal com el terrisser Narcís Arpí 
valorava en l’informe del mateix Cuyàs, sinó que és un motlle 
per fer campanes. Se’n coneix un paral·lel documentat per 
Míriam Esqué a Argentona2 (figura 2b). En tots dos casos es pot 
veure la construcció in situ d’un forn per tal de fer la fosa de la 
campana. Malauradament no es disposa de cap transcripció de 
les lletres o decoracions que va veure Cuyàs, i per tant no podem 
identificar la campana que s’hi va fer ni la data de construcció. 
El més probable, però, és que servís per bastir el campanar de 
Santa Maria a finals del segle xviii, moment en què s’erigeix el 
nou temple. En aquell temps era freqüent que els artesans es 
desplacessin fins a la localitat on s’havia de fer la peça, com passa 
en el cas d’Argentona.

La plaça de la Constitució (1983-1999)

A la plaça de la Constitució s’hi van portar a terme fins a quatre 
excavacions entre el 1983 i el 1999. S’hi van poder documentar 
com a element comú una sèrie d’enterraments que dataven d’en-
tre els segles x i xv. Alguns ja han sigut publicats (Rosàs, 1984; 
Gurt et alii, 2021).

Es van excavar quatre enterraments a les places de la Font i de 
la Constitució (figura 3), tres més a la plaça de la Constitució, 
núm. 4, un altre al núm. 5, i uns altres tres al núm. 10. Tots els 
enterraments estaven orientats a llevant, i cap contenia aixovar. 
Quatre eren de tipus antropomòrfic i estaven coberts amb lloses 
de pedres, i dos eren de tipus pisciforme. Formen part del què 
s’ha interpretat com la necròpolis altmedieval de la Sagrera. La 
resta estaven dipositats en una fossa simple i, per tant, és difícil 
determinar-ne la cronologia. A més, un enterrament múltiple de 
dos adults i un infant es va datar en algun moment de la pesta 
del segle xv.

Figura 3. Enterrament en fosa antropomòrfica retallant una estructura d’època romana, descoberta durant la intervenció 
de la plaça de la Constitució. Foto: MB. Arqueologia. 
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Durant la intervenció de 1990, en enderrocar-se la casa núm. 5, es 
van documentar, al fons del solar, dins d’un espai definit per tres 
parets mitgeres, les restes d’un forn que posteriorment s’havia fet 
servir com a pou mort (Padrós, 2000). Aquest fet en va dificultar 
l’estudi de manera completa. El forn, fet de maons lligats amb 
morter de calç, estava compost per una cambra doble (figura 4, 
4b). A la part inferior, la cambra de combustió feia 1,6 m i tenia 
una alçada màxima de 0,80 m. Estava reforçat amb dues parets 
de pedres mitjanes lligades amb morter de calç. A sobre hi havia la 
cambra de cocció que feia 3 m d’amplada i tenia una alçada d’1,5 m. 
És possible que es tractés del forn documentat en un arxiu notarial 
on s’assenyalava que, en aquesta parcel·la, l’any 1737, s’hi va 
instal·lar l’edifici municipal per la necessitat d’un local per convocar 
les juntes de regidors i per tenir-hi la fleca i la presó (Nieto, 2020).

Lateral de la C-31 (2016-2017)

La intervenció a la calçada lateral de la C31 (Moreno, 2019) va 
aportar dades des de mitjan segle I aC fins al segle v dC, un salt 
temporal sense estructures però amb materials que proven una certa 
freqüentació de l’espai fins al segle xv-xvi, i finalment estructures 
dels segles xvii-xix.

Al sector 1 es van documentar fins a deu rases de vinya d’època 
moderna (figura 5). Estaven fetes en trams continus de solcs exca-
vats directament a la terra; els trams més llargs arribaven fins a 30 
m de llargada. Els solcs tenien uns 40 cm d’amplada i estaven dis-
posats en carrers de 3 metres d’amplada. El càlcul fet per l’equip 
d’excavació parla d’una densitat d’uns 3.300 ceps per ha, propera 
als estàndards actuals. L’orientació era la mateixa que les d’època 
romana situades al mateix espai. Aquest fet es justificaria per la 
topografia del terreny o bé per afavorir l’entrada de vent de llevant 
i contrarestar la humitat de la terra.

Figura 4. Forn modern excavat l’any 1990 a la plaça de la Constitució. Foto: MB. Arqueologia.

Figura 4b. Il·lustració d’un forn del segle XVIII procedent de Diderot Pictorical Encyclopedia of Trades and Industry. 
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També es van poder documentar dos elements identifica-
bles al mapa que manifesta l’heretat de l’Itre. Sor. Marqués 
de Barbará, de 1797 (Nieto, 1999; Estruch, 2019). Es traca 
d’una mina construïda amb pedres i morter de calç. El ca-
nal per on circulava l’aigua estava cobert per grans blocs 
de pedra sense devastar i limitat per dos murs separats per 
0,50 m i amb una profunditat de 0,40 m (figura 6 i 6b). La 
canalització és una conducció d’aigües de finals del segle 
xviii feta per al marquès de Barberà, Josep Galceran de Pi-
nós Sant Climent i Sureda (1785-1813), la qual, provinent 
d’un mina d’aigua i després de passar pel molí, es dividia en 
dos ramals: el primer en direcció NE devia servir per regar 
els camps del Clos de la Torre que més tard esmentarem, i 
el segon, el que documentem aquí, circulava en direcció SE 

Figura 5. Rases de vinya modernes i romanes excavades al lateral de la C-31, 2017. Foto: I. Moreno Figura 6. Sector 2 de l’excavació del lateral de la C-31, 2017. Sobre les estructures romanes es pot veure 
creuar la col·lectora moderna citada al text. Foto: I. Moreno
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per portar aigua directament a la Torre Vella. Durant l’excavació 
de la Casa de l’Heura, als anys 1999 i 2000, es va documentar 
part d’aquesta canalització.

Per sobre d’aquesta canalització es trobaven un paviment de 
terra piconada i un seguit de murs i petites canalitzacions. Els 
paviments s’han pogut identificar com del camí de Pomar, que 
en aquest tram tenia uns 6 m d’amplada i que també apareix al 
plànol esmentat anteriorment, així com de les restes de terrasses 
i sèquies de rec per al conreu. 

L’Estrella (2018-2019)

Entre la Rambla Sant Joan i el carrer del Torrent de la Batllòria, 
on hi havia la fàbrica de l’Estrella, al barri de Coll i Pujol, s’hi va 
portar a terme una excavació promoguda pel consorci de l’ARE 

l’Estrella. L’objectiu dels treballs arqueològics era documentar les 
restes que hi havia conservades a la zona S. Dos treballs previs al 
mateix solar, el 2008 i el 2012, ja havien posat de manifest el ric 
subsol arqueològic que encara conservava. 

Els resultats van contribuir a ressaltar la importància del cultiu 
del vi a la ciutat romana de Baetulo amb l’aparició d’una gran vil·la 
dedicada a la producció vitivinícola. Més enllà d’aquest fet, que 
no per esperat deixa de ser sorprenent, el que sí que va marcar 
és una circumstància fins ara poc documentada a Badalona: la 
continuïtat d’estructures que, gairebé sense hiatus, es registra se-
qüencialment entre el segle I aC i el final del segle xx dC. 

La intervenció de l’any 2019 es va centrar a la zona meridional del 
solar, dividit en dos sectors situats en una terrassa superior i una 
d’inferior. Entre l’ocupació tardoantiga, vinculada encara a les es-
tructures romanes, i aquelles que s’emmarquen en una cronologia 
del segle x, hi ha un buit. Serà a partir del segle x que s’excavaran 
al sòl natural dues sitges de poca capacitat destinades a emma-
gatzematge, situades a la terrassa superior del solar, mentre que 
a la terrassa inferior s’hi planta un conreu de vinya. En aquest cas, 
es van excavar fins a 91 rases de cultiu ordenades en vuit carres 
en sentit SO-NE i vint en sentit SE-NO. La vinya se situa en el ma-
teix espai on, en època romana, hi havia la cella vinaria. En aquest 
cas, quan es fan les rases de conreu, l’edifici d’època romana ja 
està completament amortitzat. Un altre aspecte interessant és 
que l’orientació de les rases no segueix en cap cas la d’època ro-
mana, fet que suposa un trencament en l’ordenació i gestió del 
territori (figura 7).

En un moment entre el final de l’època tardoantiga i el segle xiv, la 
riera de Sant Jeroni, avui rambla de Sant Joan, modifica el seu curs 
i es desvia cap al N, de manera que engoleix part de les construc-
cions romanes. Entre el segle xiv i el xv es basteix un gran mur de Figura 6b. Mapa que manifesta la heretat de l’Iltre. Sor. Marqués de Barbará, de 1797. MB. Arxiu J.M. Cuyàs.
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contenció fet amb pedra i lligat amb morter de calç. S’hi observen 
algunes reformes i reposicions difícils de datar. També s’hi afegei-
xen un parell de contraforts. Sabem que la llera de la riera se situa 
a 3,3 m per sota de les terres de conreu, i que la seva amplada po-
dria arribar a sobrepassar els 25 metres. No n’hem trobat, però, el 
límit meridional, ja sigui perquè en tornar a variar el curs desapa-
regués aquest límit, ja sigui perquè es troba sota la rambla actual. 
El mur citat, del qual es van excavar aproximadament 35 m, tenia 
una amplada que oscil·lava entre els 0,95 m i els 0,30 m en el punt 
més estret, que és on es va construir el contrafort. Es tracta d’una 
obra civil de gran envergadura que només podem associar a les 
terres de conreu. En moments de grans pluges les rieres segur que 

es devien desbordar a causa de l’aigua i dels materials del curs alt 
i mitjà, com passarà uns segles més tard (figura 8). A la terrassa in-
ferior, s’hi van fer onze rases de cultiu amb una llargada superior a 
les que fins ara es documentaven i formant tres carrers amb una 
gran distància entre ells. Finalment, a l’extrem NO del solar, es 

Figura 7. Planimetria del sector 1b de la intervenció de l’Estrella, 2019. En vermell, murs romans; en verd i sentit vertical 
les rases del segle X; en sentit horitzontal les del segle XV i, de blau, les d’època contemporània. Font: Moreno, 2019.

Figura 8. Mur de contenció de la riera de Sant Jeroni. A la base del mur s’hi poden veure tres sitges d’època 
romana. A l’esquerra, la llera de la riera. Foto: I. Moreno
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van bastir diversos murs de tàpia amb el sòcol de pedres lligades 
amb morter de calç que separaven dues parcel·les. El seu estat de 
conservació era precari, tot i que en algun punt s’alçaven encara 
fins a un metre. L’amplada oscil·lava entre els 0,50 i els 0,60 m. A 
la parcel·la situada a l’extrem E s’hi va construir un pou, una bassa, 
i un petit abeurador de pedra encastat a la paret de la bassa (fi-
gura 9). Entre les dues parcel·les hi havia un camí d’uns 4 m. Totes 
aquestes estructures van ser amortitzades entorn del segle xvi, 
moment en què es va obrir un pou d’un metre de diàmetre, exca-
vat directament sobre el terreny natural, que desmunta part del 
mur de tancament de la parcel·la O, així com dos murs de pedra 
interpretats com a feixes per crear terrasses de conreu. 

En un moment entre els segles xvi i xvii, una important avinguda 
d’aigües va colgar totes les estructures de la terrassa inferior sota 

una capa de sorres; l’únic element que persisteix és el pou de la 
parcel·la E. Aquesta avinguda d’aigües, tot i que no s’ha pogut 
documentar, devia provenir d’una de les rieres que emmarquen 
el solar, i la de Sant Jeroni és la més probable. De fet, hi ha cons-
tància d’episodis posteriors que testimonien els desperfectes 
causats per aquestes riuades, com el que s’observa al segle xviii, 
a la còpia d’un plànol que reflecteix un litigi entre les propietats 
de Can Cabanyes de Sant Crist amb Can Peixau. En aquell epi-
sodi, successives riuades malmeteren el mur de contenció de la 
riera a la propietat dels primers i, en conseqüència, les terres de 
Can Peixau es van negar en aigua, com també ho va fer el camí 
ral i la mina (sèquia) que, provinent del Besós, canalitzava l’aigua 
fins a Badalona.

En un moment del segle xvii, s’hi van instal·lar noves estructures 
agropecuàries. A la terrassa inferior, es creà un sistema d’irriga-
ció al voltant del pou que no havia quedat colgat per les sorres 
al qual se li va construir un nou brocal força més alt i fet amb 
maons a sardinell. L’aigua del pou devia omplir una bassa nova o 
cup rectangular que desguassava utilitzant una canalització feta 
de canalons de ceràmica vidriada amb un diàmetre de 0,15 m 
i 0,40 m de llargada i una coberta de maons per protegir-la. La 
canalització seguia més enllà del mur que es va construir, segura-
ment, per delimitar la parcel·la. Just al costat oposat d’on discorria 
la canalització es va construir una segona bassa o cup de grans 
dimensions i forma irregular, descoberta només en 30 m2. La 
bassa estava construïda amb un potent mur de pedra lligada amb 
morter de calç i pavimentada amb un terra de rajols. A la unió 
dels dos murs hi havia un petit desaigua. En aquest cas, però, les 
estructures tampoc guardaven la mateixa parcel·lació ni orienta-
ció que les de la fase anterior.

Finalment, a la terrassa superior, es van obrir una sèrie de rases 
de vinya datades al segle xviii. El conreu, que ocupava una su-Figura 9. Restes de la instal·lació agropecuària del s. XV de l’Estrella, 2019. Foto: I. Moreno.
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perfície aproximada de 900 m2, es disposava amb una orientació 
NE-SO, tot i que les rases se situaven de forma irregular i en alguns 
casos se sobreposaven. La mides són també irregulars, la llargada 
oscil·la entre els 0,70 i els 1,25 m. Totes les estructures d’aques-
ta fase s’amortitzen al segle xix. Aquest fet coincideix plenament 
amb la compra del solar i la posterior instal·lació de la fàbrica de 
teixits Sans, cap al 1850. La fàbrica, coneguda com a l’Estrella, va 
estar en funcionament fins a la dècada dels setanta del segle xx. 
El seu enderroc es va fer amb motiu de la construcció del dipòsit 
d’aigües pluvials que avui dia ocupa gran part del subsol del solar.

Turó d’en Rosés (2019, 2021)

Amb motiu de les obres per a l’arranjament del carrer i accessos 
a Molí de la Torre s’hi va fer un seguiment dels treballs, ja que es 
feien dins l’àrea arqueològica de la ciutat romana de Baetulo (Ma-
tas, 2020). A la cantonada amb el carrer del Dr. Daudí, s’hi van 
documentar quatre sitges que es van excavar parcialment. S’hi van 
recuperar materials del segle ix-x. Cal esmentar que, en una petita 
intervenció al carrer de Sant Felip i d’en Rosés, també va aparèixer 
material d’aquesta cronologia (Ardiaca, 2021). La transcendència 
d’aquestes intervencions, encara que menor, resulta interessant 
tant per la zona on s’han localitzat les restes, ja que no hi teníem 
documentada cap activitat històrica anterior al segle xvii, com per 
la cronologia. 

Carrer del Temple (2020)

En el solar del núm. 33, es va portar a terme una intervenció de 
la qual només comptem amb els resultats preliminars, però que 
aporta una informació sobre aquest sector de la ciutat que re-
sulta interessant.3 No obstant això, les restes d’època medieval i 

moderna es limiten a estructures de poca complexitat i amb poc 
material associat. L’espai, d’uns 300 m2, estava dividit en dues ter-
rasses, amb un desnivell entre elles de més de tres metres. A la ter-
rassa inferior s’hi van documentar parcialment dues cases romanes 
amb una cronologia del canvi d’era fins al segle iii dC, i un seguit 
d’espoliacions del material constructiu entre els segles iv i v dC. 

Entre l’abandonament de les estructures romanes documentades i 
la primera fase pròpiament medieval, vam detectar un hiatus d’uns 
vuit segles. És a finals del segle xiii-principi del xiv que es basteix 
una gran mur que travessa el solar amb una orientació N-S-O i 
amb una longitud de 16,75 m que seguia més enllà dels límits de 
l’excavació. Tenia una amplada de 0,96 m i l’alçada màxima conser-
vada era d’1,76 m. El mur contenia el terreny geològic en el cantó 
O i estava fet de pedres sense devastar i lligades amb fang. Es va 
construir substituint-ne un d’anterior, d’època romana (figura 10). 

Figura 10. Mur de contenció de terres del carrer del Temple, 33. Foto: J. Ardiaca.
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La següent fase ens situa entre finals del segle xv i inicis del xvii, 
en què es va construir a la terrassa superior, a l’extrem N del so-
lar, una mina d’aigua feta amb volta de canó i recolzada sobre dos 
murs. Tenia una amplada d’1,25 m i l’alçada, en el punt més alt de 
la volta, arribava als 2 m. Els murs estaven fets de pedres mitja-
nes sense escairar i lligades amb morter de calç. La volta encara 
conservava les traces de l’encanyissat de la cintra. Sembla que la 
mina restà en funcionament fins al segle xix, moment en què se’n 
va tapiar l’entrada i s’hi va construir a sobre un nou mur que ha 
tancat el solar fins avui (figura 11).  

Entre el moment de construcció del mur de contenció de terres 
ja esmentat i el segle xix, el nivell de circulació de la terrassa infe-
rior va anar augmentant més de 2 m, i és segurament per aquest 
motiu que al segle xix, s’hi va afegir a sobre un nou mur per con-
tenir les terres. Aquest mur es pot veure en el plànol del projecte 
d’urbanització del carrer del Temple conservat a l’AHCB (Museu 
de Badalona).

L’última gran reforma del solar que hem pogut identificar amb la 
documentació escrita està relacionada amb l’obertura del carrer 
del Temple. L’any 1888 l’Ajuntament de Badalona va decidir ex-
propiar uns terrenys per obrir un nou carrer que, del Camí Ral, 
l’actual Via Augusta, s’obria cap a l’església de Santa Maria. Un 
dels motius era millorar l’accés al Dalt de la Vila, que fins al mo-
ment només comptava amb el carrer de la Costa, que tenia un 
gran pendent. El carrer es va projectar amb un important augment 
de la cota de circulació, d’uns 2 m.4 Per contenir la terra, doncs, 
es van bastir els murs que limitaven l’actual solar. Aquests murs, 
amb un gruix de tan sols 0,50 m i una alçada d’1,82 m, contenien 
les terres del carrer. Un cop iniciades les obres, per una demanda 
del marquès de Barberà i d’altres propietaris, es va afegir alçada 
al mur i una sèrie de contraforts.

Figura 11. Mina d’aigua del carrer del Temple, 33. Foto: J. Ardiaca.

Figura 12. Situació dels enterraments i del mur de la intervenció del carrer del Temple sobre la proposta urbanística de 
Badalona als segles. x-xii i xiv-xv. En groc, la trama viària i, en taronja, les possibles edificacions. Font: C. Forn, S. Roig 
sobre ortofotomapa de ICGC.
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Aqüeducte modern (2021)

Les últimes intervencions al carrer de Pujol han permès recuperar 
un element molt interessant. No és inèdit, ja que ha estat publicat 
en diverses obres (Carreras, Forn, Nieto, 2018; Forn, 2022), però 
ara s’ha pogut conèixer detalls de la seva construcció.5 Es tracta 
d’un aqüeducte que formava part de la mina de la qual hem parlat 
a la intervenció del lateral de la C-31. L’aigua, que es canalitzava 
cap a les terres de la Torre Vella per tal de vorejar un salt topogrà-
fic que augmentava en direcció mar, en arribar al carrer de Pujol 
s’elevava gràcies a un aqüeducte amb arcs construïts amb aparell 
mixt de pedres grans i petites lligades amb morter de calç i totxos. 
Se’n conserva un gran arc en una propietat del carrer de Fluvià, i 
ara se n’han descobert 23 m més (figura 13). 

A l’extrem N del solar, es van rebaixar 
gran part de les terres per fer-lo visi-
ble, cosa que va permetre excavar-ne 
la rasa de fonamentació. El solar, on hi 
havia hagut horts des del segle xiv-xv, 
no s’havia urbanitzat mai. L’aqüeduc-
te estava construït recolzat en el talús 
natural de terres. En el punt on hi ha-
via una diferència de cota mínima de 
3 m, es va crear un primer mur de pe-
dres mitjanes lligades amb morter de 
calç pobre. Per davant, es van cons-
truir els pilars de l’aqüeducte que re-
colzaven directament sobre les terres 
de la terrassa inferior, lleugerament 
inclinats sobre el talús. Els materials 
recuperats de la rasa constructiva 
confirmen la datació del conducte a 
finals del segle xviii. Figura 14. Plànol urbanístic de Badalona de 1750 i 1888. Font: C. Forn, S. Roig sobre ortofotomapa de ICGC.

Figura 13. Aqüeducte modern del carrer de Pujol. Foto: C. Forn.
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Conclusions

Per acabar, s’analitzaran les dades amb la voluntat de posar en 
valor el conjunt material descrit. Tot i fer-se evident que les noves 
dades no permeten articular un discurs continuat ni en sentit cro-
nològic ni territorial, sí que s’hi poden interpretar alguns elements 
i associar-los a fets o topònims ja descrits en la bibliografia fins 
avui publicada. Per fer més fàcil la lectura, parlarem, en primer lloc, 
del nucli urbà i després descriurem el territori. Hem marcat quatre 
dates que ens semblen representatives i que estan representades 
en les figures 13 i 14. 

Del vicus medieval (segles x-xiii) no es registren elements nous 
dins del nucli urbà, en aquest moment a l’entorn del temple de 
Sancta Maria Bitulona, si bé per primera vegada s’han situat en un 
plànol els enterraments de l’entorn de la plaça de la Constitució. 
El que és interessant d’observar és la dispersió en l’espai que his-
tòricament s’ha interpretat com a sagrera (figura 15). Aquest fet 
podria estar indicant un ús previ de l’espai com a necròpolis, que 
sembla no traspassar els límits del fòrum romà. Caldrà confirmar 
en futures intervencions si els enterraments són anteriors al pri-
mer urbanisme medieval. En aquest cas, la construcció o reforma 
que afecta el temple de Sancta Maria Bitulona i que testimonia la 
inscripció documentada a la rectoria coneguda com a làpida del 
Mestre de Santa Maria,6 podríem plantejar que és d’un moment 
contemporani o posterior a la major part dels enterraments.7 

Un altre element interessant que hem pogut constatar és el mur 
de contenció de terres documentat a la intervenció del carrer 
del Temple, datat al segle xiii. Si tenim en compte una sèrie de 
murs de contenció datats entorn del segle xiii-xiv a la plaça de 
Font i Cussó trobats el 1986, veurem que en aquell moment a les 
terres al voltant de la Torre Vella, s’hi devien crear una sèrie de 
terrasses, murs de contenció i límits. Aquest fet coincideix amb 

Figura 15. Situació dels enterraments sobre el plànol de la Badalona d’època romànica. En groc, la trama viària i, en 
taronja, les possibles edificacions. La trama senyalitzada en línies indica fòrum romà. Font: C. Forn sobre ortofotomapa 
de ICGC.
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el moment en què la Torre Vella passa a mans de la família Sant 
Climent (1280) que “iniciaren una política econòmica destinada a 
treure el màxim rendiment de la Torre Vella, mitjançant l’establi-
ment de cases i terres i del control de monopolis senyorials. Això 
provocà un desenvolupament del nucli medieval” (Rosàs, 1983). 
El que sembla interessant és el fet que, per bastir el nou mur, 
s’espolia el seu precedent romà, i el nou pren una orientació di-
vergent que es mantindrà fins als nostres dies. És, per tant, l’únic 
testimoni conegut fins ara de la nova ordenació medieval.

De finals de l’edat mitjana només s’ha documentat un creixement 
del nivell dels terrenys localitzats a la part baixa del Clos de la 
Torre. Tot i que en les intervencions dins de l’àrea de protecció 
del BCIN els materials d’aquesta cronologia comencen a ser força 
significatius, no es localitzen estructures d’hàbitat significatives. 

Entre els segles xvi i xviii, hi ha de nou estructures i activitats de 
la població. Als entorns de l’església s’han identificat dues activi-
tats relacionades directament amb les transformacions polítiques 
i administratives de la vila: el forn de pa de l’edifici municipal, i 
un forn de fosa de campanes per dotar el nou temple. Pel que fa 
a les estructures econòmiques, als terrenys de la Torre Vella s’hi 
basteix una gran mina d’aigua per a les terres de conreu de la part 
més baixa, i posteriorment la mina i l’aqüeducte que fa construir 
el marquès de Barberà, provinent de Pomar fins a la Torre Vella, 
documentada en diversos punts. Durant aquesta època la vinya 
és el conreu predominant en el registre documental i arqueològic.

L’últim testimoni de l’evolució de la ciutat es troba al carrer del 
Temple, on s’han exhumat els murs que bastien els talussos de 
la urbanització d’aquest carrer. La transformació d’aquest espai, 
que passà de terreny agrícola a ser un dels carrers que unirà la vila 
vella amb el barri de baix a mar, configurà un nou urbanisme per 
a la ciutat contemporània. 

Fora del nucli urbà, la població, a l’entorn del segle x, es localit-
za en dos nuclis: un a la part alta del turó d’en Rosés, i l’altre, a 
la zona de l’Estrella. Tot i que en cap dels dos indrets no podem 
associar cap hàbitat o alou en particular, cal tenir en compte dos 
aspectes. En el cas del turó d’en Rosés, el fet de situar-se vora el 
camí històric que mena a Pomar, donaria sentit a la pervivència 
dels camins previs de la ciutat en direcció a Canyet i la serralada. 
L’altre nucli se situava a uns escassos 100 m de la torre i l’esglé-
sia que, a les fonts medievals, es coneixen com a Sant Salvador 
de Can Peixau. A finals de la dècada dels anys cinquanta, Josep 
M. Cuyàs hi excavà i en recuperà diversos elements escultòrics.8 
Les primeres notícies de la torre són del segle XII, si bé podria 
ser anterior. En aquest indret, al segle x, hi ha documentada una 
explotació agrària que, si bé no sembla intensiva, s’assimila als 
petits alous que hi havia a Badalona amb anterioritat al segle xii i 
xiii (Rosàs, 1999).

Al mateix punt, al segle xiv, s’hi va bastir un gran mur de conten-
ció per tal de minimitzar l’impacte de les rierades i protegir les 
terres, moment en què es detecta una certa parcel·lació del camp 
i una instal·lació agropecuària. Fruit possiblement de la davallada 
de la població a finals del segle xv-xvi, la riera engoleix els camps 
que semblen abandonats fins al segle xvii, en què s’hi instal·la de 
nou una petita explotació agrària i, més endavant, ja al segle xviii, 
el conreu de vinya. 

Com hem vist, el subsol de la ciutat de Badalona és molt ric, i si bé 
la transformació del territori ha fet desaparèixer alguns testimo-
nis del passat de la ciutat, encara hi ha molts espais que coneixem 
per la fonts històriques i d’altres, de moment desconeguts que, en 
sortir a la llum, poden aportar dades significatives sobre la histò-
ria de la nostra ciutat.
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Notes

NdA. Per fer els plànols que es presenten a les conclusions s’han utilitzat i digitalitzat 
diferents materials publicats amb anterioritat. La figura núm. 12, es basa en la publica-
ció de Nieto, 1991 i en les planimetries de les diferents intervencions. A la figura núm. 
14, s’ha digitalitzat la cartografia corresponent a la urbanització del carrer del Temple, 
1888 (AHBDN), el mapa de l’heretat ja citat i la planimetria de les intervencions arque-
ològiques. A la figura 15, la planimetria de les diferents intervencions arqueològiques. 

1. Per fer aquest treball s’ha utilitzat la documentació procedent dels diaris d’exca-
vacions i memòries que es conserven al Museu de Badalona. Vull expressar la nostra 
gratitud als diferents equips d’arqueologia per la seva tasca, no sempre fàcil. 

2. Vull agrair a Míriam Esqué, directora de l’excavació, les dades que m'ha facilitat.

3. Vull agrair Jordi Ardiaca, director de les excavació, les dades que m'ha facilitat.

4. Aquesta dada la sabem per intervencions i seguiments que s’han fet al carrer del Temple. 

5. Vull agrair les dades que m'ha facilitat Daniel Giner, director de l’excavació.

6. Per a més informació, es pot llegir l’article publicat a Carrer dels Arbres sobre Santa 
Maria, citat a la bibliografia.

7. El fet que apareguin sense materials associats i amb una estratigrafia, en part, altera-
da s’ha de prendre amb cautela. En un article publicat el 2019 (Gurri, Ribas) les autores 
en reinterpreten, en alguns casos, l'adscripció cronològica. 

8. Vegeu nota 7.
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Resum
Un dels focus senyorials més importants del territori badaloní 
a l’edat mitjana fou l’anomenada Torre de Badalona, després 
coneguda com a Can Peixau. Durant el segle xiv la senyoria 
estigué en mans de ciutadans barcelonins, el darrer dels quals, 
Francesc d’Aversó, la vengué per dificultats econòmiques el 1390. 
Els compradors foren una vintena llarga de pagesos badalonins 
que estaven sotmesos a servitud i mals usos a la mateixa Torre 
de Badalona, en una operació que els va servir per alliberar-se’n. 
Documentació relacionada amb aquesta venda permet analitzar 
el seu patrimoni, la situació jurídica dels seus pagesos, així com 
fer altres contribucions a la història medieval d’aquest important 
enclavament senyorial.

Paraules clau
Torre de Badalona, Can Peixau, servitud, mals usos, Aversó, Pere 
de Vilar.

LA FI DEL DOMINI SENYORIAL 
DE LA TORRE DE BADALONA (SEGLE XIV)

CARLES DÍAZ MARTÍ
Doctor en història

A Badalona subsisteixen encara els edificis més rellevants de 
l’època medieval. Així, amb moltíssimes modificacions després 
del més de mig mil·lenni transcorregut des del final de l’edat 
mitjana, es mantenen dempeus la Casa de Badalona o Torre Vella, 
actualment seu d’una escola, el castell de Gotmar (Cal Comte), 
a Pomar; la casa de la Murtra, que fou seu d’un monestir de 
jerònims durant més de 400 anys; la casa de Sant Martí de Poià, 
ara Can Butinyà,1 i l’església parroquial de Santa Maria, bé que al 
segle xviii fou construïda de bell nou en el mateix emplaçament. 
Les cinc edificacions formen part del patrimoni de la ciutat i foren 
molt influents a l’edat mitjana.

Però hi ha una excepció ben destacada: l’edifici que era conegut 
com la Torre de Badalona —i a partir del segle XVII com a Can 
Peixau—, enderrocat el 1957 per construir-hi fàbriques. Estava 
situat entre els actuals carrers de Galileu, Font i Escolà, Baldomer 
Solà i Miquel Servet. De fet, just en aquest indret, hi ha una plaça 
que té per nom de Can Peixau. La distància fins al nucli antic de 
la població, la Sagrera o Dalt de la Vila, és aproximadament d’un 
quilòmetre. 
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A més, si per algun fet és recordat Can Peixau, no és pel seu 
indubtable pes a la història medieval de Badalona, sinó per haver 
estat la residència ocasional del baró de Maldà, que hi feu estades 
a cavall dels segles xviii i xix i que, relatades en el Calaix de sastre, 
ens donen una visió molt viva de la Badalona d’aquella època.2

Devem a Josep Maria Cuyàs una llista de llinatges propietaris i de 
traspassos de la titularitat de la Torre de Badalona/Can Peixau 
des del segle xiv fins al xx: de Pere de Vilar a Bernat d’Aversó 
(1312), de Francesc d’Aversó a Guillem Pelegrí (1390), Hug de 
Vilafranca (primera meitat del segle xv), Felip Albert (des de 1450-
1455), de Joan Albert a Dalmau Ros (1565), Dorotea Ros, muller 

d’Onofre Peixau, Agustí Peixau (des de 1605), Teresa Santjust 
Pagès, muller de Josep de Cortada (primera meitat del segle xviii), 
Maria Teresa de Cortada, muller d’Antoni d’Amat (mitjan segle 
xviii), Rafael d’Amat i de Cortada, baró de Maldà (fins a 1819), 
Gaietà d’Amat (fins a 1863), Gaietà Maria d’Amat (fins a 1868), 
Joaquim de Càrcer (fins a 1923) i Dolors de Càrcer (fins a 1937). 
Aleshores fou comprada per un industrial badaloní que, en plena 
expansió de la ciutat, la vengué a empreses, que l’enderrocaren 
per construir-hi llurs fàbriques.3

Localització de les edificacions principals de la Badalona medieval.

Llibre de Josep Maria Cuyàs i Tolosa sobre les estades del baró de Maldà a Can 
Peixau (1948).
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En el present treball volem remarcar la importància de la Torre de 
Badalona al segle xiv com a centre senyorial i feudal de la població, 
especialment del lloc conegut d’antic com a Llefià, i posar de 
manifest que el traspàs de la titularitat de 1390 feta per Francesc 
d’Aversó implicà la pèrdua de gran part de la influència econòmica 
respecte al seu entorn i, de forma immediata, la desaparició 
d’aquest nucli feudal. La casa continuà, però ja no com un centre 
de poder econòmic i social sobre alguns dels pagesos i dels masos 
de Badalona —o almenys, no tan destacat com fins aleshores—, 
sinó simplement com una finca d’aristòcrates que hi feien estada 
ocasionalment.

Al nostre entendre, aquest és un fet realment molt rellevant 
de la història de Badalona, ja que trencà la possibilitat de la 
consolidació d’un segon pol econòmic i residencial del litoral 
badaloní al voltant d’aquesta casa senyorial, de manera que 
l’únic que restà fou el de la Sagrera, al voltant de la Torre Vella i de 
l’església de Santa Maria. De fet, les conseqüències de la pèrdua 
del senyoriu feudal de la Torre de Badalona queden perfectament 
assenyalades tan sols uns seixanta anys després de la venda de 
Francesc Aversó: en el llibre de pràctiques i costums de la rectoria 
de Badalona, de 1449, en referir-se al cobrament del delme, es 
diu que el rebia de la casa o torre d’Hug de Vilafranca, antigament 
de n’Aversó, i dels 17 pagesos “que en temps passats eren homes 
propis de la dita torra, e foren donats a la sgleya, les cases dels 
quals són vuy destruïdes o deshabitades”, a excepció de set.4 
Com veurem més endavant, el nombre de pagesos homes propis 
d’aquesta torre a final del segle xiv fou superior. O bé es tracta 
d’una informació inexacta o bé s’està referint tan sols a una part 
dels antics homes propis de la Torre de Badalona, concretament 
als 17 que acabaren en mans de l’església de Badalona i que, per 
tant, havien de pagar delme.

Així, doncs, el sector de ponent de Badalona va quedar clarament 
minvat enfront de la Sagrera, que serà el focus principal de 
l’expansió urbanística de la vila al segle xviii. Si el fogatge de 1553 
assenyala 51 focs a la Sagrera i 17 al veïnat de Llefià, el 1746 
la diferència s’eixampla considerablement: 187 a la Sagrera per 
33 a Llefià.5 Segurament altres causes van contribuir a aquesta 
descompensació entre els dos nuclis marítims de Badalona, però 
creiem que la progressiva decadència de la casa més influent de 
la zona, la Torre de Badalona, que s’inicià el 1390, en fou una de 
decisiva. En aquest sentit, és significatiu que l’escriptura de venda 
de Joan Albert al mercader Dalmau Ros, de 1565, reflecteixi que 
la torre, la casa i l’heretat estaven enderrocades.6

L’objectiu del treball és aportar noves dades de la venda de la 
Torre de Badalona per part de Francesc d’Aversó el 1390 que, 
com hem comentat, no fou una simple compravenda, sinó que 
suposà, de facto, el final del domini feudal que havia exercit fins 
aleshores, amb conseqüències sobre la distribució del poder, la 
demografia i l’economia del territori en qüestió, poc abans de 
l’entrada de la quinzena centúria. Ens basem en un conjunt de 
documentació prou interessant que permet resseguir amb força 
detall les vicissituds i les motivacions d’aquell procés.

Precedents

La Torre de Badalona/Can Peixau remunta la seva història 
a la Baetulo romana. Ho testimonien els nombrosos vestigis 
arqueològics que es conserven en el Museu de Badalona i que 
abasten des del segle i aC fins al vi dC. Els arqueòlegs situen en 
aquest lloc, que estava a tocar del tram de la Via Augusta que 
comunicava Betulo amb Barcino,7 una vil·la que va passar per 
diferents etapes, segons es desprèn de les excavacions que han 
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permès recuperar restes d’estructures, ceràmiques i d’altres 
objectes. De l’època d’August, és un monument funerari, del qual 
resten diferents parts que es poden veure exposades al Museu. 
Hi ha evidència, també, que a la zona hi havia un centre productor 
d’àmfores a partir del darrer quart del segle i aC.8 Igualment 
s’hi ha localitzat una necròpolis d’inhumació que va estar en 
funcionament entre els segles iv i vi dC.9 Com que la distància fins 
a la ciutat romana és relativament gran perquè aquesta necròpolis 
pugui ser considerada el cementiri de la ciutat, tot i que no es pot 
descartar, una hipòtesi que s’ha formulat és que ho fos d’un altre 
nucli poblacional proper,10 potser el de Nifiano, documentat per 
primera vegada al segle x, del qual derivarà el terme Llefià.11 Val 
a dir, però, que malgrat les nombroses restes trobades d’època 
romana, hi ha molts interrogants oberts sobre la història del lloc i 
de la seva funció i importància en relació a la ciutat.12

Ja dins l’edat mitjana, fins a l’inici del segle xiv, en què es documenta 
el traspàs de Pere de Vilar a Bernat d’Aversó, les dades publicades 
sobre la Torre de Badalona són escasses. El precedent més antic 
és de 1229, en el reconeixement del dot de Guillem de Santa 
Coloma a Saurina, de qui es diu que era filla de Berenguer de 
la Torre de Badalona, casa que Guillem de Santa Coloma es va 
comprometre a custodiar.13 La capella dedicada a Sant Salvador, 
adjacent a la torre, es documenta per primera vegada un segle 
abans, el 1125, en una promesa que es fa sobre unes oliveres 
que n’eren alou.14 De fet, Saurina, filla de Berenguer de la Torre, 
va fer un llegat testamentari de 20 sous per a aquesta capella 
el 1244.15 D’altra banda, gràcies als treballs arqueològics, Josep 
Maria Cuyàs situa la capella de Sant Salvador molt propera i a 
ponent de la Torre de Badalona i calcula que tenia una planta de 
5x11,50 m. Quant a les restes, s’hi trobaren una pica, un capitell i 
altres materials d’època romànica.16

Sens dubte, caldrà localitzar i estudiar més documentació i 
relacionar-la amb la ja existent per ampliar el coneixement històric 
de la Torre de Badalona i la capella adjacent de Sant Salvador 
en els segles xii i xiii. En aquest sentit, Joan Rosàs ha detectat 
un procés de concentració de terres al veïnat de Llefià durant 
la segona meitat del segle xii, en paral·lel a processos semblants 
de feudalització en altres torres de la contrada, com la Torre 
Baldovina, a Santa Coloma de Gramenet, o la Torre Vella, ja al 
segle xiii.17 Malgrat que falta la confirmació documental, entra en 
el terreny de les hipòtesis plausibles que aquesta concentració de 
terres a Llefià fos impulsada i executada pels titulars de la Torre 
de Badalona.

Com hem comentat, les dades són més abundants a partir de la 
venda feta pels marmessors del ciutadà barceloní Pere de Vilar a 
Bernat d’Aversó per 2.300 lliures barceloneses. Josep Mas, seguit 
per Josep Maria Cuyàs i Tolosa, n’ha proporcionat les principals,18 
que podem ampliar a partir de la lectura del document consultat 
per aquests dos autors i que es troba a l’Arxiu de la Catedral de 
Barcelona (ACB).19

En primer lloc, cal especificar que la data de la venda és el 15 
d’octubre de 1311.20 Els marmessors actuaven segons les 
instruccions testamentàries que prescrivien la venda de la Torre 
de Badalona amb tots els seus drets, a excepció d’allò que s’hagués 
reservat específicament per a la refecció de dotze pobres a 
l’hospital del testador, per al sosteniment d’un prevere conductiu 
i per a la seva muller, Blanca. Els cinc marmessors actuaven amb el 
consell i el consentiment del guardià del monestir de framenors de 
Barcelona, Ponç Carbonell, segons s’ordenava en el testament.21

Aprofitem per remarcar un fet que ha passat desapercebut a 
la bibliografia badalonina, i és que el propietari de la Torre de 
Badalona a principi del segle xiv, Pere de Vilar, és el fundador d’un 
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dels hospitals de la ciutat de Barcelona, el conegut com a Hospital 
d’en Pere de Vilar, de l’Almoina o de Santa Marta,22 un centre 
assistencial i caritatiu que, amb diferents etapes, va estar actiu de 
1308 a 1841 i que tenia la particularitat que no estava gestionat 
per institucions eclesiàstiques, ja que el fundador el feu dependre 
directament de les autoritats municipals. Fins al segle xviii va 
estar ubicat al barri de la Rivera, prop del monestir de clarisses 
de Sant Antoni, al sector de llevant de la ciutat de Barcelona.23 

Es tracta, doncs, d’un personatge rellevant de la Barcelona de 
final del segle xiii i inici del xiv, on fou conseller en sis ocasions 
i va participar en dues convocatòries de corts. Era armador de 
vaixells i morí sense descendents.24 Per tant, cal sumar Pere de 
Vilar a l’elit barcelonina que va invertir capital en cases senyorials 
badalonines, tal com havia fet el 1280 Pere de Santcliment,25 amb 
l’objectiu d’aconseguir rendes i drets feudals. 

Els béns objecte de la transacció, a banda de la pròpia torre, surten 
llistats en el document de compravenda i es poden consultar en 
forma de taula a l’apèndix que hi ha al final d’aquest treball. D’una 
banda, hi havia la dominicatura, és a dir, les terres d’explotació 
directa del senyor. Estaven formades per un hort, tres vinyes 
grans, una parellada i dues peces de terra situades al voltant de 
la casa i que, pel sud, arribaven al mar i, a llevant, s’allargaven al 
costat esquerre de la riera més propera, dita de Vilar. Hi havia tres 
cases més a prop de l’era de la Torre de Badalona, construïdes 
recentment, però que encara no havien estat establertes. Per 
les terres de la dominicatura s’havia de pagar delme i primícia al 
rector de Santa Maria de Badalona, que estava obligat a prestar 
servei espiritual a la capella de Sant Salvador.26 

Quant a les tinences, hi apareixen 24 masos, dels quals n’hi ha 18, 
els que hi ha al final de la llista, que tan sols prestaven una jova, una 
càrrega de palla i una cistella. Els 6 restants, que són els primers 
de la llista, feien prestacions força superiors, que incloïen una 
renda monetària, diverses jornades de treball a la dominicatura 
—podar, cavar, sembrar—, una part de la collita –cinquè, braçatge 
o una quantitat determinada– i altres productes, com capons o 
gallines. Alguns d’aquests masos incloïen peces de terra. 

També hi ha 10 cases, algunes amb hort contigu, la majoria 
de les quals era a prop de la torre. Com a prestació, 6 només L’Hospital de Pere de Vilar, segons el Llibre de Taula de la Casa de Convalescència (1674).
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pagaven un cens en metàl·lic que oscil·lava entre els 10 i 15 sous 
anuals. N’hi ha dues que, a banda d’aquest cens, havien de fer 
una jornada de treball a la dominicatura i dues més que havien de 
donar un parell de capons.

A la llista hi ha diverses peces de terra o vinya que donaven 
habitualment una part de la collita al titular de la Torre de Badalona, 
normalment el cinquè i el braçatge, tot i que n’hi ha que hi afegien 
altres productes, com una gallina, una cistella o un feix de palla, 
o només feien una prestació en metàl·lic. El cas que surt de la 
norma és la peça de terra d’Amada, vídua de Romeu Gotmar, que 
a la prestació monetària, de 6 sous anuals, hi suma la meitat dels 
arbres de tall, la meitat de les olives i glans, una jova, dos animals 
i un home per treballar a l’era de la torre, una càrrega de palla 
i una cistella. Completen l’enumeració tres prestacions que no 
s’associen a cap bé immoble, sinó que directament s’imputen a tres 
persones, Jaume Ponç, Guillem Sabuada i Pere Pelegrí. Finalment, 
cal remarcar que hi ha sis persones de les quals es diu que eren 
homes de la torre. Tanmateix, es demana que tots els homes i 
dones dels masos, masoveries i llocs venuts facin l’homenatge i 
sagrament de fidelitat al comprador. 

Qui va oferir un preu més alt per la Torre de Badalona fou Bernat 
d’Aversó: 46.000 sous. Feia deu anys que exercia de notari guarda-
segells de la Cancelleria de Jaume II, un càrrec que, a banda de 
tenir un rol central en l’expedició, el registre i la conservació de 
la documentació diplomàtica reial, el va convertir en un estret 
col·laborador del monarca, de qui es pot dir que era una espècie 
de secretari. Exercí el càrrec fins al 1327. Anteriorment havia 
treballat de notari a la cort del veguer de Barcelona.27 Va haver 
d’assumir la llàntia instituïda testamentàriament per Pere de Vilar 
i que havia de cremar contínuament davant de l’altar de la capella 
de Sant Salvador.28

Reproducció d’un croquis del segle xviii o principi del xix, en què es pot apreciar l’aspecte fortificat de Can 
Peixau, amb torre de planta circular. Autor de la reproducció: Josep M. Riera Milà (1938). Museu de Badalona: 
Arxiu Josep M. Cuyàs i Tolosa.
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A banda de la Torre de Badalona, hi ha constància d’un altre mas 
o torre proper que estava relacionat amb els Vilar i que no estava 
comprès en la compra de 1311. Es tracta del mas o torre del Vilar 
que el 1337 Francesca, neboda de Pere de Vilar, va donar al seu 
fill Bernardó Benet. Aquest mas estava en alou del monestir de 
Sant Cugat del Vallès.29

No són moltes les notícies sobre el domini dels Aversó a la Torre 
de Badalona al segle xiv. La primera, de 1326, és de les estades 
de diversos dies que hi feu el bisbe de Barcelona Ponç de Gualba 
arran de la visita pastoral de les parròquies del voltant. Consta 
que a la capella de Sant Salvador hi va tonsurar alguns escolars i 
hi va expedir diversos documents.30

El 9 d’abril de 1329 Alfons III va autoritzar al seu conseller Bernat 
d’Aversó que pogués construir un forn per coure pa com a agraïment 
als nombrosos serveis prestats, tant a ell com al seu pare, Jaume 
II.31 Sembla que aquell any també rebé llicència per construir un 
molí, tot i que no n’hem trobat confirmació documental.32 

Bernat d’Aversó va testar el 26 de gener de 1330 i l’heretat va 
passar al seu fill Francesc. No va ser l’hereu universal previst, 
sinó que accedí a l’heretat, inclosa la Torre de Badalona, per 
substitució, possiblement per la mort d’un germà més gran.33 
Consta un Francesc d’Aversó que fou conseller de la ciutat de 
Barcelona el 135534 i vicealmirall de Catalunya en temps de Pere 
el Cerimoniós.35 Si coincideix, com és ben probable, amb el titular 
de la Torre de Badalona, seguí la tradició paterna d’exercir alts 
càrrecs en l’administració reial, si bé en l’àmbit militar.

El veïnatge amb l’altre potentat de Badalona no va estar exempt 
d’alguns conflictes. Així, els anys 1333 i 1334 es documenten 
disputes entre els Aversó i els Santcliment per la presència 
d’ornaments a l’església de Santa Maria.36

El 1347 Francesc d’Aversó va rebre un nou privilegi: la construcció 
d’un forn de vidre a la Torre de Badalona.37 El 1360, però, es 
va revocar aquesta concessió per les queixes formulades pels 
consellers de Barcelona, que al·legaven que el forn consumia 
tal quantitat de fusta, que a Barcelona en faltava, la qual cosa 
havia encarit el preu i dificultaria la construcció de galeres i altres 
vaixells. A tal efecte, el monarca va ordenar al batlle general de 
Catalunya que demolís el forn.38

La situació jurídica dels pagesos de la Torre de Badalona

Justament els anys anteriors a la venda de la Torre de Badalona 
foren de conflicte entre els pagesos badalonins i els principals 
senyors del terme, entre els quals Francesc d’Aversó. La causa fou 
l’empitjorament de les condicions dels pagesos, que cristal·litzà 
en l’autorització reial que es poguessin reunir, nomenar un síndic 
i fer talles per repartir despeses amb l’objectiu de defensar-se 
de la pretensió dels principals senyors de Badalona d’imposar-
los servituds i mals usos. De fet, deien que ja ho havien posat en 
pràctica. Aquest privilegi, del 30 d’agost de 1382,39 inaugura un 
seguit de lluites que enfrontaran els senyors badalonins i el seus 
pagesos durant els anys següents.40 

L’afer va ser jutjat per Ramon Ballester i Esperandeu Cardona a 
instància dels principals senyors de Badalona, Francesc d’Aversó 
i Berenguer de Santcliment, que interposaren el litigi. Els pagesos 
badalonins habitants a la senyoria de Francesc d’Aversó presen-
taren recurs davant dels dos jutges el 8 de juny de 1388. De fet, 
el presentà un d’ells, Guillem Pelegrí, que actuava en representa-
ció de Miquel Boscà, Romeu Boix, Jaume Llobet, Guillem Nadal, 
Guillem de Torrabadal, Guillem de Puig, Marc Coll, tots de Bada-
lona, i de molts altres que s’havien adherit o que es volien adherir 
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Vista general de Can Peixau (1930). Autor: Josep de Cabanyes. Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya.
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a l’apel·lació. Ho pogueren fer directament a Ramon Ballester, 
però no a Esperandeu Cardona, que no es trobava a Barcelona. 
La troballa de la presentació d’aquest recurs permet aprofundir 
en la sentència original dels dos jutges, ja que en reprodueix el 
clausulat.41 Estava dividida en sis disposicions:

1) Els homes que vivien als masos, masoveries i cases que eren 
alou de Francesc d’Aversó eren homes propis, solius i afocats 
d’aquest, de manera que estaven obligats a fer-li jurament i 
homenatge de fidelitat, així com a la ferma d’espoli, als esta-
bliments i als reconeixements, fins i tot per escrit si així ho 
requeria.42

 La condició, per tant, dels pagesos que vivien en dominis de la 
Torre de Badalona era servil. Estaven lligats al senyor per raó 
de la seva tinença pagesa, que no tenien llibertat d’abandonar. 
Aquest lligam s’establia protocol·làriament en l’acte d’home-
natge i jurament de fidelitat, en què l’home propi reconeixia 
aquesta dependència, en un ritual basat en el pacte feudal. 
Aquest reconeixement podia ser exigit pel senyor en diferents 
circumstàncies, com el canvi de titularitat del mas o quan algú 
hi entrava per casament.43 La ferma d’espoli era la quantitat 
que el pagès servil havia de pagar al senyor quan, arran del ca-
sament, hipotecava una part de la seva tinença per assegurar 
el dot que rebia del seu futur cònjuge. A Girona s’ha documen-
tat que l’import de la ferma d’espoli representava un 10% del 
dot.44 Quant als establiments, creiem que fan referència al dret 
econòmic del senyor quan algú accedia mitjançant establiment 
o sotsestabliment emfitèutic a algun predi del seu alou. 

2) Francesc d’Aversó tenia dret a demanar serveis, emprius, plets 
(placita), homicidis i, pels censos i altres drets, empares, exe-
cucions, fermes de dret (estacaments) i trobes, tal com estava 
previst que corresponia als senyors respecte als seus homes 

a l’est del Llobregat. Tanmateix, en va excloure la remença, la 
intestia, la cugucia, l’eixorquia i altres drets.45

 Els serveis i emprius eren altres prestacions o condicions de 
caràcter econòmic imposades als pagesos, com la que hi ha 
especificada en els punts tercer i sisè de la sentència. En can-
vi, els plets, homicidis, empares, execucions, fermes de dret 
i trobes són drets de justícia de la terra o alodials, és a dir, 
aquells que deriven de la jurisdicció que, en aspectes tocants 
a les tinences d’un domini, el senyor es va reservar en de-
triment d’altres jurisdiccions per tal d’assegurar-se el compli-
ment de les obligacions dels tinents del seu domini. La ferma 
de dret era la declaració de reconeixement de la jurisdicció 
del senyor aloer quan s’iniciava un plet i el terme genèric pla-
cita fa referència a les quantitats econòmiques que s’havien 
de pagar durant els processos judicials, incloses les composi-
cions o multes per assassinats (homicidia). Els drets d’aquesta 
justícia de la terra incloïen els procediments d’execució, que 
possibilitaven al senyor emparar-se o decomissar una tinença 
per incompliment de les condicions pactades, com l’absentis-
me, la morositat o la negativa de fermar dret.46

 Dins d’aquests drets de justícia, els senyors també solien 
comptar amb els anomenats mals usos, que incloïen la intes-
tia, la cugucia i l’eixorquia, que gravaven la mort intestada, 
l’adulteri femení i la mort sense descendència respectivament 
i que suposaven el pagament d’entre una tercera part i la mei-
tat dels béns de l’afectat.47 Però els jutges consideraren que 
no estava provat que el senyor de la Torre de Badalona en 
disposés. Com tampoc li assignaren la remença, que era el 
pagament que havia de fer un home propi al senyor per redi-
mir-se o eximir-se de la servitud.48 Més endavant, en els capí-
tols quart i cinquè, es puntualitza el no reconeixement dels 
mals usos a favor dels tinents de la Torre de Badalona.
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3) Com que els jutges consideraren que un dels serveis i emprius 
que des de molt temps enrere es prestava als senyors de la 
torre era la provisió de peix pescat amb xàvega, dictaminaren 
que aquesta prestació s’havia de mantenir sense pagament 
per part del senyor.49

4) Francesc d’Aversó i els seus predecessors tenien dret de mal-
tractar els seus homes propis, per la qual cosa es mantingué 
aquest dret segons estava recollit en les Constitucions de 
Catalunya. Es van incloure les fòrcies, toltes i quèsties.50

 Com hem comentat en el segon apartat, al titular de la Torre 
de Badalona se li va reconèixer la capacitat jurisdiccional so-
bre els seus tinents. Això li permetia, per exemple, empreso-
nar-los si havien comès delictes o com a mesura preventiva 
per evitar que fugissin durant el procés judicial. Sembla, però, 
que els senyors sovint s’extralimitaven en l’ús de la violència, 
arran, especialment, d’una constitució de la cort de 1202, que 
impedia als pagesos apel·lar als tribunals reials. Aquest seria 
l’origen del dret de maltractar o ius maletractandi.51 Les fòr-
cies, toltes i quèsties formen part de les anomenades exac-
cions arbitràries, que eren aquelles prestacions sol·licitades 
pels senyors aloers als seus homes propis més enllà de les que 
estaven pactades en els establiments i que sovint eren acon-
seguides per mitjans violents.52

5) No es reconegueren els drets de remença, eixorquia, intestia i 
cugucia que Francesc d’Aversó havia sol·licitat sobre els seus 
homes propis perquè no s’havien pogut demostrar. Tampoc 
se li concediren les injúries ni el comís. Els jutges optaren per 
aquesta opció perquè, en cas de dubte, calia inclinar-se a fa-
vor dels demandats.

 Tanmateix, els jutges imposaren que els pagesos afectats pa-
guessin a Francesc d’Aversó 22.000 sous barcelonesos per 

quedar absolts d’aquests drets. La sentència justifica aquesta 
decisió, segurament perquè no deixa de sorprendre que calgui 
pagar per eximir-se d’uns mals usos que no són reconeguts de 
dret. La justificació donada són les despeses d’aquest import 
efectuades per Francesc d’Aversó arran de les controvèrsies 
entre les dues parts, que els jutges atribueixen almenys a ins-
tància dels pagesos, i també per interès pecuniari de Fran-
cesc d’Aversó. I el que és més rellevant, al nostre entendre, és 
que aquesta composició monetària, és acceptada per les dues 
parts (“accedente partium voluntate”). 

 Tot plegat fa la impressió que, en un inici, s’havia produït una 
situació conflictiva sobre el terreny causada pels pagesos sot-
mesos al domini de la Torre de Badalona que havia provocat 
una despesa important al senyor, segurament per intentar 
imposar la seva autoritat. Un cop posada la resolució de la 
disputa en mans dels jutges, aquest fet degué estar sobre la 
taula i, finalment, ambdues parts accediren al rescabalament 
del senyor a canvi del reconeixement de la no aplicació dels 
mals usos.

 Els terminis per pagar eren 12.000 en un any i 10.000 el se-
güent. Tanmateix, si els volguessin pagar per mitjà d’un censal 
mort a raó de 16.000 per 1.000 (6,25% d’interès), Francesc 
d’Aversó ho hauria d’acceptar.53

6) Com que constava que de molt antic els homes de la torre 
ajudaven el senyor contra els seus enemics i que existia el 
costum de fer-li llegats a les darreres voluntats, els jutges de-
cretaren que es mantingués aquest dret segons dictava la le-
gislació vigent aleshores. El llegat testamentari, però, havia de 
ser de quantitat lliure.54

Amb una sentència tan desfavorable als seus interessos, no és 
estrany que els pagesos badalonins afectats presentessin recurs. 
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En el requeriment davant el jutge Ramon Ballester, Guillem Pele-
grí va considerar injusta la sentència per diferents raons, encara 
que tan sols en posà tres de caràcter processal. La darrera, però, 
incidia en una qüestió de fons: s’argumentava que com que el rei 
exercia la jurisdicció civil i criminal en el terme de la parròquia de 
Badalona, a ell li corresponia la ferma de dret i que, malgrat això, 
no havia estat citat en el procés judicial.55 Uns dies més tard, Ra-
mon Ballester negava les raons del recurs presentat. 

Va ser un primer intent dels pagesos badalonins dependents de 
Francesc d’Aversó de tombar la sentència, perquè l’apel·lació va 
elevar-se al rei, que es va pronunciar el 6 d’octubre de 1389. De 
la lectura del pronunciament reial es desprèn que, malgrat que va 
suposar de facto la confirmació de la sentència original de Ramon 
Ballester i Esperandeu Cardona, en realitat allò que va decretar el 
monarca és remetre-la directament per a la seva execució, ja que 
era de ple dret. Per als juristes reials que examinaren la qüestió, 
atenent la condició dels apel·lants com a homes propis, solius i 
afocats, la resolució dictada pels dos jutges, de qui es diu que 
foren escollits i delegats per Francesc d’Aversó i Berenguer de 
Santcliment amb el consens dels pagesos badalonins, ja es po-
dia executar.56 Pròpiament, doncs, no es va entrar en el fons de 
la qüestió, sinó que es va considerar que no s’hi havia d’entrar 
perquè era suficient el pronunciament de la sentència inicial, en 
un reconeixement de la potestat jurisdiccional dels senyors del 
terme a l’hora de dirimir tot allò que estigués relacionat amb les 
condicions associades de tinença de la terra dels seus homes.

La venda de la Torre de Badalona (1390)

La primera notícia sobre la intenció de Francesc d’Aversó de ven-
dre’s la Torre de Badalona és del 26 de juny de 1390, justament 

en un document en què una part de les persones que estaven 
sota el seu domini van fer el primer pas per adquirir-la. Volien 
aprofitar l’ocasió que la Torre de Badalona estava en encant pú-
blic per comprar-la, ja que era l’única manera d’alliberar-se de la 
servitud a què estaven sotmesos: “ut nos et nostros posteros a 
iure servitutum dicte domus liberentur, quam liberacionem ob-
tinere non possumus nisi ipsam turrim cum eius iuribus emamus”. 
Volien evitar que caigués en mans d’un nou potentat, ja que això 
implicaria continuar en la mateixa situació: “multum dampnosum 
si ipsa turris ad manus alicuius potentis domini perveniret”.

A tal efecte, quinze badalonins i una badalonina que, en parau-
les del document, eren de la “dominicatura dicte turris” (Guillem 
Nadal, Arnau Materó, Miquel Boscà, Francesc Torra, Bernat Lle-
dó, Pere Coll, Llorenç Canyes, Pere Marata, Guillem de Puig, Pere 
Mates, Bartomeu Cases, Arnau Desplà, Pere Sura, Margarita, ví-
dua de Bartomeu Canonge, Romeu Aranyó i Antoni Marc, àlies 
Amorós) van donar poders a Guillem Pelegrí, Jaume Llobet i Marc 
Coll, també de Badalona, perquè fessin les accions necessàries 
per comprar la Torre de Badalona a Francesc d’Aversó. Aproxima-
dament mig any després, uns altres cinc badalonins (Romeu Boix, 
Ponç Materó, Joan Pasqualet, Guillem Torrabadal i Guillem Be-
renguer) en idèntica situació de dependència respecte a la Torre 
de Badalona feren la mateixa acció.57

Finalment, aquests pagesos aconseguiren el seu objectiu, i el 10 
de novembre de 1390 compraren a Francesc d’Aversó la Torre de 
Badalona, amb tots les pertinences i els drets que li corresponien. 
Hem localitzat dos trasllats d’aquest document fets arran d’un 
litigi entre el rector de Santa Maria de Badalona i el paborde del 
mes de maig de la seu de Barcelona del 1484.58 Permeten fer una 
radiografia exacta dels béns i els drets que a final del segle xiv 
formaven el domini de la Torre de Badalona.
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En l’exposició inicial de motius, Francesc d’Aversó presentava una 
situació econòmica molt complicada, amb la necessitat urgent de 
satisfer els creditors. No la podia resoldre si no venia la Torre de 
Badalona.59 Els compradors eren 23 badalonins i una badalonina, 
ja que els tres procuradors, Guillem Pelegrí, Jaume Llobet i Marc 
Coll, a banda de les seves funcions de representació emanades 
dels dos documents de procuració ja comentats, també actuaven 
en nom propi. Això vol dir que al voltant d’un 15% de la població 
badalonina de final del segle xiv va estar involucrada directament 
en aquella operació.60 No fou Guillem Pelegrí qui va fer la compra, 
sinó que fou una iniciativa mancomunada i concertada d’una gran 
part dels homes propis que Francesc d’Aversó tenia a Badalona.

Les propietats i els drets traspassats estan llistats a l’apèndix. En 
primer lloc hi ha la pròpia edificació, fortificada. Quant a la domi-
nicatura, que eren les terres no establertes, sinó que el senyor es 
reservava per a explotar directament, inclouen l’hort tancat, les 
dues vinyes, la parellada gran i les tres peces de terra que ja apa-
reixien en el traspàs de 1311. 

Però hi ha més elements. En primer lloc, sis cases que havien es-
tat establertes abans de la venda, però que aleshores ja no ho 
estaven, ja que són identificades amb el nom d’un antic estadant 
o emfiteuta, com la casa que fou d’en Bayó o la casa que fou d’en 
Corn. Amb tota seguretat, n’hi ha quatre que eren a prop de l’edi-
ficació principal. De fet, tres tenien funcions lligades a l’activitat 

Vista general de Can Peixau i els seus horts (1930). Autor: Josep de Cabanyes. Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya.
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agropecuària: cort de bestiar, pallissa i cort de bous. En aquest 
sentit, en el traspàs de 1311, es deia que a la dominicatura hi 
havia tres cases que no havien estat establertes. Això implicaria 
que algunes cases que el 1311 estaven establertes, els Aversó les 
havien incorporades a la dominicatura.61

Un element inexistent el 1311 era el forn de destret, d’ús obligat 
per als homes de la torre, i que respon al privilegi que Bernat 
d’Aversó va obtenir del monarca el 1329.62 Estava situat a prop de 
la torre principal. També formava part de la dominicatura un bosc, 
d’unes 6 mujades de terreny (3 ha). Es trobava molt allunyat del 
nucli senyorial. Concretament, el document diu que estava situat 

a la parròquia de Sant Martí de Cabanyes. Com que no existia 
cap parròquia amb aquest nom, al nostre entendre hi ha dues 
opcions: o bé és l’església de Sant Cebrià de Cabanyes, que fins a 
1504 va tenir categoria de parròquia, o bé és l’ermita propera de 
Sant Martí de Pedrencs, o Sant Martinet, que no consta que hagi 
estat mai parròquia. Ambdues esglésies estaven situades a l’actu-
al terme municipal de Sant Fost de Campsentelles, si bé l’ermita, 
que el 1777 ja estava enrunada, avui està completament ender-
rocada.63 De ben segur que el bosc tenia com a funció principal 
proveir de llenya el forn de destret. Finalment, dins de la domi-
nicatura, la venda incorporava també la capella de Sant Salvador, 
de la qual s’informa que estava ubicada a prop del vall de la torre. 

Vista parcial del pati de Can Peixau (1931). Autor: Martí Ricard i Alberó. Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya.
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A continuació de la dominicatura, la venda incloïa 13 masos i 19 
bordes, que cal comparar amb els 6 masos i 10 cases de 1311, 
que tenien una situació anàloga. De fet, els 6 masos consignats 
el 1311 continuaven el 1390 —de Casesnoves, d’Oller Badaló, 
Oller de na Bertrana, Esquerrer, Espanyol i Ermengol—, als quals 
s’haurien d’afegir les cases de Guillem Llobet, ja que havien es-
devingut el mas o borda de Jaume Llobet. Tots aquests masos 
mantenien les prestacions (renda monetària, diverses jornades de 
treball a la dominicatura, una part de la collita, capons, gallines), si 
exceptuem el mas Oller de na Bertrana i Espanyol, que les havien 
monetaritzat. Quant a la localització geogràfica, la informació és 
escassa. Només es diu o es pot deduir que els masos Casesnoves, 
Espanyol i segurament Ermengol eren a prop de la torre, mentre 
que el mas Esquerrer estava situat a la vall de Pomar, força lluny, 
doncs, de l’edificació principal del feu. A banda, hi havia sis masos 
nous respecte al 1311 —Buada,64 Marí, Joan, Pelegrí, Berenguer 
i Canyet—, els quals, excepte el primer, no feien prestacions per-
sonals, com jornals a l’era de la torre, sinó agràries o en diners. 
Podrien ser, doncs, el producte de l’establiment de noves peces 
de terra fetes pels Aversó o bé el resultat de compres de dominis 
eminents a altres senyories badalonines. Molts dels masos i els 
seus tinents tenien diferents peces de terra associades. 

Quant a les cases, de les 10 de 1311, n’hi ha 3 que podem iden-
tificar encara el 1390: la ja esmentada de Guillem Llobet, la d’en 
Romaguera i la de Simó Gener. No sabem si les 7 restants de 
1311 continuaven encara el 1390, ja que les dades sobre els pro-
pietaris no permeten relacionar-les, tot i que n’hi ha dues que 
probablement s’havien incorporat a la dominicatura.65 En tot cas, 
com en els masos, hi ha un increment notable entre 1311 i 1390. 
Els censos es pagaven en metàl·lic i oscil·laven entre 15 i 60 sous 
anuals, per bé que algunes tenien peces de terra per les quals 

havien de fer prestacions en gra. A les cases on hi ha continuïtat 
des de 1311 es detecta un increment del cens: de 15 a 20 per a la 
d’en Romaguera i de 12 a 18 per a la de Simó Gener. A dues cases, 
la del ferrer Ramon Soler i la Joan Monistrol, hi havia la ferreria i la 
carnisseria respectivament, que Francesc d’Aversó va vendre als 
mateixos compradors en un altre instrument.

Els propietaris de les 32 tinences de 1390 —13 masos i 19 cases, 
amb les peces de terra associades— eren homes propis, solius i 
afocats del senyor de la Torre de Badalona. En total, 31 persones, 
ja que Bernat Esteve era el tinent de dos masos, el mas Marí i el 
mas Joan. El 1311 només 6 tenien aquesta condició explícitament 
mencionada, tot i que no podem descartar que d’altres també ho 
fossin, ja que es demanava jurament d’homenatge i fidelitat a tots 
els tinents.

31 caps de casa badalonins, doncs, tenien dependència servil res-
pecte a la Torre de Badalona, més que els 23 que van intervenir en 
la compra. Quina relació hi ha entre aquestes dues llistes, la dels 
compradors i la dels homes i dones propis de Francesc d’Aversó? 
20 dels 23 compradors eren homes o dones propis.66 Per tant, 
hi ha 3 compradors que no hi consten -Francesc Serra, Bernat 
Lledó i Joan Pasqualet- i 11 homes propis que no intervingueren 
directament en la compra –Jaume Carbó, Pere Coll, Bernat Este-
ve, Bernat Savall, Ramon Soler, Joan Pasteller, Pere Castellar, An-
toni Ermengol, Ramon Rabega, Joan Monistrol i Angelina, vídua 
d’Antic Aglà. No tenim dades per explicar aquesta diferència, tot 
i que es poden apuntar algunes hipòtesis, com el fet que alguns 
compradors actuessin a compte d’altres tinents, que hi hagués re-
lacions de parentiu i que, com a conseqüència, actués només un 
en la compra, o simplement que no veiessin amb bons ulls l’ope-
ració, que tal vegada implicava un endeutament que no estaven 
disposats a assumir.
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Però els drets que tenia la Torre de Badalona el 1390 no acaba-
ven amb la dominicatura i els masos i les cases, amb peces de 
terra associades esmentades, que implicaven dependència servil, 
sinó que encara restaven un conjunt de drets emfitèutics sobre 
una sèrie de peces de terra i masos, els tinents dels quals no eren 
homes propis. D’una banda, hi ha 13 peces de terra escampades 
per tot el territori badaloní —a sota de la casa de la Murtra, per 
exemple— que o bé donaven una part de la collita o bé un cens 
en metàl·lic, amb l’única excepció de la que Francesc Amat tenia 
a la vall de Canyet, per la qual havia de donar diners, productes 
agraris i fer prestacions personals. Finalment hi ha 14 masos que 
havien de fer una jova, un feix de palla i una cistella, que es podia 
canviar per un òbol. Hi ha una clara correspondència amb els 18 
masos que feien la mateixa prestació el 1311. De fet, es pot asse-
gurar la continuïtat en 9 d’aquests masos.

Si les dades comparatives amb la venda de 1311 ja indiquen un 
increment notable dels béns i dels drets i, per tant, del valor de la 
Torre de Badalona, el preu que en pagaren els badalonins el 1390 
ho confirma a bastament: dels 46.000 sous de 1311 es passà a 
97.000 el 1390, més del doble. Està clar, doncs, que tant Bernat 
d’Aversó com el seu fill Francesc van engrandir el feu. En aquest 
sentit, a la venda s’especifica que Bernat d’Aversó havia fet tres 
compres relacionades amb la Torre de Badalona i que Francesc 
d’Aversó n’havia fet d’altres.67 El nucli senyorial, per tant, s’amplià 
durant els gairebé 80 anys que estigué en mans dels Aversó.

Les càrregues eren les mateixes que el 1311: el delme i la primícia 
de les terres de la dominicatura per al rector de Santa Maria de 
Badalona i el manteniment d’una làmpada instituïda per Pere de 
Vilar a la capella de Sant Salvador.

La lògica de l’operació per part dels badalonins era molt clara: 
alliberar-se del jou servil que els lligava a la Torre de Badalona. La 

idea era comprar-la, tot aprofitant la mala situació econòmica de 
Francesc Aversó, per després vendre-se-la sense el conjunt d’im-
posicions que pesaven sobre gran part, si no de tots, els tinents 
de condició servil. El que degueren fer després els compradors 
fou buscar un nou comprador que es quedés la torre, la dominica-
tura i possiblement els censos emfitèutics dels predis. No podem 
descartar que algun home propi que no va intervenir directament 
en la compra continués en la mateixa condició, però el sentit no 
podia ser altre que despullar la titularitat de la Torre de Badalona 
del conjunt de mals usos que constrenyien els seus tinents i que, 
com hem comentat, havien estat confirmats per via judicial tan 
sols dos anys abans. El que van fer conjuntament els badalonins 
d’aquella època és comprar aquests mals usos i drets senyorials.

Per això calia, en primer lloc, afrontar el pagament. En aquest sen-
tit, consta una operació de venda d’un censal mort per part dels 
tres procuradors, Guillem Pelegrí, Marc Coll i Jaume Llobet, en 
nom propi i en el de tots els seus representats, i d’Arnau Materó, 
en nom propi, de 150 sous de pensió anual per un preu de 82 
lliures i mitja amb l’objectiu de fer front a la venda de la Torre de 
Badalona, una quantitat molt petita en comparació amb les gaire-
bé 5.000 lliures del preu.68 No hem localitzat més notícies de com 
s’afrontà el pagament, si bé hem de suposar que els compradors 
badalonins devien assumir els deutes que Francesc d’Aversó ha-
via contret amb diversos creditors. 

Ara bé, està clar que s’afanyaren a fer el pagament, ja que en la 
darrera notícia sobre aquest tema, del 16 d’octubre de 1392, el rei 
va ordenar a Antoni Saplana, escrivà de la cúria del veguer de Bar-
celona, que assignés un dia perquè es fes efectiva la presa de pos-
sessió de la Torre de Badalona, tal com ho havia decidit el mateix 
Antoni Saplana quan va actuar d’àrbitre entre Francesc d’Aversó i 
els badalonins que havien estat homes seus. No obstant això, ho 
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retardava amb el pretext del guiatge decretat arran del viatge 
projectat del monarca a Sardenya i en el qual Francesc d’Aversó 
havia de participar. El rei, instat pels badalonins, que demana-
ven a Antoni Saplana que convoqués la presa de possessió de la 
Torre de Badalona, considerà el retard completament injustifi-
cat, sobretot perquè ja s’havia fet el pagament i venuda la torre 
a algú altre: “aliud eis restet nisi quod, facta per vos declaratione 
seu electione diei predicte, possessionem habeant dicte turris, 
maxime cum iam precium turris ipsius et aliorum predictorum 
ipse supplicantes, ut dicitur, exsolverint seu ditam planam pro 
eis fecerint integre et complete et etiam turrim ipsam alii postea 
vendiderint, ut constare noscitur manifeste”.69 Malauradament, 
el document no diu a qui ni per quants diners, però resta fora 
de dubte que, a final del segle xiv, els badalonins que estaven 
sota el jou de la Torre de Badalona s’havien desprès de la seva 
condició servil.

 

Conclusions

De les dades aportades en el present treball es poden extreure 
algunes conclusions. En primer lloc, es constata que la Torre de 
Badalona era un dels enclavaments senyorials més importants 
de Badalona al segle xiv, tal vegada el major. La comparativa amb 
la Casa de Badalona o Torre Vella, l’altre gran feu, així ho palesa. 
L’element que permet la comparativa és la compra que en feu 
Pere de Santcliment el 1280. Tot i que l’escriptura no enumera 
tan exhaustivament les seves possessions i drets com es fa a la 
de la Torre de Badalona del 1311 i que transcorregueren més 
de trenta anys entre ambdues, alguns elements poden servir per 
fer-ne una comparació. D’una banda, el preu: 23.000 la Casa de 
Badalona el 1280 i exactament el doble, 46.000 sous, la Torre 
de Badalona. De l’altra, el nombre de tinences, que és semblant, 

amb sis cases i una desena de masos dependents, i altres presta-
cions i drets emfitèutics, de difícil comparativa.70

Aquests patrimonis anaren variant amb el temps i segurament 
que Pere de Santcliment inicià una procés de creixement a la 
Casa de Badalona, tal com consta a la casa de la Murtra,71 malgrat 
que no la podem quantificar perquè ni se’n feu una venda poste-
rior ni se n’han analitzat capbreus. Però està fora de dubte que la 
Torre de Badalona tenia una entitat anàloga, sinó lleugerament 
superior al segle xiv, i que també, de la mà de Bernat d’Aversó 
primer i de Francesc d’Aversó després, fou ampliada de forma 
notable, tot doblant el valor de mercat a final de segle. Insistim, 
doncs, en la importància d’aquest doble pol en el litoral badaloní 
i no considerar la Torre de Badalona com un senyoriu de menor 
entitat o fins i tot subordinat al de la Casa de Badalona. L’evolu-
ció posterior d’ambdós feus —continuïtat de la Casa de Badalona 
en les èpoques medieval i moderna respecte a la decadència de 
la Torre de Badalona, iniciada amb la venda de 1390 i que fina-
litza amb la seva desaparició física al segle xx— pot portar a una 
impressió errònia si es trasllada al passat la realitat del present.

L’altre aspecte que considerem destacat és la capacitat econòmi-
ca i social que mostren els pagesos homes propis de la Torre de 
Badalona a final del segle xiv. No hi ha dubte que tant ells com els 
que depenien de la Casa de Badalona s’enfrontaren obertament 
als seus senyors respectius durant la dècada de 1380, que és 
justament el moment en què s’inicien les reivindicacions remen-
ces a Catalunya. De fet, el 1386 hi hagué un assalt al castell de 
la Roca del Vallès i a final de segle consta un primer intent del rei 
d’abolir els mals usos.72 El conflicte que es desfermà a Badalona, 
per tant, va ser una manifestació d’aquesta etapa inicial d’enfron-
tament de la pagesia catalana contra els senyors, que s’allarga-
ria gairebé tot el segle xv. I encara que coneixem part d’aquesta 
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disputa a Badalona,73 la indemnització de 22.000 sous a favor de 
Francesc d’Aversó dictaminada a la sentència per a l’exempció 
dels mals usos indica que els problemes que se li causaren ar-
ran de l’enfrontament potser anaren més enllà. Els homes propis 
dels principals senyors de Badalona van ser capaços d’acudir al 
monarca, obtenir-ne l’autorització per reunir-se amb l’objectiu 
de pledejar contra els senyors, finançar tota l’operació i esgotar 
tots els recursos jurídics per intentar assolir una sentència favo-
rable, que finalment no obtingueren, ja que foren considerats de 
condició servil —homes propis, solius i afocats—, malgrat que sí 
aconseguiren, sota pagament, no estar subjectes als mals usos 
(remença, cugucia, eixorquia i intestia). Per si totes aquestes ac-
cions, fetes amb la lògica resistència dels senyors implicats, no 
fossin prou il·lustratives de la mobilització de bona part de la pa-
gesia badalonina, cal sumar la capacitat econòmica dels homes 
propis de la Torre de Badalona, al voltant d’una trentena de caps 
de casa, d’aprofitar els problemes econòmics de Francesc d’Aver-
só per comprar-li el feu i després de vendre’l ràpidament, en una 
operació d’envergadura, de prop de 5.000 lliures. Aquests fets 
allunyen la visió d’una pagesia pobra i sense capacitat de mani-
obra, malgrat la seva adscripció a la terra, i va en la línia d’altres 
estudis que han mostrat que la condició servil o remença no era 
obstacle per implicar-se en processos d’alliberament o de natu-
ralesa política, com les lluïcions jurisdiccionals.74

Val a la dir, però, que aquest alliberament dels mals usos no afec-
tà tots els badalonins. No consta encara que a final del segle xiv 
hi hagués cap tipus d’organització municipal que agrupés la re-
presentació de tot el terme parroquial. Ben al contrari, el fet que 
la resolució d’aquest afer fos canalitzat mitjançant l’elecció de 
síndics nomenats tan sols per a l’objectiu d’enviar el litigi als tri-
bunals indica que encara no hi havia una estructura institucional 
que permetés als habitants de Badalona gestionar els seus afers 
comuns. La resolució judicial afectà només els que pledejaren. 
Així, recentment hem documentat remences a Badalona a prin-
cipi del segle xv75 i una vintena de badalonins es reuniren arran 
de la creació del sindicat remença el 1448.76

Finalment, la despoblació del veïnat de Llefià que posa de ma-
nifest la consueta de Santa Maria de Badalona té el seu origen 
en la venda de 1390 i el posterior alliberament dels tinents de 
la Torre de Badalona. Segurament fou una de les causes de la 
disminució de la població badalonina que es detecta entre el fo-
gatge de mitjan segle xiv i el de final del segle xv, quan es passà 
d’uns 140 focs a poc més d’un centenar. L’explicació més ver-
semblant, al nostre entendre, d’aquest despoblament, és que, un 
cop assolida la llibertat, aquells masos i terres més improductius 
s’abandonaren o tal vegada es vengueren a altres pagesos inte-
ressats a engrandir la seva tinença. Aquest procés, que s’hauria 
de confirmar documentalment, només podia tenir lloc en el con-
text de llibertat econòmica i de mobilitat assolida el 1390.
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Apèndix

Llista de béns immobles venuts pels marmessors de Pere de Vilar a Bernat d’Aversó (1311) 

Dominicatura

Codi Element Localització i altres dades

1 Hort tancat Està situat al costat de la torre.

2 La Mayola Vinya gran.

3 Vinya Major És contigua a la capella de Sant Salvador, que és al costat de la torre.

4 Vinya És qualificada de màxima i està situada a l’altra banda de la riera de Vilar.

5 Parellada gran Hi ha el columbari de la torre, que s’allarga des del camí que va de la torre al camí reial i des de l’hort tancat (1) fins a una rasa que és enmig de la Torre de Badalona i el 
mas Espanyol (12) i el mas de Ramon de Casesnoves (8).

6 Peça de terra Gorgal S’allarguen des del camí reial fins al mar i de la riera de Vilar fins a la rasa que és enmig de la Torre de Badalona i el mas Espanyol (12) i el mas de Ramon de Casesnoves (8).

7 Peça de terra Cales

Tinences

Codi Bé Dades Prestació anual77

8 Mas de Casesnoves
Inclou una vinya.

El propietari útil és Jaume d’Olzina. Mas: una quartera de forment, un parell de capons, 8 sous barcelonesos, 3 jornals (1 a l’era de la torre i 
2 a la vinya de la torre).
Vinya: cinquè.

9 Mas d’Oller Badaló 65 sous barcelonesos, 1 càrrega de palla, 1 cistella, 1 jova.

10 Mas Oller El propietari útil és Bernat Oller i la seva mare, Bertranda. 8 sous 8 diners barcelonesos, 2 parells de capons, cinquè i braçatge de blat, cinquè del vi, 3 jornals de 
cavar, 3 jornals de podar a l’era de la torre, 1 dia d’home i bèstia per sembrar, 1 càrrega de cèrcols, pel 
qual dona 5 diners, 1 jova, 1 càrrega de palla, 1 cistella.

11 Mas Esquerrer
Inclou una vinya que té al lloc de 
Pilelles.

El propietari útil és Jaume Roca, que és home de la torre. Mas: 3 parells de capons, cinquè i braçatge de blat, 3 jornals de podar i 3 de cavar a l’era de la torre, 1 
dia d’home i bèstia per sembrar, 1 càrrega de cercolls, 1 jova, 1 càrrega de palla, 1 cistella.
Vinya: cinquè.

12 Mas d’Oller Espanyol
No s’inclouen unes vinyes que té per 
Pere de Vilar a prop del lloc anomenat 
Sistrells, que Pere va comprar.

Els propietaris útils són Maria, vídua de Pere Espanyol, i el 
seu fill, Pericó Espanyol.

2 parells de capons, 3 jornals de podar, 3 jornals de cavar a l’era de la torre, 1 home i bèstia per sembrar, 
1 càrrega de cèrcols, 1 jova, 1 càrrega de palla, 1 cistella.

13 Mas Ermengol
S’inclouen 2 trossos de terra.

El propietari útil és Guillem Marata.
El senyor de la torre té dret a accedir al primer tros de 
terra per fer obres, fer marges o plantar arbres les vegades 
que vulgui. La terra que sobri ha de ser de Guillem Marata.
Guillem Marata va comprar la segona peça de terra a 
Guillem Mates.

Mas: 4 quarteres d’ordi, 1 parell de gallines, 1 jova, 1 càrrega de palla, 1 cistella.
Primera peça de terra: 1 quartera d’ordi.
Segona peça de terra: quart, 1 jornal de podar, 1 home i 1 bèstia a l’era de la torre.

14 Cases i una peça de terra de Guillem 
Llobet

Guillem Llobet és home de la torre.
La peça de terra és contigua a la Vinya Major (3).

15 sous barcelonesos.

15 Cases amb hort contigu de 
Benvinguda, muller de Jaume Oliver

Jaume Oliver és home de la torre. 15 sous, 1 jornal a l’era de la torre.
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16 Casa amb hort contigu de Guillem 
d’Ametlla

Guillem d’Ametlla és home de la torre. 14 sous, 1 jornal en el paller de la torre.

17 Cases amb hort d’en Romaguera En Romaguera és home de la torre. 15 sous barcelonesos.

18 Cases de Simó Gener d’en Mates Simó Gener d’en Mates és home de la torre.
Les cases són a prop de la torre.

12 sous barcelonesos.

19 Cases de Berenguer Roca Les cases estan a prop de la torre. 10 sous barcelonesos.

20 Cases de Guillem des Castanyer Les cases estan a prop de la torre. 10 sous barcelonesos.

21 Cases de Ramon des Boix Les cases estan a prop de la torre. 10 sous barcelonesos.

22 Feixa de terra i vinya de Berenguer 
de Ram

Berenguer de Ram té la feixa per Pere Ferrer. Feixa de terra: cinquè i braçatge.
Vinya: cinquè.

23 Vinya d’Arnau de Torrent, gendre 
d’Elisenda Flaquera

La solia tenir Guillem Joan. Cinquè.

24 No té bé immoble associat Jaume Ponç: 2 jornals de cavar, 2 jornals de podar a l’era de la torre, 1 home i 1 bèstia per sembrar, 1 
càrrega de cèrcols, pel qual dona 5 diners, 1 jova, 1 càrrega de palla, 1 cistella.

25 No té bé immoble associat Guillem Sabuada: 1 quartera de forment, 1 jornal de 2 bèsties i 1 home a l’era de la torre, 1 jornal 
d’home a la vinya de la torre, 1 home i 1 bèstia per sembrar, 1 jova, 1 càrrega de palla, 1 cistella.

26 Vinya de Pere Rosselló L’acostumava a tenir Bernat Salcatarra. Cinquè, 1 jova, 1 càrrega de palla, 1 cistella.

27 Peça de terra d’Amada, vídua de 
Romeu Gotmar

La peça de terra és a prop de la casa de Bernat Berenguer, 
de Canyet.

6 sous barcelonesos, la meitat dels arbres de tall, la meitat de les olives i glans, 2 animals i 1 home a l’era 
de la torre, 1 jova, 1 càrrega de palla, 1 cistella.

28 Peça de terra de na Vivotes 2 sous barcelonesos.

29 Casa de Guillem de Viabrera 1 parell de capons.

30 Casa i peça de terra d’en Martí i la 
seva muller

1 parell de capons.

31 Tres peces de terra de Guillem 
Dalmau

Les peces de terra són a prop del lloc de Planes. Dos terços de l’agrer (cinquè i braçatge).

32 No té bé immoble associat Pere Pelegrí: 1 bèstia a l’era de la torre, 1 jova, 1 càrrega de palla, 1 cistella.

33 Vinya i peça de terra de Bernat 
Arbert de Canyet

La vinya és al lloc de Planes. Vinya: cinquè.
Peça de terra: cinquè, braçatge, 1 gallina.

34 Mas de Rupideres(78) 1 jova, 1 càrrega de palla, 1 cistella.

35 Mas d’en Muntoliver 1 jova, 1 càrrega de palla, 1 cistella.

36 Mas d’en Garriga 1 jova, 1 càrrega de palla, 1 cistella.

37 Mas de Jaume Torrabadal 1 jova, 1 càrrega de palla, 1 cistella.

38 Mas de Guillem Materó 1 jova, 1 càrrega de palla, 1 cistella.

39 Mas de Guillem Samar La propietària útil és la vídua de Jaume de Vall. 1 jova, 1 càrrega de palla, 1 cistella.

40 Mas de Pere Reixac de Riera 1 jova, 1 càrrega de palla, 1 cistella.

41 Mas de Bertran de Coll, de Sant 
Adrià

1 jova, 1 càrrega de palla, 1 cistella.
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42 Mas d’en Pasqual 1 jova, 1 càrrega de palla, 1 cistella.

43 Mas de Jaume Simon El propietari útil és Bonanat Ferrer, de Santa Coloma. 1 jova, 1 càrrega de palla, 1 cistella.

44 Mas de Bernat Llobet 1 jova, 1 càrrega de palla, 1 cistella.

45 Mas d’Abril Formiguera 1 jova, 1 càrrega de palla, 1 cistella.

46 Mas de Bernat Oliver 1 jova, 1 càrrega de palla, 1 cistella.

47 Mas de Guillem Berenguer 1 jova, 1 càrrega de palla, 1 cistella.

48 Mas de Jaume de Soler 1 jova, 1 càrrega de palla, 1 cistella.

49 Mas de Jaume Bofill 1 jova, 1 càrrega de palla, 1 cistella.

50 Mas de Pere Ferrer 1 jova, 1 càrrega de palla, 1 cistella.

51 Mas de Pere Llobet 1 jova, 1 càrrega de palla, 1 cistella.

Llista de béns immobles venuts per Francesc d’Aversó (1390)79

Dominicatura

Codi Element Localització i altres dades

1 (1) Hort tancat Està tancat amb parets i està situat al costat de la torre.

2 (2) Vinya Major Antigament era coneguda com la Mayola. És contigua a la riera de Vilar.

3 (3) Vinya gran És contigua a la capella de Sant Salvador, que està al costat de la torre. Està dividida en tres peces de terra contigües.

4 (4) Peça de terra gran Està situada a l’altra banda de la riera de Vilar.

5 (5) Parellada gran Està a prop de la torre i té columbari. S’allarga des del camí que va de la torre al camí reial i des de l’hort tancat (1) fins a una rasa que és enmig de la Torre de Badalona 
i el mas Espanyol (21), que ara és de Miquel Boscà, i el mas Casesnoves (17), que ara és de Ponç Materó.

6 (6) Peça de terra Gorgal S’allarguen des del camí reial fins al mar i de la riera de Vilar fins a la rasa que és enmig de la Torre de Badalona i el mas Espanyol (21) i el mas de Ramon de Casesnoves 
(17). Les dues peces són contigües.

7 (7) Peça de terra Cales

8 Casa que fou d’en Bayó Inclou un peça de terra contigua a la casa. Ambdues són a prop del camí reial.

9 Casa que fou de n’Olivera Fa de casa o cort de bestiar. Té un hort contigu i una peça de terra que és al lloc dit Prop los Roures.

10 Casa que fou d’en Gibert Està dedicada a pallissa. Té un hort o feixa de terra contigua.

11 (16) Casa que fou d’en Ametlla Fa de cort de bous.

12 Casa que fou de Pere Ferrer Té dues peces de terra contigües.

13 Casa que fou d’en Corn Té una peça de terra contigua.

14 Bosc o peça de terra boscosa Està situada a la parròquia de Sant Martí de Cabanyes, sobre l’església d’aquesta parròquia. L’extensió és aproximadament de 6 mujades. Té l’empriu de fer llenya, 
excepte d’algunes alzines si el rei o algú amb potestat les talla. Tot el que sobri del que s’ha tallat de les alzines correspon o és empriu de la Torre de Badalona.

15 Forn Forn de destret, al qual els homes de la torre, excepte aquells amb qui s’ha arribat a una avinença, estan obligats a portar a coure el pa. Els que no ho fan han de pagar 
certes quarteres d’ordi, que s’inclouen a la venda. El forn és a prop de la torre.

16 Capella de Sant Salvador És a prop del vall de la torre. Està dotada. El rector de l’església de Santa Maria de Badalona està obligat a fer-hi celebrar tres misses cada setmana, una de les quals en 
diumenge.
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Tinences

Masos i bordes (tots els tinents o propietaris útils són homes propis, solius i afocats del senyor de la torre)

Codi Mas o borda Dades Prestació anual

17 (8) Mas de Casesnoves
S’inclou una vinya i una peça de 
terra.

El propietari útil és Ponç Materó.
La vinya es troba sobre el camí de la torre. La peça de terra és a prop 
del torrent de la torre. 

Mas: una quartera de forment, un parell de capons, 8 sous barcelonesos, 3 jornals (1 a l’era i 2 a 
la vinya de la torre).
Vinya: cinquè.
Peça de terra: cinquè.

18 (9) Mas d’Oller Badaló El propietari útil és Arnau Materó. 65 sous barcelonesos, 1 càrrega de palla, 1 cistella de verema, 1 jova.

19 (10) Mas Oller de na Bertrana El propietari útil és Marc Coll. 22 sous barcelonesos.(80) 

20 (11) Mas Esquerrer
S’inclouen unes vinyes a Pilelles 
i una peça de terra al puig d’en 
Carbó

El propietari útil és Pere Sura.
El mas és a la vall de Pomar.

Mas: 3 parells de capons, 3 jornals de podar i 3 de cavar a l’era de la torre, 1 jornal d’home i 
bèstia per sembrar, 1 jova, 1 feix de palla (somada d’ase).
Vinya i peça de terra: cinquè i braçatge.

21 (12) Mas Espanyol El propietari útil és Miquel Boscà. 110 sous barcelonesos,(81) 1 feix de palla (somada d’ase).

22 (13) Mas Ermengol
Inclou dos peces de terra.

El propietari útil és Pere Marata.
El primer tros de terra està sobre el camí que va a la Sagrera, que 
afronta amb el torrent de Batllòria.
El senyor de la torre té dret a accedir al primer tros de terra per fer 
obres, fer marges, plantar o qualsevol cosa, totes les vegades que 
vulgui.

Mas: 4 quarteres d’ordi, 1 parell de gallines, 1 jova, per la qual dona 1 sou 2 diners 
barcelonesos, 1 feix de palla (somada d’ase), 1 cistella de verema.
Primer tros de terra: 1 quartera d’ordi.
Segons tros de terra: 1 jornal de podar, 1 home i 1 bèstia a l’era de la torre, quart.(82)

23 (14) Mas o borda de Jaume Llobet 15 sous barcelonesos.

24 (17) Borda o mas d’en Romaguera
Inclou tres peces de terra.

El propietari útil és Jaume Carbó. 
La primera peça està a prop de la torre, la segona és contigua a la 
primera i la tercera és a Sistrells.

Borda: 20 sous barcelonesos.
Primera peça: 24 sous 6 diners barcelonesos.
Segona peça: cinquè.
Tercera peça: cinquè.

25 (18) Borda(83) que fou de Simó Gener.
Inclou un hort tancat, un celler, 
algunes cases i dos trossos de 
terra.

El propietari útil és Pere de Coll.
El celler havia estat de n’Ametlla.
Les cases són davant del pou de la plaça de la torre.
El primer tros de terra afronta amb l’hort i el segon està al costat del 
camí reial.

Borda i hort: 18 sous barcelonesos.
Celler: 3 sous barcelonesos.
Cases i primera peça de terra: 12 sous barcelonesos.
Segona peça de terra: 24 sous barcelonesos. 

26 Mas Buada El propietari útil és Guillem Canonge. 50 sous barcelonesos, 1 quartera de forment, 1 parell de capons, 1 jova, 1 feix de palla (somada 
d’ase), 1 cistella de verema o òbol, 1 jornal d’home amb animal a l’era de la torre, 1 jornal 
d’home de podar, 1 jornal amb animal per sembrar. 

27 Mas Marí El propietari útil és Bernat Esteve. 1 parell de capons, 1 quartera d’ordi (per no portar els pans al forn de destret).

28 Mas Joan El propietari útil és Bernat Esteve. 15 sous 9 diners barcelonesos, 1 parell de capons.

29 Mas Pelegrí
S’inclouen 6 peces de terra.

El propietari útil és Guillem Pelegrí.
Les peces són a sota del camí reial, a Sistrells, dues més enllà de la 
riera de Ruvial i dues més a Sistrells, un a cada banda del torrent.

Mas: 1 parell de gallines, 1 parell de capons, 1 jova, 1 feix de palla (somada d’ase), 1 cistella o 
òbol.
Primera peça de terra: cinquè i braçatge.
Resta peces de terra: cinquè.

30 Mas Berenguer
S’inclouen 5 peces de terra i 2 
horts.

Els propietaris útils són Pere Berenguer i el seu fill Guillem.
Hi ha dues peces de terra amb nom: les Planes i Camp de la Via. Les 
altres dues són a Munt d’Aguilar i al lloc dit Clapers, a prop de la 
riera de la Murta. Els dos horts són a prop del torrent de Canyet. La 
cinquena peça de terra és al bosc Mas de Cases.

Tots els béns excepte la cinquena peça de terra: 25 sous barcelonesos, 1 parell de capons, 1 
feix de palla (somada d’ase), 1 quartera d’ordi (per no portar els pans al forn de destret). 
Cinquena peça de terra: 8 diners barcelonesos. 
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31 Mas Canyet
Inclou 9 peces de terra.

El propietari útil és Guillem Nadal. 
La novena peça de terra està plantada de vinya i es troba al lloc de 
Pilelles.

Mas i 8 peces de terra: 40 sous barcelonesos, 1 quartera d’ordi (per no portar els pans al forn 
de destret).
Novena peça de terra: 7 sous barcelonesos.

32 Borda (de Llorenç Canyes)(84) És de nova adquisició per part del propietari útil. 35 sous barcelonesos.

33 Borda (de Guillem Puig) 20 sous barcelonesos.

34 Borda que fou de Ramon Boix El propietari útil és Bernat Savall. 20 sous barcelonesos.

35 Borda (de Pere Mates)
Inclou una peça de de terra.

Solien ser tres cases, una de les quals fou de Guillem Castany, ja 
difunt.
La peça de terra és en el lloc de Valldeguia.

Borda: 53 sous barcelonesos.
Peça de terra: 4 sous barcelonesos.

36 Borda (de Romeu Boix) 21 sous barcelonesos.

37 Borda (de Ramon Soler, ferrer)
Inclou una peça de terra.

El propietari útil hi té un taller de ferreria, que Francesc d’Aversó ven 
als mateixos compradors en un altre instrument.
La peça de terra és al lloc de Vallela.

Borda: 54 sous barcelonesos.
Peça de terra: 14 sous barcelonesos.

38 Borda (de Bartomeu Sescases)
Inclou algunes peces de terra.

Les peces de terra són a sota una peça de terra contigua a les dites 
cases cap al mar i es prolonguen fins al mar.

Borda: 23 sous barcelonesos.
Peces de terra: cinquè.

39 Borda (de Joan Pasteller) 24 sous barcelonesos.

40 Borda (de Ramon Arayó) 23 sous barcelonesos.

41 Borda (de Pere Castellar)
Inclou una peça de terra.

La peça de terra es prolonga fins al mar. Borda: 24 sous barcelonesos.
Peça de terra: cinquè.

42 Borda (d’Antoni Ermengol) Es troba sobre del camí reial. 57 sous barcelonesos.

43 Borda (de Ramon Rabega)
Inclou una peça de terra.

La casa o borda, la terra sobre la qual està fundada i altres cases 
contigües es troben a sota del camí reial.
La peça de terra es prolonga fins al mar.

Borda: 24 sous barcelonesos.
Peça de terra: cinquè.

44 Borda (de Guillem Torrabadal)
Inclou una peça de terra.

La casa o borda, la terra sobre la qual està fundada i altres cases 
contigües es troben a sota del camí reial.
La peça de terra es prolonga fins al mar.

Borda: 46 sous barcelonesos.
Peça de terra: cinquè.

45 Borda (de Joan Monistrol) La casa és sobre el camí reial i hi ha la taula de carnisseria, que 
Francesc d’Aversó es ven als mateixos compradors en un altre 
instrument.

27 sous barcelonesos.

46 Borda (d’Angelina, vídua d’Antic 
d’Agà)
Inclou una peça de terra.

La casa, la terra sobre la qual està fundades i altres cases contigües 
es troben sobre el camí reial.
La peça de terra és a sota el camí reial, a prop de la borda.

Borda: 60 sous barcelonesos.
Peça de terra: 4 sous barcelonesos.

47 Borda (d’Arnau de Pla) La borda està situada a la Vall de Canyet. 15 sous barcelonesos, mitja quartera d’ordi (per no portar els pans al forn de destret).

48 Borda (d’Antoni March) La borda està a senyoria mitjana per Francesc Amat.  

Censos emfitèutics de peces de terra

Propietari Dades

49 Bernat Ram Abans era de Berenguer Ram, difunt.
La peça de terra es troba a sota del mas de Francesc Amat. 

Cinquè i braçatge.

50 Berenguer Ram de la Parellada La peça de terra és en el lloc de les Planes. Cinquè.

51 Guillem Reixac de la Sagrera Abans eren dues peces de terra. Està situada en el lloc de Sesplanes. Cinquè, 1 gallina.
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52 Pere Ram, àlies Bord La peça de terra és en el lloc de les Planes. 2 sous barcelonesos.

53 Francesc Amat La peça de terra és al Puig d’en Sala, a la Vall de Canyet. 14 sous 2 diners barcelonesos. Solia fer 6 sous, la meitat dels arbres de tall, la meitat de les 
glans i de les olives, 2 jornals d’animals, 1 feix de palla i 1 cistella.

54 Bernat Oliver del Vilar La peça de terra és a la Batllòria. 10 sous barcelonesos.

55 Bernat Bofill de Mas-roig La peça de terra és a la Batllòria. 4 sous barcelonesos.

56 Romeu Arenys La peça de terra és sota de la casa de la Murta, en el lloc de Clapers. 4 sous barcelonesos.

57 Bernat de Carcerenya de Sagrera La peça de terra és en el lloc de Pilelles. 2 sous barcelonesos.

58 Bernat Ponç Són dues peces de terra situades a sota del camí reial. 44 sous barcelonesos.

59 Berenguer Rosselló 1 sou 2 diners barcelonesos pel cinquè, 1 jova, 1 feix de palla i 1 cistella que solia prestar.

60 Bernat Sescorts de Riera Està plantada de vinya i és a prop del seu mas. Cinquè.

61 Pere Ferrer Està plantada de vinya i és en el puig dit d’en Rosselló 1 sou barcelonès.

Prestacions per altres masos
62 (50) Mas d’Arnau Sacoma Abans era de Pere Ferrer. 1 jova, 1 feix de palla (somada d’ase), 1 cistella o òbol.

63 Mas de Bernat Oliver de Vilar 1 jova, 1 feix de palla (somada d’ase), 1 cistella o òbol.

64 Mas de Francesc Amat 1 feix de palla (somada d’ase).

65 Mas de Berenguer Pujol o Jaume 
Bofill

1 jova, 1 feix de palla (somada d’ase), 1 cistella o òbol.

66 (48) Mas de Muntoliver Abans era de Jaume Soler. 1 jova, 1 feix de palla, 1 cistella o òbol.

67
(34)

Mas de Bernat Gotmar Abans era d’en Rupideres. 1 jova, 1 feix de palla, 1 cistella o òbol.

68 Mas de Romeu de Montoliver de 
Pomar

1 jova, 1 feix de palla, 1 cistella o òbol.

69 Mas d’Arnau Garriga de Pomar 1 jova, 1 feix de palla, 1 cistella o òbol.

70 Mas de Gilabert de Torrabadal 1 jova, 1 feix de palla, 1 cistella o òbol.

71
(38)

Mas d’Arnau Seguí Abans era de Guillem Materó. 1 jova, 1 feix de palla, 1 cistella o òbol.

72
(39)

Mas de Jaume Savall Abans era de Guillem Samar i actualment el posseeix Berenguer de 
Santcliment.

1 jova, 1 feix de palla, 1 cistella o òbol.

73
(40)

Mas de Guillem Bruguera Abans era de Pere Reixac. 1 jova, 1 feix de palla, 1 cistella o òbol.

74
(45)

Mas de Berenguer Formiguera 
de Llefià

Abans era de n’Abril. 1 jova, 1 feix de palla, 1 cistella o òbol.

75
(44)

Mas de Guillem Amigó, àlies 
Camí

Abans era de Bernat Llobet. 1 jova, 1 feix de palla, 1 cistella o òbol.

76
(43)

Mas de Berenguer de Corts de 
Llefià

Abans era de Jaume Simó. 1 jova, 1 feix de palla, 1 cistella o òbol.
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Josep Maria. Història de Badalona. Badalona: Arts Gràfiques Duran, 1977, vol. 3, p. 
316-328; PREVOSTI, Marta. Cronologia i poblament a l’àrea rural de Baetulo. Badalona: 
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45. “Item etiam ex consequencia premissorum et quia alias nobis constat legittime ex 
huiusmodi actitatis, predecessores dicti Francisci emisse dictos homines seu eorum 
predecessores cum iuribus subscriptis et aliis que de iure, usu vel consuetudine aut 
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servitia, ademprivia, placita, homicidia et pro censibus et aliis eorum iuribus emparas, 
exequtiones, iuris firmas sive stacamenta, necnon et invenciones sive trobes, debita 
tamen et competencia in Cathalonia citra flumen Luppricati versus orientem dominis 
in suis hominibus propriis, solidis et naturalibus, necnon et alia iura generaliter petita, 
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intestias, cugucias, exorquias et alia iura de quibus dictos homines [..] absolvimus ab 
expresso, noluimus nec intelligimus debere comprehendi”.

46. BENITO I MONCLÚS, Pere. Op. cit., p. 483-488, 493-501.
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Franciscum”.
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nascituros, necnon et ab exorquis, intestiis et cuguciis et redempcionibus eorundem 
fore et esse debere liberos et inmunes in futurum, et etiam quod ea que tenent vel 
tenebant pro dicto Francisco non ceciderunt in comissum aut fuerunt apta vel adquisita 
eidem Francisco [..] iniuriis petitis non tenentur eidem. Hoc tamen intellecto et adiecto 
quod dicti homines dent et solvant dicto Francisco pro diversis sumptibus, dampnis 
et expensis per eum sustentis in controversiis habitis inter eum et dictos homines, vel 
saltem ad instanciam ipsorum hominum, et pro alio interesse peccuniario per dictum 
Franciscum passo super petitis per eundem Franciscum, de quibus nobis constat 
viginti duos mille solidos barchinonenses, in quibus ex causis premissis et ob causam 
dubii predictarum se redimendi et prestandi intestias, exorquias et cugucias et comissi 
seu apertionis ac iniuriarum eosdem homines condempnamus, accedente partium 
voluntate, et eis, solventibus dictos viginti duos mille solidos, absolvimus eosdem a 
premissis redimenciis, exorquiis, intestiis, cuguciis, iniuriis et comissis et super eis dicto 
Francisco imponimus scilentium sempiternum. Quos viginti duos mille solidos solvere 
teneantur predicti conventi in hunc modum, videlicet hinc ad unum annum proxime 
venturum duodecim mille solidos et hinc ad bienium proxime venturum residuos 
decem mille solidos dicte monete. Tamen, si dicti homines in dictis terminis voluerint 
vendere dicto Francisco pro huiusmodi quantitatibus exsolvendis censuale mortuum, 
ad racionem sexdecim mille solidorum pro millenario, quod dictus Franciscus teneatur 
acceptare et contentari de solutione sibi fienda per modum vendicionis dicti censualis”.

54. “Item quia constat nobis legittime quod ab antiquo et longissimis temporibus 
citra homines dicti Francisci habitantes in dictis alodiis associarunt et iuvarunt dictum 
Franciscum et suos predecessores contra eorum innimicos ac in eorum ultimis 
voluntatibus fecerunt eis ex consuetudine legata, quantitatis tamen quam volebant, et 
alias nobis constat subscripta posse fieri et debere, ideo pronunciamus et declaramus 
dictos homines teneri ad associandum et iuvandum dictum Franciscum et suos 
successores contra eorum innimicos, iuxta tamen formam Constitucionum et aliarum 
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observantiarum Cathalonie antiquarum, et faciendi eisdem legata, quantitatis quam 
voluerint, iuxta consuetudinem predictam hactenus observatam”.

55. “Quia serenissimus dominus rex Aragonum semper habuit et habet omnem 
iurisdiccionem civilem et criminalem in omnibus dicte parrochie de Bitulona et, per 
consequens, iuris firma pro vobis dicto venerabili Francisco de Aversone adiudicata, 
pertinuit et pertinet dicto domino regi et eius patrimonio, super quo nullus potest nec 
debet cognoscere, nisi tamen dictus dominus rex vel ille quem ipse voluerit, in qua dicta 
sententia idem dominus rex seu procurator eius fiscalis non fuit vocatus neque citatus”.

56. “Quia per Usaticos Barchinone, Constitucionem et Consuetudines Cathalonie, 
attenta populacione dictorum hominum que est intus Veterem Cathalonia et attentis 
stabilimentis factis ipsis hominibus per dictos Franciscum de Aversone et Berengarium 
de Sancto Clemente et eorum predecessores in dictis alodiis, constat ipsos homines 
esse homines proprios solidos et affocatos ipsorum Francisci et Berengarii et in eorum 
alodiis populatos et per consequens posse comitere omnia contenta et specificata in 
dictis ipsorum comisionibus factis prelibatis Raymundo Ballistarii et Speranti in Deo 
Cardona, et cognoscens de meritis appellacionis ab ipsis facte et nobis interiecte, spectat 
ad iudices per ipsos dominos assignandos de iure patrie. Id circo, predictam causam 
appellacionis facte a dictis iudicibus prefatis Francisco de Aversone et Berengario de 
Sancto Clemente ad comitendum ducimus remittendam” (ACA, Cancelleria, reg. 2003, 
f. 126v-127v).

57. La primera procura és a BC, Arxiu Històric, pergamí 22.405. La segona, datada el 13 
de novembre de 1390, a BC, Arxiu Històric, pergamí 11.761. Curiosament, la segona 
procura es va fer tres dies després de la compra de la Torre de Badalona. En ambdós 
casos es tracta de trasllats en pergamí fets pel notari barceloní Arnau Lledó l’11 
d’octubre de 1391 a partir de l’original d’Antoni Saplana, notari públic de Barcelona.

58. ACB, Mensa episcopal, Pabordia del mes de maig, lligall i ADB, Processos, n. 1576.

59. “Ego, Franciscus de Aversone, civis Barchinone, filius et heres universalis in casu 
qui locum habuit venerabilis Bernardi de Aversone, quondam, civis dicte civitatis, 
attendens me fore debiturum mole in tantum oppressum quod vix possum absque 
periculo persone mee propriam habitacionem meam habitare et non habeo plene 
unde meis creditoribus in pensionibus et aliis que eis debeo et necessario de presenti 
habeo exsolvere possim satisfacere, nisi domum sive turrim et alia infrascripta cum 
eorum iuribus et pertinenciis vendam”.

60. Les dades de població més properes són de 1358, amb 143 focs (NIETO SABATER, 
M. Dolors. Op. cit., p. 80) i 1421, en què el vicari de Santa Maria de Badalona va respondre 

al visitador que creia que hi havia un centenar de parroquians (CUYÀS I TOLOSA, Josep 
M. Història de Badalona. Badalona: Arts Gràfiques Duran, 1975, vol. 5, p. 194; ADB, 
Visites pastorals, vol. 11, f. 114r-114v). Els fogatges de 1497 i 1513 compten 105 i 104 
focs a Badalona respectivament (IGLÉSIES I FORT, Josep. El fogatge de 1497: estudi 
i transcripció. Barcelona: Rafael Dalmau, 1997, p. 164-165; “El fogatge de 1515”. A 
Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 
1998, núm. 9, p. 26). Per tant, el més versemblant és que cap a 1390 el nombre focs a 
Badalona se situés per sobre del centenar i per sota dels 140.

61. Segurament la casa que fou de n’Ametlla de 1390 correspongui a la casa de Guillem 
d’Ametlla de 1311 i que la casa de na Olivera de 1390 sigui la mateixa que la que el 
1311 era de Benvinguda, muller de Jaume Oliver.

62. No hi ha cap referència, en canvi, al molí, del qual es dona notícia a CUYÀS I 
TOLOSA, Josep Maria. Història de Badalona, vol. 4, p. 98.

63. Sobre la localització d’aquesta ermita, vegeu PÉREZ GÓMEZ, Xavier. “Plànol de 
Can Donadeu i Cabanyes, any 1777”. A Campsentelles. Sant Fost de Campsentelles: 
Centre d’Estudis Santfostencs “Amics de Cabanyes”, 2011, núm. 14, p. 33-41.

64. Val a dir que el 1311 hi apareix Guillem Sabuada que, sense estar associat a cap 
mas o casa, fa prestacions al senyor de la Torre de Badalona, si bé no són idèntiques 
a les de 1390.

65. Les de Benvinguda, muller de Jaume Oliver, i la de Guillem d’Ametlla.

66. S’ha fet la identificació del comprador Romeu Aranyó amb el Ramon Arayó que és 
home propi i s’ha considerat que Margarita, muller de Bartomeu Canonge, ha d’estar 
relacionada amb l’home propi Guillem Canonge.

67. “Est tamen sciendum quod predicta que vobis vendo espectant ad me racione 
institutionis et substitutionis in casu qui locum habuit dicti venerabilis Bernardi de 
Aversone, quondam patris mei, ex testamento eiusdem quod fecit et ordinavit in posse 
discreti Bernardi Guillermi de Villarúbia, auctoritate regia notarii publici Barchinone, VIIº 
kalendas febroarii, anno Domini millesimo trecentesimo vicesimo nono, ad quemquidem 
dominum patrem meum spectabant predicta racione diversarum empcionum per ipsum 
inde factarum cum tribus publicis instrumentis. Spectant etiam ad me partim racione 
emptionis inde per me facte et aliis iustis titulis, racionibus sive causis”.

68. BC, Arxiu Històric, pergamí 20.155 (20.02.1391). 

69. ACA, Cancelleria, reg. 1880, f. 168r-168v. 
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70. DÍAZ MARTÍ, Carles. “Dels Sentmenat als Santcliment: les vendes de la casa de 
Badalona (1277-1280)”, p. 20-21.

71. DÍAZ MARTÍ, Carles. Bertran Nicolau, fundador de Sant Jeroni de la Murtra, p. 130.

72. FERNÁNDEZ TRABAL, Josep. “El conflicte remença a la Catalunya del segle xv”. A 
Afers: fulls de recerca i pensament. Catarroja: Editorial Afers, 2002, núm. 52-53, p. 601-
603.

73. CUYÀS I TOLOSA, Josep Maria. Història de Badalona, vol. 4, p. 32.

74. ORTÍ GOST, Pere. “Vendre, lluir i exercir el poder polític en terres remences: el cas 
de la vall d’Aro al segle xiv”. A Recerques: història, economia i cultura. Barcelona: Uni-
versitat Pompeu Fabra, Universitat de València, Universitat Rovira i Virgili, Universitat 
de Lleida, Universitat de Girona, Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de 
Barcelona, Universitat d’Alacant, Associació Recerques, Universitat de les Illes Balears, 
2020, núm. 77, p. 27-53.

75. DÍAZ MARTÍ, Carles. “La Badalona medieval a través dels pergamins de l’Arxiu Jo-
sep M. Cuyàs i Tolosa”. A Carrer dels Arbres. Badalona: Museu de Badalona, 2020, núm. 
5, p. 53-56.

76. Llibre del Sindicat Remença, 1448. Arxiu Municipal de Girona, Reg. General núm. 
24510, f. 208v. Està disponible en línia a https://www.girona.cat/sgdap/cat/recurs_
remences.php [Consulta: 27 d’agost de 2021].

77. Traduïm “onus” per càrrega.

78. Si no es diu el contrari, els masos i homes que segueixen són de Badalona.

79. Si és possible relacionar algun element de 1390 amb el corresponent de 1311, al 
costat del codi de 1390 es posa el codi de 1311 entre parèntesi.

80. En el document s’especifiquen les prestacions que solia fer: 8 sous 8 diners 
barcelonesos, 2 parells de capons, cinquè i braçatge de blat, cinquè del vi, 3 jornals 
de cavar, 3 jornals de podar a l’era de la torre, 1 home amb bèstia per sembrar, 1 
càrrega de cèrcols, pel qual donava 5 diners, 1 jova, 1 càrrega de palla, 1 cistella.

81. Els 110 sous barcelonesos són per compensació del cinquè i braçatge, 2 parells 
de capons, 3 jornals de podar, 3 jornals de cavar i altres drets.

82. La distribució de les prestacions en els tres elements (mas i dues peces de terra) 
no queda unívocament determinada en el document. S’ha fet atenent la distribució 
de 1311.

83. A partir d’aquest element, en tots els casos que apareix una borda, en el document 
hi ha escrit “borda o casa”.

84. Si no té nom propi, identifiquem la casa amb el nom del propietari útil, que posem 
entre parèntesis.

https://www.girona.cat/sgdap/cat/recurs_remences.php
https://www.girona.cat/sgdap/cat/recurs_remences.php
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Resum
Badalona compta amb una consueta parroquial del segle xv 
que els historiadors i erudits locals dels segles xix i xx coneixien 
perfectament. Tanmateix no hi havia cap estudi entorn d’aquest 
interessant manuscrit, i la transcripció estava antiquada. En aquest 
treball se’n fa una lectura paleogràfica, filològica, etnogràfica i 
històrica, alhora que també se’n fa una descripció acurada i una 
transcripció que amplia el contingut de les anteriors. A banda, 
se’n destaca la seva importància per a l’estudi de la litúrgia i la 
festa, anterior al concili de Trento, a Badalona.

Paraules clau
Litúrgia, festes, consueta, paleografia, etnografia.

LITÚRGIA I FESTA A LA BADALONA PRETRIDENTINA: LES 
“PRÀCTICAS E CUSTUMES DE LA RECTORIA DE BADALONA”. 

ESTUDI I EDICIÓ DEL TEXT *
NIL RIDER ENRIQUE

Historiador i folklorista

A l’Arxiu Històric de la Ciutat de Badalona es conserva una còpia 
digital d’un manuscrit conservat a la Biblioteca Colombina de 
Sevilla titulat “Pràcticas e custumes de la rectoria de Badalona”.1 
Mossèn Gaietà Soler apunta que Marià Aguiló ―bibliotecari de la 
provincial de Barcelona― li feu arribar un manuscrit conservat en 
aquesta biblioteca, així que segurament devem estar parlant del 
Ms. 9605/2-I conservat a la Biblioteca de Catalunya i que segueix, 
fil per randa, la transcripció que en feu mossèn Gaietà Soler. 
Aquesta és la primera notícia que es coneix d’aquest manuscrit, i 
també la primera edició; la segona fou la de Josep Maria Cuyàs,3 si 
no era la mateixa que la publicada per mossèn Gaietà. Bo i sabent 
que l’edició té més de cent anys, i que hi ha  alguns buits que cap 
dels erudits completaren, aquest document és molt important, ja 
que destaca la complexitat de la gestió d’una parròquia a la baixa 
edat mitjana del qual es poden destacar aspectes fonamentals 
per a l’entesa de la societat ―del moment i l’actual― com ara la 
història econòmica, la història agrària, la història de la religió, la 
litúrgia pretridentina, però també la història de l’art, l’antropologia, 
la filologia i, evidentment, l’etnografia.

*  S’ha d’agrair la col·laboració, inestimable, i les aportacions fetes pel doctor Gabriel 
Seguí, el doctor Josep Maria Martí i Bonet i el doctor Jesús Alturo. Únicament jo, 
però, en soc responsable dels errors que s’hi puguin cometre.
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Primer foli de la consueta “Pràcticas e custumes de la rectoria de  Badalona”. Font: Biblioteca Colombina
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Origen i descripció del manuscrit

Les “Pràctiques i costums de Badalona” és un costumari, una 
consueta, és a dir, un llibre que assenyala els temps litúrgics,4 en 
un primer moment de maneres molt generals, com el cas de la 
nostra consueta, i després més especialitzats, fins al punt que n’hi 
ha només dels sagristans, dels enterraments o del campaner. A 
banda, Gabriel Seguí, esmenta com en les catedrals i els grans 
monestirs tenien consuetes, o ordinaris, en què s’especificaven 
pràctiques de la vida quotidiana, com són els diferents oficis.5 En 
el cas de les consuetes parroquials, com la que s’estudia, són un 
tipus de documents  fàcils de modificar amb el pas del temps, i, per 
tant, que podien quedar obsoletes amb relativa facilitat; un edicte 
del bisbe o un canvi de rector podrien fer-les canviar, a diferència 
de les monacals, en què calia l’acord del capítol.6

Aquestes rúbriques generals de la parròquia de Santa Maria estan 
formades per un quadern de sis bifolis de paper, cosits i relligats 
en unes cobertes de pergamí. El volum total del còdex és de 
193 × 140 mm. L’amanuense va escriure generalment en català, 
només hi ha tres paràgrafs en llatí ―segurament còpies d’altres 
documents―, amb cal·ligrafia gòtica cursiva i amb tinta negra; el 
text compta també amb diverses correccions i parts inacabades; 
oimés, el document es conserva sense foliació original i la que hi 
ha és contemporània ―escrita en llapis―. Els títols dels apartats 
es troben al marge exterior de la caixa d’escriptura, de 150 × 87 
mm, ben pautada. En el primer foli, s’hi poden observar dues xifres 
antigues, 9900 i 14817, que segurament puguin ser registres 
antics de la Biblioteca Colombina de Sevilla; bo i sabent que en 
el darrer foli s’hi conserva un altre escrit que assenyala que es 
troba en mans de la institució des dels seus orígens, ja que “[...] 
enquadernado costó 2 dineros en Barcelona por junio de 1536 [...]”.

Aquest manuscrit, a banda de conèixer la litúrgia i la festa de 
la Badalona medieval, permet aproximar-se filològicament a 
la llengua que parlaven i/o escrivien els nostres conciutadans. 
Pel que fa a l’escriptura, es pot identificar que, si bé la lletra 
és clara, d’una persona acostumada a escriure, el vocabulari 
que empra és ple de vulgarismes, com ara la comemoració, Sant 
Sió o algunes “H” situades en diverses expressions concretes, 
com ara l’ ho o els hix. Cal apuntar que l’ús de les abreviatures 
pels nomina sacra no s’usa en gairebé cap cas, exceptuant els 
tres capítols en llatí en què sí que es fan servir les abreviatures 
usuals (dce, ecce, dns, bte); per contra, en la majoria escrita en 
català sempre es desenvolupen totes les esgelya i els sant/a, 
sense la característica velarització final del sanct. Només hi 
ha un nomina sacra concret que s’abrevia, i d’una manera que 
no és la usual: es fa servir sat, per referir-se a sant, que, si bé 
és escadusser, també és singular. Per contra, sí que és molt 
regular en l’omissió de les nassals (co, teps, esmet, Anthoni) i, 
evidentment, en l’ús dels  pronoms relatius (q, qs, qm) a banda 
de les abreviatures habituals en l’ús de p(er), p(re), p(ro). Per 
altra banda, hi ha certes especificacions lèxiques en el català 
de l’amanuense que assenyalen particularitats remarcables, com 
l’ús d’esgleya, o venema, així com l’ús dels diminutius sant Nen, 
per Sant Senén,7 o l›ús del terme parici per referir-se a l’epifania. 
Mereix menció a part l’ús de les vespres altas, un cas que no 
s’ha localitzat en cap altre manuscrit.

El text està format per seixanta apartats, molt diversos, que es 
poden agrupar en unes categories, fictícies, com les següents:8
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Secció Folis Capítol

Rendes que cobra la rectoria f. 1r - 2v

De la primícia
Del delme
Dels alous
Dels polls 
Del redelme
Del delme de la torre
Del delme dels homes propis 
Del redelme de la pabordia 

Oficis amb relació a la rectoria f. 2v - 5v

Dels muls e las guardes 
Del lavader del celler
De la massió dels traginers
Dels vicaris 
De la escrivania
Del salari de la escrivania
Dels contractes en forma 
De l’escola
Ajudar a la missa 
[...] absència del vicari
De l’escolà i els seus drets 
Del càrrec dels vicaris 
Del càrrec del ‘escolà

Amb relació a les celebracions f. 4v - 7v

Ajudar a la missa 
[...] absència del vicari
De l’escolà i els seus drets 
Del càrrec dels vicaris 
Del càrrec de l’escolà
[...]as misses [...] vicaris
De les misses altes
De tèrcia 
De las misses de Sant Salvador
De las misses de Sant Antoni
De la llàntia de Sant Pere 
De la llàntia de Sant Salvador 
De Santa Maria candelera 
Del dissabte de Pasqua 
Dels fasos 
Dels ciris de l’evangeli 
De l’encens 

Tasques directes del rector f. 8r - 11r

Dels  4 sous 
De altres capelles de Badalona
Del dret dels trentenaris
Dels trentenaris dels vicaris
Del dret dels cossos
Dels cossos qui [...]xen de la parròquia
De la pernucció
Del dret de nuvis
De bateigs
De parteras
Del dret de las misses
De la despulla
De la primera paga del rector
Dels cap d’any
Dels hostes 
Dels fadrins
De las presentalles
De la sentència sobre la despulla
De la despulla de la torre

Miscel·lània en llatí f. 11r - 12r
De la verema blanca 
De la despulla de ciris
De la despulla de’n Sant Climent

Anàlisi dels capítols

D’aquests apartats, queda clar del que es parla. En primer lloc, de 
les rendes que es cobren, tant del bestiar viu com de la carn després 
de matances i dels seus productes derivats ―llana, formatge, llet―, 
com de la verema o del cereal, tot tenint en compte que esmenten, 
com a cas especial que el 1380 ja es cobrava una trentena part 
de la primícia per un plet que havien tingut els badalonins amb el 
rector del moment.9 Oimés, el rector de Badalona no només pren 
delmes, primícies i redelmes dels pagesos de la parròquia; sinó 
que també en pren de la torre, en aquell moment en mans de la 
família Sentmenat, i de la Pabordia de Maig, la institució capitular 
on hi ha la major part de propietats de Badalona en possessió 
de la Catedral. Aquestes rendes, que el rector cobrava, servien 
per pagar els oficis, que tot seguit es descriuen, dels conreus de 
terres ―ja que es lloguen traginers, muls i es paguen tot un seguit 
de feines, a banda de les dietes dels jornalers―, que directament 
gestionava la rectoria, com la feina dels vicaris i inclús la seva. 

Un cas a tenir en compte és l’escrivania, la notaria eclesiàstica, 
que durà fins no fa gaire anys. A la rectoria de Badalona cal que 
hi hagi un dels vicaris amb coneixement de jurisprudència per 
poder redactar els diferents protocols en paper, o pergamí, de 
“testament, donacions, àpochas, arrendaments, cartas nupcials, 
inventaris, vendes e de tots altros contractes, e actes, e tranctats 
privats o autèntichs”. Aquest notari públic devia cobrar menys que 
qualsevol dels que hi havia a Barcelona, tot i que hauria de fer-
ho a l’ús que els del cap i casal. Badalona, per tant, tenia una 
notaria que, certament, no devia ser gaire procliu però enllestia 
els tràmits que havien de fer els ciutadans. És més que probable 
que aquesta mateixa escrivania, amb el vicari o el rector com a 
amanuense, fos la que escrivís el manuscrit del qual es glossa, així 
com que en transcrivís la miscel·lània en llatí, tot copiant alguns 
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documents que trobaven interessants, o que justificaven alguns 
drets prèviament redactats. Són els continguts en els dos darrers 
folis i datats de 1493, 1469 i 1413, respectivament.

Tanmateix, a banda d’un llibre d’oficis i una justificació de les 
rendes que es cobraven a la rectoria de Badalona, situada llavors 

Festa Dia actual de celebració Especificacions
Pasqua Depèn del calendari lunar Missa menor, matinal / Tèrcia (cantada) / Missa major / Vespres

L’Ascensió11 Depèn del calendari lunar Tèrcia (cantada) / Missa major

Invenció de la Santa Creu 3/V Tèrcia (cantada) / Missa major / Processó / Benedicció del terme

Pentecosta Depèn del calendari lunar Missa menor, matinal / Tèrcia (cantada) / Missa major

Corpus Christi Depèn del calendari lunar Tèrcia (cantada) / Missa major / Processó / Vespres

Sant Joan Baptista 24/VI Tèrcia (cantada) / Missa major

Sant Pere 29/VI Tèrcia (cantada) / Missa major

Sant Abdon i Sant Senén 30/VII Tèrcia (cantada) / Missa major  / Processó

Assumpció de la Mare de Déu 15/VIII Missa menor, matinal / Tèrcia (cantada) / Missa major / Vespres

Invenció de la Mare de Déu 8/IX Tèrcia (cantada) / Missa major

Sant Mateu 21/IX Tèrcia (cantada) / Missa major

Sant Miquel 29/IX Tèrcia (cantada) / Missa major

Tots Sants 1/XI Tèrcia (cantada) / Missa major

Dia de difunts 2/XI Tèrcia (cantada) / Missa major / Processó

Concepció de la Mare de Déu 8/XII Tèrcia (cantada) / Missa major

Sant Andreu 30/XI Tèrcia (cantada) / Missa major

Sant Tomàs 21/XII Tèrcia (cantada) / Missa major

Nadal 25/XII Misses menors, dues o tres / Tèrcia (cantada) / Missa major / Vespres

Sant Esteve 26/XII Tèrcia (cantada) / Missa major

Sant Joan Evangelista 27/XII Tèrcia (cantada) / Missa major

Any nou 1/I Tèrcia (cantada) / Missa major

Epifania dels reis 6/I Tèrcia (cantada) / Missa major

Sant Antoni 17/I Tèrcia (cantada) / Missa major 

Santa Maria candelera 2/II Tèrcia (cantada) / Missa major /  Repartiment de candeles / Processó

Encarnació de la Mare de Déu 25/III Tèrcia (cantada) / Missa major / Processó

Diumenge de Rams Depèn del calendari lunar Benedicció dels rams, a l’exterior.

Dijous Sant Depèn del calendari lunar Fasos amb repartiment de candeles

Divendres Sant Depèn del calendari lunar Tèrcia (cantada) / Missa major / Fasos amb repartiment de candeles

Dissabte de Pasqua Depèn del calendari lunar Tèrcia (cantada) / Missa major / Repartiment de candeles / Processó

a Ca l’Andal,10 les “Pràcticas e custumes de la rectoria de Badalona” 
són una consueta litúrgica. Expliquen i descriuen el que cal fer en 
els oficis de tot l’any. La llistat de celebracions importants, les 
anomenades solemnitats, que l’escrivent anomena “misses altes” 
són les següents:
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Ca l'Andal.  Museu de Badalona. AI. Fons i fotògraf: Josep Cortinas Suñol.
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A banda d’aquestes celebracions, hi ha, també, les que no són 
previsibles i les tasques diàries, per això es comptabilitzen 
doblement les tasques dels vicaris i els escolans: són oficis 
relacionats amb la litúrgia i el seu dia a dia. Cada diumenge, a 
banda, es dirà missa a la capella de Sant Salvador de Can Peixau 
i en les solemnitats en què no es dirà ―Pasqua, Pentecosta, i, 
si cauen en diumenge, Nadal i l’Assumpció de la Mare de Déu, 
Santa Maria, que ja és considerada la Festa Major de Badalona― 
es traslladaran a la capella de Sant Antoni de la parroquial, on es 
portarà el Santíssim Sagrament. Nogensmenys, l’activitat litúrgica 
de la Badalona del segle xv no quedà aquí. Al manuscrit també es 
parla dels enterraments, els batejos i els matrimonis; se sap que 
l’eucaristia diària també es feia a Santa Maria. Evidentment, hi 
ha un elevat culte als sants que regien la vida diària, i quotidiana, 
dels catalans.12 Un aspecte a tenir en compte, i que abans ja s’ha 
apuntat, és l’ús de l’expressió vespres altes, molt poc usual ―per 
no dir única d’aquest manuscrit― en la documentació de l’estil; 
es refereix com a les misses altes, en ser cantades; sembla que  
fa referència a les vespres cantades del breviari, no dels llibres 
d’hores.

En algunes de les solemnitats assenyalades en aquest ordinari, 
s’assenyalen set diades on es fa processó: 1) per la invenció de 
la Santa Creu, 2) per Corpus Christi, 3) per Sant Abdon i Sant 
Senén, 4) pel dia de difunts, 5) pel dia de la Candelera, 6) per 
l’encarnació i 7) per  la Vetlla Pasqual. D’aquestes processons, 
n’hi ha una que no surt a l’exterior: a la vetlla pasqual es portava 
el ciri pasqual al baptisteri ―tot recordant que Pasqua és el dia 
tradicional de batejar els infants― i les altres se celebraven totes 
a l’exterior del temple. Cal suposar que aquestes transcorrien 
per cinc recorreguts diferents, tot i que dues d’aquestes acaben 
al cementiri, se’n sap el recorregut aproximat i no sembla 

que se’n repeteixi cap, i de les altres s’assenyalen els portals 
de sortida i l’entrada de la processó; es podria repetir un dels 
recorreguts anteriors, però tot sembla assenyalar que no. A 
banda de les processons, pel que fa a la litúrgia al carrer, hi ha 
també la benedicció dels rams, que es fa “alta veu en lo fossar”, 
al cementiri. Es denota una clara intenció d’anar al pedró ―la 
creu de terme―, que era al cementiri, a fer-hi professons. A més, 
a banda de la substitució dels patrons de la pagesia, els Sants 
Nin i Non, i la pèrdua de la benedicció de terme a Badalona ―es 
manté, per exemple, la de Barcelona―, podríem dir que les altres 
processons es mantenen: per Corpus se surt a fer processó, amb 
altars diversos i la incorporació al segle xix dels gegants i al xx 
de l’àliga; i el dia de Tots Sants es va, com al segle xv el dia de 
Difunts, segurament que degut a la modificació del calendari 
civil, però amb la mateixa intenció, al cementiri vell, pel carrer 
Fluvià. 

Les dues darreres parts de la consueta, compreses entre els folis 
8r i 12r són les referents a les obligacions del rector, la seva 
tasca de gestió de la parròquia, com per exemple el cobrament 
de les despulles o els repartiments de candeles, que tenen un 
ús litúrgic. En un dels capítols continguts en aquestes tasques, 
s’hi especifica un apunt que mossèn  Josep Baucells comentava 
en el seu article referint-se al nombre de misses que estan 
obligats a fer al llarg de l’any,13 que en el cas de Badalona són 
les més principals: Nadal, Pasqua, Pentecosta i Santa Maria 
d’agost, “la qual és la festa maior de Badalona”. A banda, com ja 
s’ha comentat anteriorment, aquests documents estaven molt 
subjectes a modificacions, per això, l’escrivent ―a instància del 
rector, segurament; si no és que ho feu ell mateix― copià alguns 
documents relatius a les despulles i a la verema, que donaven 
cobertura legal a altres capítols de la consueta.
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Benedicció de rams, a la porta de l’església de Santa Maria es pot veure com surt la processó de la benedicció. En primer terme, el rector amb bonet, capa pluvial i estola. Francesc Domingo/Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs
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Conclusions

L’excepcionalitat del document que s’ha descrit, i transcrit, és 
notòria. Ho veieren Marià Aguiló, Mn. Gaietà Soler, el pare Fidel 
Fita, Josep Maria Cuyàs, Joan Rosàs14 i Dolors Nieto.15 Tanmateix, 
són les permanències de les pràctiques pretridentines el que es 
considera excepcional, ja que molt del nostre calendari festiu 
actual encara està basant en aquest ordinari. La nostra Festa 
Major, la que encara celebrem, té un origen textual de mitjans 
segle xv, així com la processó de Corpus, o les festes de Tots 
Sants i els difunts. Tanmateix, també ens permet assenyalar la 
incorporació d’altres festes i cultes; de l’actual copatró principal, 
Sant Anastasi, no n’hi ha cap mena de rastre;16 però tampoc dels 
altres copatrons, com Sant Roc o Sant Sebastià.17 Per no parlar 
de Sant Sergi, del que també se n’ha dit, com de Sant Anastasi, 
que fou martiritzat a Badalona.

La datació del culte de Sant Sebastià a Badalona és des de, 
com a mínim, 1490, quan els monjos de Sant Jeroni n’esmenten 
l’epidèmia.18 De fet, les visites pastorals no l’esmenten fins passa-
da aquesta data quan “Sanctorum Sabastiani, Cosme et Damiani”.19 
A banda, consultant les visites pastorals de la parròquia, no és 
fins el 1447 quan s’esmenta l’altar de Sant Antoni, essencial per 
a la consueta, perquè hi dedica un capítol. En aquesta visita, 
s’hi descriuen l’altar major, el de Sant Miquel, el de Sant Joan 
i Sant Esteve, el de Sant Pere i el de Sant Antoni;20 bo i sabent 
que el 1438 ja hi havia el de “sanctorum Sabdon et Satnen”21 
en el qual quedarà també inscrit Sant Antoni, i que és aquest 
any es féu el retaule de Sant Joan i Sant Esteve que es conserva 
al MNAC.22 Les visites i les devocions dels sants ens permeten 
posar dates ante i postquem de la consueta, no pot ser anterior 
al 1447, ni gaire posterior al 1490, per molt que se’n copiï un 
document poc posterior. Si partim de la consideració de la 

Benedicció del terme, el dia 3 de maig, a la porta de l’església de Santa Maria. S’ha de suposar que el rector està 
llegint els evangelis. Cendrós/Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs



74 75     sumari    carrer dels arbres 7 / 2022

Biblioteca Colombina, reproduïda per Cuyàs, Rosàs i Nieto,23 el 
manuscrit podria ser del 1449, tot i que no se sap quina és la raó 
per què ho afirmin, potser es contingui sota les cobertes, en una 
part interior que no s’ha pogut veure. Un dels arguments a favor 
pot ser que Antoni Çaplana fou rector de Santa Maria cap a la 
meitat del segle xv —se l’esmenta en la visita pastoral de 1447—, 
tot i que per l’ús de les abreviatures i la cal·ligrafia podria ser 
més de finals de segle. Vista tot el context del document és prou 
plausible afirmar que aquesta consueta podria ser una còpia 
d’alguna d’anterior amb algunes interpolacions contemporànies. 
Això es pot dir, sobretot, perquè sembla tot escrit per la mateixa 
mà, i hi ha unes referències copiades de 1493, cosa que fa pensar 
en aquesta data com la més plausible per datar el document 
conservat a Sevilla, per molt que pugui ser una còpia.

Si bé el manuscrit descriu festes i aspectes del patrimoni de 
Badalona que encara són vius, també ho fa d’aspectes perduts 
pel patrimoni de Badalona. Les celebracions a la capella de Sant 

Salvador de Can Peixau, erigida el 1125 i destruïda a la Guerra 
Civil24 foren essencials per als habitants de fora muralles, de 
Llefià, Sistrells i els altres zones antigues de Badalona que cada 
diumenge podien celebrar l’eucaristia allà. També es poden 
assenyalar algunes festes que s’han perdut, com ara les ja 
esmentades de Sant Nin i Sant Non ―apartats per la proliferació 
de Sant Isidre al segle xvii―, per la qual es feia processó; o les 
dedicades a Santa Maria al febrer i al març o la benedicció de 
terme, després de llegir els quatre evangelis als punts cardinals 
el dia de la Santa Creu de maig. Aquest patrimoni perdut, com 
el que es manté, així com les descripcions de les processons, 
o l’esment dels habitants més importants de la societat 
barcelonina del segle xv i l’especificació dels conreus que es 
cobren per delme i primícia ―i que permet conèixer el món 
agropecuari a la Badalona medieval― fan que el document en 
qüestió sigui únic, important i, per fortuna, amb un contingut ja 
no tan desconegut.
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Mestre de Badalona, Retaule de sant Joan Baptista i sant Esteve, primer terç del segle xv. Museu Nacional d’Art de Catalunya, adquisició, 1903. © Museu Nacional d’Art de 
Catalunya, Barcelona, 2022.



76 77     sumari    carrer dels arbres 7 / 2022

PRACTICAS E CUSTUMES DE LA RECTORIA DE BADALONA

de la promey[a] 
Primerament reb e acustume de rebre lo rector de la esgleya 
de Badalona la promeya per tota la perròquia entegrament, la 
qual paroquia té del riu de Besòs vell fins a Montgat, e fins alt a 
la sumitat de la muntanya tot entorn a la part de la tramuntana; 
segons és designat en la carta de la consecració de la dita 
esgleya. E reb per rahó de la dita promeya la trentena part dels 
fruyts seguents: primerament de tota la venema, axí vermella 
com blancha, e de grech e de malvasia e de moscatell. Item de 
tots blats, ço és de forment, ordi, mestayll, espelta, regol, mill, 
bessas, conangle, faves, siurons, pèsols, fesols, lentillas e tots 
altros qualsevol legums; e li e canyem. E de tot carnalatge, 
axí com de cabrits, com de procells, e de vedells, e de lana, 
e de formatges. Està, però, en veritat que en temps passat 
solien pagar per rahó de la dita promeya la vintena part. E 
com fo suscitada qüestió entre lo honorable mossèn Guillem 
de Soler, rector quam de la dita esgleya e alguns perroquians 
sobre la dita vintena part, lo dit rector obtench una sentència 
contra los dits perroquians que haguessen a pagar la vintena 
part per rahó de la dita promeya. Segons apar per carta presa 
en poder d’en P[ere] Borrell, notari públich de Barcelona, e 
closa a ·XIIII· de desem-/f. 1v/bre, any ·MCCCLXXX· la qual 
carta en sa forma és entre les scripturas de la rectoria.

del delme

E lo dit rector pren, e és acustumat de pendre, ultra la dita 
promeya lo delme de tots los esplets, e de polls, e de tot 
carnalatge, e de totas altres coses demunt ditas lo delme: so 

és de deu parts la una de la casa, ho torra, de mossèn Huch 
de Vilafrancha, la qual casa antigament fon d’en Averso. E de 
tots aquells ·XVII· pegesos qui en temps passat eren hòmens 
propis de la dita torra ho casa d’en Averso, poblats entorn 
la dita casa, e foren donats a la dita esgleya; les casas dels 
quals son vuy disruhidas e desabitades exceptat d’en Johan 
Monistrol, Antich, Gassó, en Letget, en Bramasachs, en Mates, 
en Bernat Pere [...]25 los quals paguen a la dita esgleya delme 
e promeya de totas les terras qui son de la casa d’en Antoni 
Ponç fins a mar, e de la riera qui passa al costat de la casa del 
dit Gassó fins a la riera del [...].26

[de]ls alous

Item lo dit rector pren, e és acustumat de pendre, delme e 
promeya de tots los alous de la dita esgleya qui fan censos, ho 
agrers, los quals són contenguts en lo capbreu dels censos de 
la dita esgleya. 

dels polls 
Item lo dit rector pren, e és acustumat de pendre, delme dels 
hòmens propis de la dita esgleya de polls. E pague quescú, 
per rahó del dit delma, quescun any un poll encara que no·n 
nodresquen. E són los dits hòmens propis n’Anthoni Ponç /f. 
2r/. FFransoy Serra, Arnau Segui, Anthoni Tarragó, Bernat 
Ram, Miquel Riutort, Bernat Gotmar, Anthoni Rovira.

del redelme

Item lo dit rector pren, e és acustumat de pendre, redelme: so 
és la  desena part de tot so que la pabordria de maig pren en 
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la dita perròquia de Badalona. So és de blats, legums, polls, 
cabrits, porcells, lanas, formatges, lins, canyems, e de totas 
altres coses que la dita pabordria acustume de pendre delme, 
exceptat dels alous de la dita pabordria. E lo dit pabordre 
compte les massions que ha fetas en aplegar lo dit delme en 
les quals lo rector contribuhex e pague la desena part. 

del delme de la torra

Item lo dit rector pren e es acustumat de pendre la promeya 
de tota la venema que·s cuyl en la dita perròquia, axí com 
es dit demunt. E d·altra part lo delme de aquella de la casa, 
ho torra, del dit mossen Huch de Vilafrancha, e de tots los 
pegesos demunt enomenats qui foren de la dita torra. So és 
de las vinyas qui son de la casa de n’Anthoni Ponç fins a mar, 
e de la riera qui passe al costat de la casa de·n Antich Gassó 
fins a la riera del [...].27

del delme dels homes propis 

Item pren lo dit rector promeya e delme de venema dels hòmens 
propis de la dita esgleya los quals son demunt anomenats. E 
de tots los alous.

del redelme [de la] pabordria 

Item pren lo dit rector lo redelme de la venema del delme que 
la dita pabordria reb en la dita perròquia, exceptat dels alous 
de la dita pabordria, en los quals lo rector no pren lo redelme. 
E la dita /f. 2v/ promeya, delme e redelme cull, ho fa cullir, lo 
dit rector en la forma devall scrita.

dels muls e las guardes 
Item per aplegar e fer les venemas, lo dit rector ha acustumat 
de logar dos bons muls ab dos traginers, e duas guardes, 
hòmens acustumats e sabents tota la parròquia, e les guardes 
aporten les portadoras per les vinyas, e aiuden a carregar 
e a descarregar, e altres feynas fer en lo seller de la casa. 
Comensant del primer jorn que comensen a venemar fins que 
lo vi és fet e mes per les botas. E en aquesta forma se apleguen 
la promeya e delme pertanyent al dit rector. E és a saber que 
lo redelme de la venema, pertanyent al dit rector les guardes 
de la dita pabordia lo assignen en somades per les vinyas a les 
guardes de la rectoria. E les guardes de la rectoria han e son 
tenguts de tenir·hi esment, e de comunicar-ne ab les guardes 
de la pabordria e aquell fet tirar per los traginers ab son mul 
han acustumar de haver per lur salari ·VIII· florins e mig, e dos 
quortans de sivada per quescun mul, so és ordi, e avena, e 
palla. E les ditas guardes acostumen de pendre questu per lur 
salari ·V· florins, ho ·V· florins e mig.

[d]el lavader d[el] celler

Item lo dit rector ha acustumat de haver un lavador per lo 
seller, lo qual ha càrrech de remullar e levar los cups, e botas, e 
portadoras, e de follar tota la venema blancha e vermella, e de 
coure vin cuyt, e fer les venemas bé e complidament fins tot lo 
vi es en les botas. E ha a-/f. 3r/custumat de haver per son salari 
·VI· florins, ho tant com se porà a venir, segons la disposició de 
la persona. E jatsie que aquesta és estada la custuma en temps 
passat, però millor fa lo rector si logue a Barçalona un missatgé 
destre e aprovat de lavar, follar e cadiretar, e saber fer los vins 
per a dos mesos fins a omnia sanctorum aquex hayra·l per ·VI· 



78 79     sumari    carrer dels arbres 7 / 2022

florins per fer totas feynas que dits lo dit temps  porà cavar 
l’ort, e totas altres feynas acustumades de fer a missatgés, ho 
bargants.

de la massió dels traginers

Item lo dit rector ha acustumat de fer la massió als dits traginers, 
guardes e lavador ho missatge en aquesta manera: so és que·ls 
dona pa de mestall e a dinar de matí, los quals se dinen a punta 
de jorn. So és, los dits traginers e duas guardes. E entre tots 
quatre han ·VI· diners de carn ab cuynat de brou blanch, ho cols, 
ho naps, ho allada. E a mig jorn han per a beure tres ho quatre 
ho ·V·diners per a beure de fetge, ho de tonyina ho semblant 
cosa. E al vespre han cuynat e carn en aquella forma que han de 
matí. E jatsie lo lavador hagués acustumat de haver dos diners 
de carn de matí a part e a dinar e a sopar però per cert esguard 
se és mudat que meng ab los vicaris e altra companya del rector 
e de lur vianda. E per tant si lo dit rector logue un missatgé a 
dos mesos en la forma demunt dita no cal es al dit missatgé 
alguna parcialitat.

dels vicaris 

Item lo rector es tengut de tenir dos vicaris /f. 3v/ per servey 
de la parroquia, e de la cura de aquella; si donchs lo rector no 
volie fer per si matex lo servey, car en aquell cas no es tengut 
de tenir si no un vicari. E acustume de donar aquesta dels 
vicaris per lur salari ·XII· lliures, e la massió e lurs percassos. E 
són los percassos dels dus vicaris aquestes: si es trentanaris e 
missas votivas si·ls seran jaquits en testament ho en qual altra 
manera, dels quals trentanaris o missas votivas lo dit rector ha 

de quescuna missa dels dits vicaris tres diners per missa, per 
hostias e lum. E més han los dits vicaris per quescuna pernucció 
de perròquia ho de estringer ho visque ho muyre lo pernucciat 
aquells que demanaran ·XII· diners quescú, los quals se paguen 
dels bens dels pernucciat si ni ha; si no va per amor de Déu. E 
més han, los dits vicaris, per quescun cors que sie perroquià lo 
die de la sepultura ·I· sou e si volian letania ·I· sou ·VI· diners. 
E si en lo dit cors haurà capellans estrangers fora la peròquia 
als quals és acusutumat de donar ·III· sous, e ab la letania ·III· 
sous ·VI· diners. En aquell cas los dits vicaris hauran tant com 
los preveres estrangers. E axí matex han los dits vicaris a las 
miassas del terç jorn del dit cors ·I· sou. E si y haurà perveres 
estrangers tant com los dits preveres hauran per caritat tant 
ne hauran los dits vicaris. E axi matex de cap d’any. E si los dits 
vicaris seran convidats en altres peròquias circumvicinas de 
Badalona a cossos, a cap d’anys ho altras missas han tant com 
los altreos preveres. E los dits per /f. 4r/ cassos son lurs que en 
res no y ha part lo dit rector.

de la scrivan[ia]
Item los dits vicaris, ho aquell qui haurà càrrech de regir 
la scrivania ha la meytat de tots los emoluments de la dita 
scrivania, e la altra meytat es del rector. E són los emoluments 
preses de testament, donacions, àpochas, arrendaments, cartas 
nupcials, inventaris, vendes e de tots altros contractes, e actes, 
e tranctats privats o autèntichs. Així en paper, com en forma 
pública en pregamí. E de treballs per sercar algunas scripturas, 
de totas les ditas coses lo rector ha la meytat. E l’altra meytat 
dels vicaris ho de aquell vicari qui haurà càrrech special de la 
scrivania. E dels dits emoluments de comú se ha de acomptar 
pregamins, paper e tinta. 
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del salari de la scrivania

Item se acustume de pagar depreses de testaments, de 
donacions, de inventaris e de totas altres persas, e de sercar 
scripturas segons es bé vist al vicari. Considerat lo loch si 
sera luny o prop e les facultats de la persona e la quantitat 
e valor del contracte ho scriptura. E si entre ells ere qüestió 
del salari és acustumat de estar a la pràcticha dels notaris de 
Barchinona, ho ordinacions en so que acostumen de pendre 
en semblants cassos. 

dels contractes [e]n forma 
Item lo dit rector és tengut de tenir lo un dels vicaris almenys 
que sie expert en la art de /f. 4v/ notaria, per so què als 
peroquians no·ls calgue anar a Barchinona per contractes 
e la scrivania ne valgue més. E se atent lo vicari qui la dita 
scrivania regirà que com haurà voluntat de anar-se’n que no 
mete en forma nengun contracte majorment de aquells qui 
son presos fora son temps sens lecència del rector. E que per 
negun cas no gos traure algun contracte fora la peròquia e 
jamenys alguna nota com en açò se ja provehit per constitució 
provincial. 

de la escola 
Item com sie provehit per disposició de dret, que lo curat deu 
amonstrar als infants qui venen a la rectoria per apendre, e 
nengun altre en la peròquia no deu amonstrar públicament 
tenint escola dintra la esgleya ne fora la esgleya sens licència 
del rector. Vol, lo dit rector, que lo un dels vicaris, al qual lo 
dit rector ne dara espacial càrrech, sie tengut de amostrar 
als fedrins qui vendran per apendre ab diligència de letra e 

de bons nodriments e en special que·ls mostre la confessió 
en aquells qui hauran disposició per so que sapien ajudar a a 
missa. E ço que·ls daran lurs pares per /amostrar sie lur.

ajudar a la [m]issa 
Item la hora que l’escholà serà indispost, ho absent, ho occupat 
per affers de la casa e no porà ésser a la esgleya per ajudar a la 
missa baxa al vicari que·l’altro vicari sie tengut de ajudar a son 
companyó en la dita missa.

[...] absència [de]l vicari

 Item és acustumat que si lo un dels vicaris serà absent, ho 
malalt, o indispost, ho ocupat, que l’altre vicari que roman sie 
tengut de suplir, e servir per lo absent, ho indispost de tot ço 
que porà, fins a tant rector endemitg hi treure algun prevere 
al diumen[ge]

/f. 5r/ del escolà e de sos drets 
Item lo dit rector es tengut de tenir un escolà de edat de ·XV· 
anys ensus qui sapie legir a cantar la epístola. E li dit rector 
acustume-li de donar per sa soldada ·VI· florins, ho vestir e 
calsar-lo; e d’altra part sos percassos qui son aquests. So és 
de quescuna pernucció que ell vage, ho visque, ho muyre lo 
pernucciat, ·VI· diners. E de quescun cors, lo jorn de la sepultura 
·XII· diners e tres candelas dinals. E lo jorn de las missas ·VI· 
diners. E de quescun albat ·VI· diners e tres candelas. E com per 
algun cors ho missas ho cap d’any han a tremetre a preveres 
per les peròquias circumvecinas hi ha anar lo escholà si anar hi 
volin. E per son treball, li és acustumat de donar per Sant Adrià 
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·IIII· diners, per Sant Andreu ·VI· diners, per Santa Coloma ·VI· 
diners, per Tiana ·VIII· diners, per Alella ·XII· diners. E axí de 
las altra peròquia, segons seran luny ho prop.

del càrrech dels vicaris 

Item són tenguts los vicaris segons han acustumat de regir la 
casa de la rectoria en absència del rector e procurar lo profit 
de aquella en totas coses axí com a cosa pròpia. E tenir los 
comptes de la rebudas, e despeses, e de lavar los deutes axí de 
censos com de obveniments a a esgleya, e de totas altres coses. 
E lo dits vicaris son tenguts de scriure als vespres en temps 
de messas, e de venemas, lo blat e les somades de venema 
segons relacio dels levadors. E lo dit rector ha acustumat de 
donar per companat nemas lo blat e les somades de venema 
segons relació dels levadors. E lo dit rector ha acustumat de 
donar per companat-/f. 5v/ge als dits vicaris per ells, e per lo 
escolà, e per la serventa, si ni haurà, ·VIII· diners quescun jorn, 
comptant lo cuynat exceptat oli. E tota vegada que y sobre 
vendrà algú de casa que y cresquen dos diners per persona 
per companatge.

del càrrech del escolà

Item es tengut lo escholà de servir a las missas que los vicaris 
diran. E de anar a combregar, e a pernuccions, e a soterar cossos 
e albats e de ajudar en la casa en totas coses a la serventa si ni 
haurà. Si es en fer les bugadas e fer lo lit als vicaris; e pensar 
del nodriment, e del mulet, e de cuynar com a serventa sera 
ocupada, ho no ni haurà; e de portar lenya del bosch ab lo 
mulet per provisió de la casa. So és aquella que lo rector haurà 

feta tallar, e de portar vin grech a Barchinona, sivada, legums, 
fruyta, e totas altres coses necessarias com res no haurà a fer. 
E ajudar a las venemas al celler, tant com lo lavador lo haurà 
mester que·l servesque, e descarragar, e totas altres coses 
necessarias a las venemas. E de lavar la promeya del blat, de 
legums, de canyem, e ordinació de aquells qui hauran càrrech 
de la casa.

[...]as missas [...] vicaris

Item són tenguts los vicaris de dir tots los jorns lo un una 
missa baxa al altar major de la esgleya; e l’altro vicari de 
dir duas missas baxas en la setimana en la capella de Sant 
Salvador, aquells jorns que li plauran. E per so, com quescun 
diumenge se han a dir du-/f. 6r/as missas a la esgleya maior, 
la una matinal baxa al altar de Sant Pere ab menaments, e la 
altra missa maior al altar maior, e una ab menaments, e una 
missa baxa ab menaments a la Capella del Sant Salvador, 
se parteixen entre abdosos les ditas tres missas en aquesta 
manera que lo un vicari diu la missa matinal baxa al altar de 
Sant Pere. E l’altro vicari com es hora de fer los menaments 
puge a la trona e fa los dits menaments; e aprés tantost va a la 
capella de Sant Salvador. E en aquesta forma se parteixen los 
càrrechs per setmanas. E que quescú pugue dit ditas missas 
lo jorn com vendra, al diumenge lo senyor bisbe, ho son vicari, 
ha acustumat de atorgar licència. E és a saber que quescun 
vicari se haver per si sa licència, e les pague.

de les missas altas

Item és acustumat en les grans festas entre l’any. En algunas 
en dien duas missas en la esgleya maior, e en altres una missa. 
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E son aquestas: a Paschua una missa matinal e missa maior, 
e vespres altas lo die. A Sant Sió una missa maior. A Santa 
Creu de Maig una missa, la maior; e abans de missa hix la 
professó per lo portal maior, e va al Padró hon se canten ·IIII· 
evangelis a quatre partides. A Sinquagesma, duas missas, la 
matinal e la maior. A Corpus Christi una missa, la maior, e 
professó qui va per la plassa, e per lo forn de’n Sant Climent, 
e torna per lo portal maior, e aprés dinar vespres altas. A Sant 
Johan de juny una missa, la maior. A Sant Pere una misa, la 
/f. 6v/ maior. A Sant Abdón e Sant <Se>Nén  una missa, la 
maior, e professó; la qual a per la riera e torna per la casa de’n 
Planas amont fins a la Esgleya. A Santa Maria de agost duas 
missas, matinal e missa maior, e vespres altas, la qual és  festa 
maior de Badalona. A Santa Maria de setembre una missa, 
la maior. A Sant Matheu una missa, la maior, A Sant Miquel 
una missa, la maior. A Omnia Santorum una missa, la maior. 
A la comemoració dels morts una missa, la maior; aprés que 
los vicaris han absolt particularment a quescú en lurs vasos; 
e aprés la missa van absolre generalment ab professó en la 
esgleya en dos lochs, e puys al vas dels bargants, e aprés per 
tot lo sementiri. A la concepció de la verge Maria una missa, 
la maior. A Sant Andreu qui és lo jorn de la consecració de la 
Esgleya una missa, la maior. A Sant Thomàs una missa, la maior. 
A Nadal duas missas, o tres, baxas e la maior, e vespres altas. 
A Sant Esteve una missa, la maior. A Sant Johan una missa, 
la maior. A ninou ·Iª· missa, la maior. A parici29 una missa, la 
maior. A Sant Anthoni una missa, la maior. A Santa Maria de 
ffebrer una missa, la maior, e professó, la qual hix per lo portal 
menor. A Santa Maria de març una missa, la maior, ab professó 
que hix per lo portal maior e torna per lo portal menor. E la 

benedictió del Ram qui·s fa al-/f. 7r/ta veu en lo fossar, al 
pedró. Al Divendres Sant una missa, la maior. Al dissapte de 
Paschua una missa, la maior, e professó del siri pashcual que 
va a las fonts.

de tercia 

Item és acuscumat que tots temps que la esgleya maior se dirà 
missa alta, abans de la missa dien los vicaris tercia cantada.

de las missas de sant salvador

Item jatsie que lo un vicari sie tengut de dir missa baxa a la 
capella de Sant Salvador quescun diumenge segons és dit 
demunt, però són exeptades les quatre d’estas principals del 
any, so és Nadal, Paschua, Sinquagesma e Santa Maria de 
agost, en les quals festas no deu haver missa en la capella de 
Sant Salvador encara que les ditas festas sien en diumenge; 
per tant, que tots los parroquians en aquellas quatre festas 
principals vinguen a la esgleya perroquial per hoyr lo divinal 
offici.

de las missas de sant anthoni

Item per tant com en la capella de Sant Salvador no·y és lo 
calzer lo qual sen han portat, és stat ordonat per lo visitador 
del senyor bisbe que les tres missas que·s solen dir en la dita 
capella se diguen en la esgleya maior, en lo altar de Sant 
Anthoni fins hagen tornat lo calzer en a dita capella de Sant 
Salvador.
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de la làntia [de] sant pere 
Item és tengut lo dit rector de tenir contínuament una làntia 
cremant en lo altar de Sant P[ere]. 

de a làntia de sant salvador 
Item és a saber que jatsie Miquel Anthoni Çaplana, qui vuy és 
rector de la dita esgleya de Badalona tingue una làntia cremant 
a beneplàcit /f. 7v/ a la capella de Sant Salvador, però té ley 
per devoció segons apar ab carta de una protestació que feu lo 
dit Anthoni Çaplana en poder de mossen Johan March, scrivà 
en la cort del vicariat a ·XXI· de juny any ·MCCCCXXVII·.

de santa maria candeler 
Item es tengut lo rector de dar candelas dinals a quescun 
parroquià e parroquiana, ço es als caps de casa, al jorn de 
Santa Maria candeler en aquells qui seran a la esgleya. E als 
infants candelas mallals.

[d]el dissapte [d]e paschua 
Item es tengut lo rector donar candelas mallals a quescun 
perroquià e perroquiana, caps de casa, lo jorn del dissapte de 
Paschua en la benedicció del siri paschual.

[d]els fasos 
Item és tengut lo rector de donar30 ·XIIII· candelas grossas ho 
siriets qui sirvesquen lo die del Dixous Sant, e del Divendres 
Sant per los fasos.

[de]ls siris [de l’]eva<n>geli 
Item es tengut lo rector tenir dos siris, de aquells que ha de las 
sepulturas, qui sirvexen quant se diu lo evangeli la hora que·y 
ha missa cantada, e als diumenges a la missa matinal.

[de] l’ençens 
Item es tengut lo dit rector donar encens a las missas maiors a 
tots los homes e donas aprés la elevació del cors de Jhesu Crist, 
e axi matex a la elevació, e a les vespres. So és a las principals 
quatre festas del any: Nadal, Paschua, Sincuagesma e Santa 
Maria d’agost, d’aquell que sobre dels cossos, e per tant que 
quescuna vegada se’n deu estogar un poch a las altras festas 
e diumenges la sagristia ni deu donar si dar-ni volrà.

/f. 8r/ dels ·iiii·sous 
Item és tengut lo rector de sermonar, ho de haver sermonador,  
les ·IIII· festas principals de l’any, so és a Nadal, Paschua, a 
Sincuagesma e a Santa Maria de agost. E la hora que en alguna 
de las ditas festas no·y haurà sermó, lo rector es tengut de 
donar mig florí a la caxa.

de las aventuras de las capellas 
Item és a saber que totas las aventuras de la esgleya de 
Badalona, e de Sant Salvador, e del Monastir de Sant Gerònim, 
e de la capella de Sant Anthoni de casa de’n Pere Johan Sant 
Climent, són entegrament del rector, axí com de dret de 
sepulturas, de novias, de parteras, de offertas, de absolucions, 
de presentalles, de candelas e de totas altras coses que sien 
acustumades de pagar.
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del dret dels trentanaris 
Item ha lo rector tres diners per missa dels trentanaris qui·s 
canten en Sant Gerònim, e en qualsevol altra capella de la 
perroquia, axi com si·s cantaven en la esgleya maior; posat 
que·s canten fora la parroquia.

dels trentanaris dels vicaris

Item ha lo rector, dels trentenaris que·s canten per los vicaris 
ho per qualsevol altros preveres dins la esgleya maior, tres 
diners per missa per hostias e candelas, los quals31 paguen los 
preveres encara que·s canten fora la perròquia.

del dret dels cossos

Item ha lo rector, per dret de perroquianatge de quescun 
cors, ·I· sou ·VI· diners, e d’altra part los siris e drap d’aur, ho 
de lana, ho d’altra materia si hy vendrà ab lo cors e draps de 
confrarias de tots los cossos e albats que·s soterreran dins la 
perroquia de Bada-/f. 8v/lona. Exceptat vànovas que hagen 
acustumat de portar a sepulturas, si donchs no·s convendran 
amigablement ab lo rector. E dels albats ha, aximateix, lo rector 
per dret de perroquianatge ·I· sou ·VI· e los siris, ho candelas, 
que y aporten.

[dels] cossos qui [...]xen de la perroquia

Item si algun cors, ho albat, moria en la parroquia el volian 
soterrar fora la perròquia, son tenguts de pagar dret de 
perroquianatge, e totas altres coses axi com si eren soterrats 
dins la perròquia.

[de] la pernucció

Item ha lo rector, e quescun dels vicaris, e tants preveres com 
seran a la pernucció de qualsevol de la perroquia ho estranger 
·XII· diners, e l’escolà ·VI· diners ho visque ho muyre lo 
pernucciat e la escudella qui servex a la pernucció, de qualsevol 
materia que sie; e la offerta. E és a saber que deuen encendre 
a la pernucció ·XV· candelas dinals, de las quals aprés que son 
apagades se’n porta lo rector per son dret ·VIIIIº· candelas, e 
les restants romanen en casa del pernucciat. 

[del] dret de [n]ovis

Item ha lo rector de quescuna novia per dret de perroquianatge 
per rahó de la missa ·VI· sous, so és per lo novi ·III· sous, e 
per la novia ·III· sous. E los siris, e los diners, e lo pa, e lo vi 
que y offeren, e ·V· candelas dinals que han encendre al altar. 
E lo novi pague los ·VI· sous. E si lo novi, ho la novia, son 
perroquians e exiran de la perroquia per pendre benedicció 
en altra part son tenguts de pagar dret de perroquianatge axi 
com si prenien benedicció dins la perròquia. E és a saber que 
los qui prenen benedicció fora la perròquia son tenguts de 
donar o pagar /f. 9r/ dos siris e los diners de la offerta, axi com 
si prenien benedicció dins la perròquia.

de batiars

Item ha lo rector de quescun batiar, lo siri e la capida, e ·V· 
diners que deu posar al siri. 
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de parteras

Item ha lo rector de quescuna partera qui hix a missa ·III· 
diners e la candela, ho so que volin offerir. E ha encendre al 
altar ·V· candelas dinals.

del salari de sepulturas

Item si lo rector se trobarà en Badalona; e hauran prevere 
qui no sie vicari ho altro prevere estranger, ho estrangers; per 
algun cors, ho missas de terç iorn, ho cap d’any, ho missas per 
les animas de purgatori. E daran caritat al prevere, ho preveres, 
benefficiat de la esgleya ho a estrangers e axi matex daran 
caritat als vicaris. E lo rector serà en lo cors, ho en la esgleya en 
la missa encara que no digue missa haurà sa porció de caritat, 
axi com los vicaris ho altros preveres per a preheminència.

del dret de las missas

Item ha, lo dit rector, de quescun prevere qui serà a la sepultura 
de quescun cors així dels vicaris com dels benefficiats, com 
dels preveres estrangers per rahó de la offerta de la missa per 
quescu ·III· diners. E d’altra part per la missa maior ·VI· diners. 
E altres tres diners de les missas del terç jorn, e altros tres 
diners de les missas del cap d’any de tants preveres com hi 
seran, los quals ·III· diners paguen los bens del deffunt.

Item ha lo rector de totas missas votivas qui·s can-/f. 9v/ten 
hos dien en la esgleya maior, ho altras esgleyas, ho capellas de 
la perroquia, per los vicaris ho per qualssevol altros preveres, e 
axi matex per les missas qui·s diran per les animas de purgatori; 
per quescuna missa tres diners. 

de la despulla

Item si moria dins la perròquia algún bargant ho altra persona 
estrangera, sie hom ho dona, franch o catiu, prevere ho lech, 
infant ho adult, cavaller, gentilhom, ciutadà, ho de qualsevulle 
altra condició o estament, sie qui no serà perroquià lo dit 
rector ha, e es acustumat de haver, per son dret la despulla: 
so és la millor cosa que  haurà lo defunt lo die que moria, 
cessant tota frau, e aquella que lo rector elegirà. E es dita 
despulla tota cosa moble ho per si movents,32 exceptat diners. 
E son coses mobles, ho per si movents, rossí, mul, mula, ase, 
bou, prorch, libre, pessa d’aregent, gramalla, clotxa, cota, 
gonell, gipó, caputxa, espasa e broqus, punyal, lansa, ballesta, 
cuyrasses e totas altres coses. E es a saber que d’aquell o de 
aquella de qui lo rector haurà haguda despulla, lo dit rector 
no deu haver dret de parroquianatge en los tres diners de las 
missas, per rahó de offerta en neguna altra cosa; ans li deu ell 
fer, e sos vicaris, la sepultura francha, e axi matex del escholà. 
So és que los dits vicaris no deuen haver res del jorn de la 
sepultura si no los siris, e de las missas de terç jorn en aytant 
poch lo rector no es tengut dar-ne res de la despulla en per 
altra quelsevol manera als vi-/f. 10r/caris, ne al scolà.

de la despulla 
Item ha lo rector la despulla de tot estranger qui muyre dins la 
perròquia posat que·l soterren fora la perròquia. Ee mes avant 
ha, lo dit rector, la despulla de aquells estrangers qui morian 
fora la perroquia he·ls passaran per la perròquia de Badalona 
per soterrar-los en altra part.
Item lo jorn de la absolució general dels morts tots los diners 
de la absolució són del rector entegrament. E los vicaris són 
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tenguts be e diligentment absolre mentre absolre volran, e 
gordar lo profit del rector, la qual absolució solie pugar de ·LX· 
sous en sus.

de la primera paga del rector

Item es acustumat que tota vegada que per rahó de sepultura 
de parroquià, ho de estranger, ho de missas de terç jorn, ho 
de cap d’any, se pagaran los drets de la esgleya que los vicaris 
ne preveres estrangers, ne mongo, ne escholà, ne special los 
vicaris no prenguen res per lurs drets fins a tant que lo rector 
sie pagat de tots sos drets, e aprés los vicaris e altros preveres 
escholà e mongo.
Item per tant que los vicaris tant com poran fassen continua 
residència en la perròquia, lo rector acustume de affermar los 
dits vicaris no solament per dar compliment a la cura de las 
ànimas, e a la scrivania, e als fedrins a monstrar més encara 
per estar e gordar ab diligència la casa de la rectoria, e los 
fruyts, e a las robas e a altres coses de la casa que es no si 
perde en y /f. 10v/ vage a mal, axi com si ere lur cosa pròpia, 
e per respondre e dar rahó a las gents estranyas e en aquellas 
que lo rector hi tremet, e aquels sien procuradors, endressant 
e treballant en tot profit e benavenir de la casa. Per tal donchs 
es ordonat que si qualsevol dels vicaris estarà mes de {·XV·} 
jorns33  emperò que com lo ·I· dels vicaris se absentara que 
altro romangue en la parròquia. 

[dels] cap d’anys

Item es de custum que lo rector no es tengut de dar siris a 
nenguna sollepnitat de cap d’any en la misa. Si donchs nos convé 
graciosament ab aquell ho ab aquells qui de açó hauran càrrech. 

[de]ls hostes 

Item es de custum que si algun parent, amich, ho conexent 
dels vicaris ho del escolà vendran a la casa de la rectoria, que 
les demunt anomenats no·ls donen a dinar-ne a sopar en la 
casa con hi hage prou hostals, si no tant solament a beure.

[d]els fedrins

Item ha ordinat lo dit rector que los fedrins qui vendran a la 
rectoria per apendre no stiguen al mengedor, ne en la cuyna, 
ne en les cambras més que hagen estar devall en la entrada 
ho en altra part.

[de] las presentalles

Item ha lo rector totas les presentalles qui entraran dins la 
esgleya maior, de Sant Gerònim, e de totas les esgleyas de 
la perròquia, com són imatges, siris e candelas, posat que·n 
posen /f. 11r/ en lo rotllo de la esgleya.

de la sentència [so]bre la despull[a]

Item és a saber que en temps del honorable mossen Bernat 
Vallès, rector de la dita esgleya, alguns parroquians no volien 
pagar despulla de certs estrangers, per la qual rahó fo declarada 
contra ells la constitució de Terragona. E aprés lonch temps plet 
abtengue les despullas e foren absolts segons apar per carta 
presa per en ·P<ere>· Borrell, notari públich de Barchinona. A 
·II· de octobre, any ·M·CCC·LXX·II·.
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de la despulla de la torra

Item és a saber que tot estranger qui muyre dins la perròquia 
de Badalona és tengut de pagar la despulla en la forma 
demunt dita, posat que stigués ho morís en casa, ho en torra 
de qualsevol cavaller, gentilhom, ho ciutadà poblat en la dita 
perròquia de Badalo<na>. Segons apar per sentència donada 
per lo official de Barchinona contra lo honorable mossen 
Huch de Vilafrancha, cavaller, a instancia de mossen Guillem 
Alanyà, rector de la dita esgleya testifficada per en Johan 
Vinyolas, notari, a ·XVIII· de desembre, any ·M·CCCC·XX·II·; 
la qual sentència es en forma en les scripturas de la rectoria.

de la venema blancha 
Item die sabbati ·XXVI· octobris anno ·M·CCCC·XC·III·. coram 
honorabili domino officiali comparvit venerabilis Anthonius 
Çaplana, rector ecclesie Beate Marie de Bitulona, parte una 
agrens: ab alia vero parte comparvit discretus Thomàs Serra, 
presbiter procurator domine Miquele, uxoris venerabilis 
Anthoni Roig, patroni naviis, de cuius procutator constat in 
posse Petri Roig, notari publici Barchinone, ·XII· marcii anno 
·M·CCCC·LX·II·. Et dictus /f. 11v/ agrens peciit compelli dictam 
dominam ad solvendus primicias de vindemia alba quam collexit 
in pocessionibus turris quam possidet in perrochia de Bitulona. Et 
dictus procurator respondit quod illa dicta domina de vindemia 
rubea solvere consuevisse primicias non tum consuevit solvere 
de vindemia alba. Et ictus honorabilis dominus officialis partibus 
auditis secut precepit dicto procuratori ·III· persona dicte 
domine que solveret dicto venerabili rectori primicias eciam de 
vindemia alba. In quibus allegatis non obstrantibus ullo modo. 
Et dicta provisio fuit continuata in ilbro curie dicti honorabilis 
officialis dictis dies, mensis et anno.

[de la] despulla [de] siris

Decima septima mensis januarii anno a nativitate domini 
·M·CCCC·LX·IX· fuit judicatum per venerabiliem Johannem 
Gosset regentem officialatum Barchinone, et in libro 
comparicionum sue curie continuatum que  Ffrancischus 
Natalis, perrochie de Bitulona, solveret honorabili domino 
rectori spoliam, et sereos, et omnes funerarias preter ius 
parrochianatus sepulture filie sue proeo que erat uxorata et 
domiciliata ex perrochiam li fuissi nata en mortua in perrochia 
de Bitulona que erat extranea judicata et pro eo  que inter 
fuerunt presbiteri extranei huint domins rector omnia jura 
alia sicut de perrochiana demptis ·I· solidos ·VI· <denarios> 
qui solvuntur pro jure perrochianatus. Et comparuit pro parte 
dicti Ffrancischi Natalis discretus Bernardus Planas, presbiter. 
Et pro parte dicti rectoris comparvit discretus Johannes 
de Soldevila presbiter beneficiatus in ecclesia Barcinone, 
procurator domini rectoris.
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de la despulla de’n sant climent

Die lune ·XVI· julii anno domini ·Mº·CCCC·XIII, jn 
presencia discreti Bartholomei Ballistarii regen-/f. 12r/tis 
ecclesia de Bitulona et scribaniam eiusdem ecclessie, Petrus de 
Monte Russo, scolaris honorabilis Guillermi Alanyani, rectoris 
dicte Eclessie nomine et pro perte dicti Guillelmi requisunt 
honorabiliem Petrum de Sancto Clemente ut solveret, seu 
traderet quamdam vestrem burellam rome spolie cuiusdam 
inacipii sive bargant qui obiit meius domo. Et dictus honorabilis 
Petrus de Sancto Clemente in continenti tradidit dictas sopliam 
dicto scolari et caetera pro ut hec lacius continentur in libro 
notularum dicte ecclesie die et anno predictis.
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Resum
Amb la voluntat de mostrar i difondre el coneixement sobre els 
hipogeus a Catalunya neix aquest article que, en concret, dona a 
conèixer els de Badalona, on fins ara no se n’havia fet cap inven-
tari ni estudi. Algunes de les intervencions arqueològiques por-
tades a terme han revelat l’existència de nombrosos passadissos 
subterranis i gràcies a la documentació de la qual he disposat po-
dem situar gairebé una vintena d’hipogeus a la ciutat. Hi analitzo 
les funcions i proposo una  datació aproximada així com el motiu 
de la seva construcció a partir de les restes arqueològiques loca-
litzades que s’han documentat a l’interior d’aquestes estructures.

Paraules clau
Hipogeu, passadís subterrani, Badalona, època moderna, segles 
xvii-xviii.

HIPOGEUS A BADALONA: ELS DESCONEGUTS 
DE L’ARQUEOLOGIA MODERNA

ALBA MARTÍN CANO
Graduada en Arqueologia a la Universitat de Barcelona

Introducció

Badalona des del segle xix ha estat una ciutat interessada pel seu 
passat romà essent un dels grans jaciments de Catalunya. Tot i 
això, els nombrosos rastres que persisteixen de la ciutat moderna 
resten encara sense un estudi minuciós. Poques publicacions han 
tractat les restes arqueològiques del municipi dels segles xvii-xviii.

Aquest article és fruit del treball de final de grau “La Badalona 
moderna subterrània: Aproximació arqueològica als hipogeus de 
la ciutat (s. xvii-xviii)”, exposat a la Universitat de Barcelona durant 
l’any 2019 i dirigit pel doctor Oriol Dueñas Iturbe. 1

A l’estudi he elaborat una proposta de les tipologies formals 
basant-nos en els treballs publicats que tracten el tema de la 
morfologia d’aquestes construccions, i he consultat les memòries 
de les excavacions arqueològiques i els  estudis inèdits de Josep 
M. Cuyàs i Tolosa que es conserven al Museu de Badalona i 
documentació de  l’Arxiu Històric de la Ciutat de Badalona. També 
he pogut accedir a tres hipogeus. 
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Els hipogeus dins la història

Per començar és important fer uns petits apunts sobre el tema 
per comprendre aquestes estructures i les seves funcions. Cal 
puntualitzar que la paraula grega hipogaeum es tradueix literalment 

com a ‘sota terra’, i pot fer referència tant a una cambra funerària 
o, com en el nostre cas, a un passadís excavat al subsol de les 
cases i masies.

Fig. 1. Interior de l’hipogeu del carrer de Barcelona, 20. S’hi pot apreciar el passadís que condueix a la sala final i un nínxol situat a la paret dreta de la construcció. Fotografia: Alba Martín.



91      sumari    carrer dels arbres 7 / 2022

El 1963 els historiadors i arqueòlegs Marià Ribas i Lluís Balaguer 
a “Los hipogeos anhistóricos en Cataluña” van definir l’hipogeu 
com un monument subterrani que consta essencialment d’un 
passadís excavat en el sòl d’argila o de granit desfet que, després 
de diversos trams rectes, disposats en zig-zag, desemboca en una 
sala rodona o quadrada, generalment rodejada per una grada en 
forma de banc, les dimensions de la qual són a vegades tan petites 
que amb prou feines permeten l’estança d’un home encongit 
(Subiñà 2010, p. 71) 2

Algun cop s’ha intentat atribuir cronològicament aquests hipogeus 
a l’època romana. Els testimonis de relacions amb restes romanes 
són nombrosos però no es documenta cap relació directa de 
correspondència, sinó que en tots els casos la construcció de 
l’hipogeu va tallar els estrats romans preexistents. A més, en 
una zona amb tan alta densitat de poblament romà com són les 
comarques del Barcelonès, el Vallès Occidental (Castellar del 
Vallès, Sabadell i Terrassa) i el Maresme (Mataró i Vilassar) és molt 
fàcil que sota d’una casa o masia antiga es puguin trobar restes 

Fig. 2. Plànol de l’hipogeu del carrer de Dalt, 29, efectuat durant la intervenció arqueològica el 1988. Planta i seccions de l’hipogeu. Dibuixat per Antoni Fonollà. Museu de Badalona.
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d’una vil·la romana, temples pagans o altres construccions 3. La 
ciutat de Baetulo destaca per la seva importància en el comerç de 
vi, per tant, no és d’estranyar que en el subsol de l’actual barri de 
Dalt la Vila es trobin estructures de diferents èpoques, perquè 
ha estat i és una ciutat en constant creixement i evolució.

Habitualment la datació dels hipogeus ha vingut donada per la 
de l’edifici on es trobava l’entrada d’aquest però, considerant la 
dificultat de datar amb precisió els edificis atès l’ampli marge 

cronològic de la construcció, l’ocupació i la remodelació de 
l’edifici amb la de l’hipogeu, aquesta datació té poca fiabilitat 4. 
No obstant això, i donades les circumstàncies de l’estudi realitzat, 
l’única via per datar les galeries és la datació dels habitatges 
a partir dels plànols de la zona i la documentació localitzada a 
l’Arxiu Històric de la Ciutat de Badalona.

Donat que els hipogeus s’han detectat dins de construccions 
fetes durant els segles xvii i xix majoritàriament, podem esta-
blir, ara per ara, que els hipogeus de Badalona foren constru-

ïts entre els segles mencionats, essent el 
pic entre els segles xvii i xviii. El que no po-
dem assegurar és que les dues estructures, 
tant l’edifici com l’hipogeu, fossin construïts 
contemporàniament, ja que no hi ha datació 
d’aquests en concret. Aquestes datacions 
estan a mercè de qualsevol estudi que les 
pugui acotar dins d’una forquilla més preci-
sa i així millorar i ampliar les dades obtingu-
des fins al moment.

Per entendre el motiu de la construcció 
dels hipogeus cal remuntar-nos a la Cata-
lunya del segle xvii on Badalona era una vila 
poblada per uns 900 habitants segons els 
fogatges de 1675, construïda al voltant de 
l’església de Santa Maria i per les masies 
disperses pel territori 5. Malgrat els proble-
mes de l’època, les epidèmies, l’alta morta-
litat infantil i les incursions pirates i corsàri-
es, la població badalonina anà augmentant 
progressivament 6. 

Fig. 3. Plànol de les masies modernes de Badalona, 1982. Museu de Badalona. Arxiu Josep Maria Cuyàs i Tolosa a Notes o escrits de J. M. Cuyàs referits a 
diversos temes, C 168.
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Tot i que al llarg del segle xvii la pirateria va anar minvant, el 1710 
encara devia ésser un perill evident per a la població, com mostra 
la fundació de la Confraria de la Santíssima Trinitat, la finalitat 
de la qual era la redempció dels captius. Per evitar aquells atacs, 
els badalonins adoptaren diverses mesures, a vegades amb la 
col·locació de diverses torres de defensa en algunes masies 7. 

Durant el segle xviii, Badalona experimenta canvis socials i econò-
mics que establiren una especialització de conreus que derivarà 
en una economia de mercat. Juntament amb la fi del flagell dels 
atacs per mar, la vila adverteix un creixement demogràfic tant a la 
zona de la sagrera com a la resta del territori. 

Característiques i elements principals

En tots els hipogeus estudiats l’entrada no hi està assenyalada, és 
discreta, en alguns casos fins i tot amagada, i en molts es desconeix 
l’entrada original, sovint a través d’un pou cegat, que ha estat 
substituïda freqüentment per unes escales més modernes, que 
habilita el soterrani per a usos posteriors. La majoria dels hipogeus 
tenen el seu inici en alguna estança d’una casa particular, rural o 
urbana. En el cas de les masies, el punt d’accés més utilitzat per 
obrir el passadís era el celler, una estança que acostumava a estar 
desplaçada del centre de la casa, era un lloc fosc però accessible 
en cas d’emergència. 

Aquest és, potser, el més clar indicador del caràcter domèstic 
d’aquestes construccions. Són pocs els casos d’inici a l’aire lliure, 
i cap d’aquests és segur que no correspongui a una construcció 
anterior, actualment destruïda. 8 Un hipogeu està compost per 
dos elements principals: un passadís i una o diverses sales.

Pel que fa al passadís s’han de considerar múltiples variables com 
la presència o absència d’escales d’accés, el nombre de girs i la 
presència i el nombre de nínxols. Habitualment tots tenien escales 
d’accés; tanmateix, moltes són afegides com una obra posterior, 
en alguns casos perquè l’entrada original no es correspon amb 
l’actual. Pel que fa a les bifurcacions, la majoria solen tenir dues 

Fig. 4 Plànol de l’hipogeu de Can Nadal dibuixat per J. M. Cuyàs  i Tolosa. El document descriu 
l’ús  i situa l’entrada de l’estructura  pel celler. Museu de Badalona. Arxiu Josep Maria Cuyàs i 
Tolosa a Notes o escrits de J. M. Cuyàs referits a diversos temes, C 168.
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desviacions en angle recte sense necessitat d’estar motivats per cap 
canvi en la composició geològica ni obeeix a cap canvi de direcció, 
per la qual cosa es veu clara la intencionalitat del traçat trencat del 
passadís, potser per assegurar la foscor total de la cambra final. 

Amb referència al mètode de construcció, no hi podem afegir da-
des addicionals, ja que no s’han realitzat estudis pertinents sobre 
possibles traces a les parets ni hi ha documentació on se’n comenti 
res al respecte. Un cop més, esperem que resultats futurs revelin 
aquesta informació. No obstant, sí que podem afirmar, tal com 
apunten Marià Ribas i Lluís Balaguer a l’article d’Enric Subiñà,9 i 
com ho trobem dins la memòria de la intervenció al carrer de la 
Costa, 39-41 10 i a la de la Plaça Constitució, 10-11,11 que eren 
passadissos oberts en el sòl geològic natural del terreny, molt 
argilós i suficientment tou per aprofundir-hi ràpidament, però 
sense que caigués amb facilitat.

Tractant-se de les sales, la majoria tenen un banc corregut, continu 
i adossat al llarg de tota la paret de la sala, essent la mida del banc 
de més de mig metre, idònia per seure-hi. Cal tenir en compte 
la possibilitat de construcció d’una única sala o múltiples espais. 
En alguns casos també s’hi documenten nínxols, usualment tres, 
repartits entre les parets disponibles.12 La majoria de vegades la 
sala queda situada sota el jardí o pati de la casa, on s’origina, o bé 
sota el carrer o plaça contigus a la casa urbana d’on parteix.13

No és estrany que en moltes sales o sobre els nínxols apareguin 
algunes decoracions com creus, inscripcions petites o formes 
geomètriques o, fins i tot, claus de cap rodó.14

Sobre la base de les similituds formals dels hipogeus analitzats 
es pot afirmar l’existència d’un model constructiu comú que 
n’hagués inspirat la construcció, amb bancs, nínxols, formes, traçat 
i mides similars. Tanmateix, no cal veure-hi un model canònic 

irrenunciable, sinó una idea general desenvolupada localment 
segons el context particular de cada indret.15

En els hipogeus de la nostra ciutat veiem que la gran majoria 
compleixen totes les característiques esmentades, tot i que hi 
ha excepcions, fet que corrobora que no se seguia de manera 
estricta cap norma a l’hora de la construcció, sinó que se seguien 
algunes pautes que s’adaptaven a les necessitats i que podien fer 
aquestes construccions més utilitàries i còmodes.

Funcions i amortitzacions

Una de les hipòtesis amb més pes sobre la funció dels hipogeus 
és que, davant dels atacs a la població més propera al mar i la que 
tenia més poder econòmic establerta en masies, els habitants van 
reaccionar construint aquestes galeries per protegir-se durant 
les incursions. El fet d’estar excavats en llocs discrets i foscos 
afavoria que passessin desapercebuts, fet que remarcava així la 
seva funció principal que era la de protegir.

Els éssers humans tendim a amortitzar les construccions, buscant 
nous usos que s’acomodin a les necessitats diàries actuals. Així 
doncs, hauríem de pensar que els hipogeus no solament devien 
ser utilitzats durant temps convulsos, sinó que la seva funció 
aniria canviant juntament amb les necessitats de la població. 
És per això que trobem escrits més moderns on es parla de 
passadissos per guardar la vianda o fresqueres, fet que canviava 
la seva funció inicial a la de magatzem. Considerant el fet d’estar 
construïts sota terra amb una temperatura estable, fresca i sense 
llum solar, tenien un gran avantatge pel que fa a la conservació 
dels aliments. Anys més tard, durant la Guerra Civil (1936-1939), 
es van tornar a fer servir com a refugis, fet que els va retornar la 
seva funció original.
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En referència als objectes que podem trobar a l’interior dels hipo-
geus podem apreciar com aquests s’adeqüen a les amortitzacions 
de cada moment.

Si considerem la seva construcció tant com a refugi per als atacs 
marítims i petites revoltes com durant la Guerra Civil, no és 
casualitat que es construís un banc a la sala final per assegurar la 
comoditat dels hostes durant la seva l’estada.

D’altra banda, en temps de prosperitat on l’hipogeu seria utilitzat 
com a rebost o fresquera, el banc final podria haver estat usat 
com un prestatge on protegir i acumular el menjar en fresc, les 
viandes i les begudes.

Aquest criteri també es pot aplicar als nínxols de les parets del pas-
sadís, els quals s’haurien usat com a elements per sostenir una il-
luminació amb espelmes o llànties i més endavant podrien ser fets 
servir per venerar algun sant o recordar els difunts de la família.

Malgrat les funcions de fresquera i rebost, el propòsit de la cons-
trucció no era cap altre que el de fer d’amagatall o passadís de fu-
gida en cas d’atac pirata o revolta. Centrant-nos en els segles xvii i 
xviii trobem que a Badalona es construeixen una sèrie d’hipogeus 
a les cases del centre de la vila i a les masies de les rodalies imme-
diates. Tenint en compte el context històric anteriorment relatat, 
arribem a la conclusió que la població que ocupava l’actual barri 
de Dalt de la Vila, va patir diversos assalts violents que van fer que 
es construïssin amagatalls dins els habitatges. En alguns hipogeus 
del segle xviii es conserva una entrada i una sortida diferenciades, 
encara que molts han estat cegats intencionadament per segure-
tat. Molt probablement, la gran majoria comuniquessin amb l’ex-
terior per facilitar la fugida dels residents.

Pel que fa a les masies dels voltants, podem aplicar el mateix 
raonament, però cal afegir que algunes d’aquestes cases pairals 

estaven fortificades amb torres de defensa, troneres i espitlleres, 
per tant, la seguretat dels habitants quedava garantida. 

Respecte a les reutilitzacions, observem una pauta en gairebé tots 
els hipogeus. En primer lloc, com a estructura de protecció i refugi 
durant els temps de revoltes o guerres. I, en segon lloc, durant els 
períodes de bonança se’ls va donar un altre ús, com a fresquera 
o celler familiar, gràcies a la humitat i la temperatura constants. 
Quan de nou sorgeixen temps convulsos, són utilitzats altre cop 
com a refugi. Veiem com hi ha una alternança entre refugi i rebost 
al llarg del temps.

Distribució geogràfica: els hipogeus a Catalunya

La construcció d’hipogeus comprèn amb més intensitat la costa 
central catalana, amb una gran proliferació a la comarca del 
Maresme, on podem situar diversos punts de gran concentració 
com Mataró,16 Argentona 17 i Vilassar de Mar. D’aquesta última 
població no s’ha trobat cap article on es documenti la ubicació 
dels corredors i, per tant, ha sigut impossible introduir-los dins 
d’un plànol. Tot i això, se sap que existeixen, com a mínim, uns 
dinou hipogeus al municipi. Cal remarcar el fet que Marià Ribas, 
el primer arqueòleg i historiador a tractar els hipogeus, era de 
Mataró i, en conseqüència, és lògic que l’àrea més treballada 
sobre el tema sigui la comarca del Maresme.

L’altre punt amb més densitat d’hipogeus és, sense dubte, la 
zona de l’àrea metropolitana de Barcelona. Els municipis on 
s’han localitzat més galeries són la ciutat de Barcelona, 18 Mont-
gat,19 Santa Coloma de Gramenet,20 Vilanova i la Geltrú 21 i Ba-
dalona. Dels municipis estudiats no s’ha trobat la posició de tots 
els passadissos, per tant, el plànol general reflecteix aquells que 
hem documentat.
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Finalment hi ha la comarca del Vallès Occidental, on sabem que 
hi ha hipogeus a Terrassa 22 tot i que la documentació escrita no 
determina l’emplaçament dels hipogeus i, per tant, tampoc s’han 
pogut inserir al plànol. 

A conseqüència d’aquesta falta d’informació, el mapa general no 
il·lustra la quantitat d’hipogeus localitzats a Catalunya ni l’estat 
de la recerca. Es pot apreciar que les àrees amb més hipogeus 
corresponen a la zona costanera, fet que no sorprèn si es té en 
compte que l’ús inicial era un refugi contra els atacs marítims. En 
aquesta zona hi ha ciutats clau com Barcelona o Mataró, que per 
la seva demografia o per l’activitat comercial els atacs en aquests 
municipis van ser més freqüents. 

Els hipogeus a Badalona

Respecte a la ubicació dels hipogeus en el terme municipal de 
Badalona, he identificat divuit. Els he dividit en dos grups 23: els 
que es trobaven en zona urbana, a l’actual barri de Dalt la Vila, 
i els situats a les masies disperses pel territori, que, en trobar-
se més aïllades, necessitaven protecció. Tots daten dels segles 
xvii i xviii, moment en què les cases i masies van ser edificades o 
reformades.

A continuació faig una relació dels hipogeus estudiats i localitzats.

Carrer de Fluvià, 23-25, es tracta d’un hipogeu del segle XVII, 
documentat el 1968 per l’arqueòleg i historiador Josep M. Cuyàs. 
Consta de doble passadís amb una sala final cadascú. Un dels 
passadissos dona accés a la cisterna romana. 24 

En aquest mateix carrer es coneix per fonts orals, l’existència d’un 
altre hipogeu situat en una casa i sense documentar.

Fig. 5. Plànol dels hipogeus localitzats a la costa central catalana. Escala 1:250000 de l’ICGC, maig del 2019.

Fig. 6 Plànol dels hipogeus localitzats a Badalona. Escala 1:25000 de l’ ICGC, maig del 2019.
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Fig. 8. Plànol de la secció i planta de l’habitatge del carrer de Fluvià, 23-25, amb l’hipogeu situat al subsol de l’edifici amb els números 5-6 i la cisterna amb l’1. Pepita Padrós Martí; Carme Puerta López. “Memòria d’excavació del carrer 
de Fluvià, 23-25”. Museu de Badalona, 1985.
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Carrer de la Costa, 39-41, descobert l’any 2018 en un seguiment 
arqueològic durant l’arranjament del carrer. No s’hi va poder 
excavar. No s’han documentat graons a l’entrada degut al fet 
que el corredor inicial estava reblert de grans blocs de pedra. La 
galeria principal comença aproximadament al centre del carrer, 
de 2,40 m de llargada aproximadament i orientada en sentit 
nord-est/sud-oest, desembocava en una sala amb un diàmetre 
de màxim d’1,50 m situada al subsol de les finques núm. 39-41, 
també reblerta de sediments.

Del costat sud de la galeria sortia un segons passadís amb una llar-
gada de més de 2,50 m. Al final d’aquest corredor hi havia excavat 
en la paret un nínxol que probablement es va emprar per situar-hi la 
il·luminació. Al costat nord, també semblava que sortia un altre pas-
sadís, però va ser impossible documentar-ho.

Tot i no haver-se efectuat una excavació en extensió de l’interior de 
l’hipogeu, sí que es va poder determinar que la seva construcció és 
anterior a la planificació i remodelació del carrer de la Costa del se-
gle xix, degut al fet que l’accés es trobava a l’eix central de la calçada.

Fig. 9. Plànol general de la intervenció arqueològica al carrer de la Costa, 39-41, maig del 2018. La unitat estratigràfica 106 indica l’hipogeu.
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Fig. 7 Plànol dels hipogeus ubicats a la zona de Dalt la Vila de Badalona. Escala 1:5000 de l’ICGC, maig del 2019.

Pere Serra Argila 25 ens va informar que als actuals números 10-12 
del carrer de la Costa hi havia hagut un altre hipogeu, avui desapa-
regut. Aquest estava en una antiga casa amb l’entrada pel carrer de 
la Via Augusta, 35, i s’hi accedia pel celler. La finca va ser enderro-
cada entre el 1999 i el 2000 per edificar-hi nous habitatges.

Carrer de Lladó, 55-67, datat aproximadament entre els segles 
xvii-xviii i descobert l’any 1999 en enderrocar els habitatges i ex-
cavar-se el subsol de la finca. És un hipogeu doble amb escales 
d’accés de maó i flanquejades per dos murets d’obra. A l’interior 

Fig. 11. Plànol dels hipogeus de la plaça de la Constitució. Dibuix: Antoni Fonollà. Museu de Badalona. Departament 
d’Arqueologia.

del passadís van localitzar diversos atuells de ceràmica vidriada 
molt ben conservats datada entre finals del segle xix o principis 
del xx que ens donen el moment d’amortització d’aquesta es-
tructura. 26 

Plaça de la Constitució, 10-11, hipogeu descobert durant els 
treballs d’excavació arqueològica duts a terme l’any 1998. 
L’entrada a l’hipogeu estava situada a tocar de la paret que dona 
a la plaça de la Constitució, situat al costat dels fonaments del 
teatre romà de Baetulo i del templet del complex teatral. Es tracta 
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d’un hipogeu doble que queda cegat intencionadament, amb un 
passadís conservat de 7 m de llargada aproximadament. El ventall 
de datació establert coincideix amb els anteriors hipogeus 27.

En aquesta mateixa ubicació trobem un altre hipogeu, més al 
centre de la plaça, adossat a una estructura romana.28

Carrer de Dalt, 29, casa coneguda com cal Boscasser o matalasser. 
Documentat l’any 1988. Té una entrada amb dos trams d’escales, 
orientats en direcció al carrer Lladó. La galeria inicial fa un gir 

Fig. 10. Fotografia de l’interior de l’hipogeu del carrer Barcelona. S’hi pot apreciar el passadís i l’entrada d’aquest mitjançant dos graons. Fotografia: Alba Martín.

a la dreta, on comença un segon passadís situat a la paret de 
l’esquerra, al final d’aquest hi ha una sala. El corredor principal es 
torna a bifurcar uns metres endavant en tres ocasions més. Els 
dos passadissos excavats a la dreta tenen una sala final, mentre 
que l’últim, situat a l’esquerra, queda cegat intencionadament.

Carrer de Barcelona, 20, finca coneguda per cal Fideuer. Situat 
dins l’antic celler de la casa. Entrada amb graons i un únic passadís 
amb nínxols a les parets. Molt ben conservat.29
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Travessera de Montigalà, s/n, Can Bofí Vell, datat entre els segles 
xvi i xix. Té un passadís únic que desemboca en una sala amb 
banc. Segons la documentació de Josep M. Cuyàs 30 va ser utilitzat 
durant la revolució de la Jamància que tingué lloc el 1843.31

Carrer de Pompeu, 55,  Can Canyadó, documentat des del segle 
xvii. Situat a l’esquerra de l’entrada a la masia. És una altra de les 
excepcions respecte de la situació de l’hipogeu, ja que era bastant 
visible. No disposem de gaire més informació.32

Fig. 13. Interior de l’hipogeu de la masia Can Nadal. Es mostren els dos trams d’escales d’accés i 
un dels nínxols. Fotografia: M. del Mar Mascareñas Rubiès.

Fig. 14. Hipogeu de la masia Can Nadal. S’evidencien els materials de construcció així com, en 
la part superior, el sòl argilós característic de la zona. Fotografia: M. del Mar Mascareñas Rubiès.

Carrer de Pomar de Dalt, 16, o Can Miravitges, documentat per 
primer cop el 1778. Situat al costat del corral, s’hi accedeix per una 
sala que hi ha a sota de la terrassa. Disposa d’un passadís central 
que desemboca en una sala rodona d’on surten dos corredors 
més. En un dels documents escrit per Josep M. Cuyàs on es llisten 
diferents elements de la masia, s’anomena com a gruta o cova. 33 

Carrer de Can Tiano, Can Nadal, masia situada per sobre de la 
riera de Canyet datada aproximadament al segle xvi. Hipogeu si-



102 103     sumari    carrer dels arbres 7 / 2022

tuat al celler amb un únic passadís de 8 m de llarg i amb presència 
de diversos nínxols al llarg del recorregut, segurament per situar 
llànties o espelmes. Entrada amb cinc graons d’obra, fa un gir i bai-
xa un graó més. Les parets són d’obra amb maons fins als 1,70 m
d’alçària, més amunt està excavat al sòl argilós directament; segons 
Josep M. Cuyàs, en algunes zones l’argila és tan humida que gaire-
bé regalima l’aigua. Més endavant es recobreix el sostre amb maons 
i dos arcs creuats. 34

Carrer de la Independència, 5-6, Can Pontons, ubicat al menjador 
de la masia. No disposo de gaire informació sobre aquest hipogeu. 
Josep M. Cuyàs fa constar que en època romana s’utilitzava per ce-
lebrar els naixements i les morts. Aquesta qüestió no ha estat con-
trastada amb datacions ni excavacions arqueològiques, per tant, no 
podem considerar aquesta afirmació totalment certa. És possible 
que fos informació tramesa oralment de generació en generació.35

Carrer del Mas Oliver, masia coneguda per can Ribó o Mas Oliver, 
un cop més trobem l’hipogeu situat dins del celler i amb deu graons 
per afavorir l’entrada. Un únic passadís recte de 35 m de llarg que 
desemboca en una sala amb banc corregut. El corredor està excavat 
al sòl sense recobrir, en direcció nord-sud. En un dels documents 
de Josep M. Cuyàs explica que el 1835 s’hi va amagar el Sant Crist 
del monestir de Sant Jeroni de la Murtra.36 El 27 de juliol d’aquest 
any els jerònims van haver d’abandonar definitivament el cenobi 
que fou incendiat durant un aldarull popular.

Per últim, vull parlar d’un hipogeu situat al municipi de Tiana, a la 
masia de Can Sentromà o can Sant Romà, finca que històricament 
ha estat molt lligada a Badalona. Situada a la riera de Montale-
gre, 2. Data del segle xvii i té les mateixes característiques que la 
majoria dels altres hipogeus. Situat a l’esquerra de l’entrada de la 

Fig. 12. Document amb un croquis i les notes de l’hipogeu de Can Sentromà. Museu de Badalona. Arxiu Josep M. 
Cuyàs i Tolosa.
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casa, té un únic passadís de 8 m de llargària, amb diversos can-
vis de sentit durant tot el recorregut. Es poden apreciar nínxols 
a les cantonades del passadís. El 1972 Josep M. Cuyàs va reco-
llir la informació oral facilitada pel baró d’Esponellà sobre la uti-
lització d’aquestes “coves” com a espai per invocar el diable i en 
èpoques posteriors va servir per conservar  la vianda en fresc.37 
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Resum
L’article repassa l’esdevenir de la finca coneguda com a Can 
Solei durant els anys que van des del 1814, any de la mort del 
seu propietari Josep Romà fins a l’any 1859 quan, després d’un 
procés de subhasta, Evarist Arnús adquireix la part que resta 
de la propietat. Quaranta-cinc anys en els quals es desfà una 
propietat que havia estat de les famílies Solei i Romà des del 
segle xvi, i que a partir d’aleshores quedarà dividida en dues 
grans finques: Ca l’Arnús i Can Solei, finalment unides el 2003 
com a propietat municipal.

CAN SOLEI AL SEGLE XIX. COM DE MICA EN MICA 
ES DESFÀ UNA FINCA

M. DOLORS NIETO SABATER
Historiadora i arxivera. Museu de Badalona

Què va ocórrer perquè la finca coneguda com a Mas Solei, de la 
qual es pot fer el seguiment des de 1640, dos segles més tard, el 
1859, fos molt més petita i quedés totalment dividida en dues: 
Can Solei i Ca l’Arnús?

Què va passar a partir del 1814 (abans sembla que no hi havia 
hagut gaires sotracs) 1 i, sobretot, a partir de 1835 que es van 
començar a segmentar de manera reiterada peces de la finca i per 
què, vint-i-cinc anys més tard, tot hagués canviat de mans?

En aquest article intentarem fer-ne el seguiment.

Comencem el dia 10 d’agost de 1814, quan Josep Romà Jardí, 
advocat de la Reial Audiència de Barcelona, crida el notari Francesc 
Mas Vidal per lliurar-li un document plegat i tancat que conté el 
seu darrer testament. Se sent a punt de morir i, de fet, dos dies 
més tard, el 12 d’agost de 1814, el mateix notari Mas Vidal llegeix 
públicament aquest testament. I aquí començarà l’embolic...2

Josep Romà Jardí era fill de Pau Romà Font, doctor en drets, i de 
Marianna (Romà) Jardí 3. L’11 de desembre de 1773 firma capítols 
matrimonials amb Marianna (Romà) Jardí Vidiella, filla de Joaquim 
Jardí Revull, ciutadà honrat de Barcelona, que aleshores viu a 
Tivissa, i de Magdalena (Jardí) Vidiella, difunta quan se celebra 
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el casament de la filla. Pel document deduïm que es tracta d’un 
matrimoni arreglat. El pare de la núvia i la mare del nuvi eren 
germans. Com que Josep Romà Jardí havia estat nomenat hereu 
universal del seu pare, tot i que la mare tenia l’usdefruit d’aquells 
béns durant tota la seva vida, en els capítols matrimonials es 
deixa establert que Josep Romà rebrà, quan sigui el moment, tota 
l’heretat de la seva mare per bé que ella se la reserva mentre 
visqui. 4

En fer testament el 1814, Josep Romà Jardí té la casa principal 
a Barcelona, on viu al carrer de Lledó amb la seva segona esposa 
—Francesca (Romà) Fraga— després d’haver enviudat de Marianna 
(Romà) Jardí Vidiella.

Una vegada designats els marmessors i executors del testament, 
després d’expressar les voluntats del seu enterrament (lloc, 
manera, nombre de misses, etc.), i de demanar que es faci inventari 
de tots els seus béns i es paguin immediatament els seus deutes i 
tot allò que tingui en crèdit, Josep Romà estableix els llegats que 
segueixen:

Llega a Francesca (Romà) Fraga, 200 lliures per tant com l’ha 
cuidat i com ho ha fet durant la seva malaltia.

I estableix hereus universals seus, a tots a parts iguals, les següents 
persones:

Francesca (Romà) Fraga, la seva esposa.

Ramon Romà Jardí, Josepa (Blanch) Romà i Teresa (Puget) 
Romà, fill i filles d’ell i la seva primera muller, Marianna 
(Romà) Jardí.

Josep Romà Fraga, Maria Anna (Font) Romà Fraga i Francesca 
Romà Fraga, fill i filles d’ell i Francesca (Romà) Fraga, la seva 
segona esposa.

En total, set persones diferents són les hereves universals de 
Josep Romà, qui estableix un seguit de fets a tenir en compte 
—ús de la casa principal, dels mobles, de les joies, dels trastos, 
etc. per part de la seva esposa; dot i robes i vestits als fills en 
cas de casament— per conèixer i establir el valor dels seus béns i 
repartir-los per igual entre els seus fills.

I, per portar-ho a terme, demana que es faci inventari i es manin 
estimar les cases que posseeix a Barcelona, i els mobles, els 
trastos i les joies i, també, les de la torre de Badalona. I estableix, 
igualment, que poden vendre o alienar perpètuament la torre, 
mas i heretat amb les terres, els honors i les possessions que té 
i que li pertanyen a Badalona. I és, a partir d’aquí, que s’obre la 
porta a la venda de la finca de Can Solei per poder fer efectiu el 
pagament i la divisió de l’herència. L’inventari es fa els dies 23 i 30 
d’agost i el 20 de setembre i, segur, que va servir per avançar en 
el compliment de la voluntat del testador. 5

Com és fàcil de pensar, aquest testament i aquest nomenament 
de cohereus no és ben rebut per tots i aviat és impugnat per part 
de Ramon Romà Jardí, el primer fill del mort, que considera que 
els béns li corresponen a ell com a primogènit.

El procés jurídic s’inicia ben aviat i, el 27 de gener de 1816, les 
dues parts (Ramon Romà Jardí d’una banda, i la resta de cohereus 
de l’altra), arriben al compromís d’acceptar allò que determinin els 
àrbitres nomenats de manera amigable per les dues parts.

El 17 de setembre de 1817 es dicta la sentència arbitral en la qual 
no s’accepta que hagi de prevaldre el dret de l’hereu sinó el que 
Josep Romà va dictar en el darrer testament.

A partir de la sentència es devien iniciar els tràmits per a la divisió, 
entre els quals hi ha la subhasta de les finques. Coneixem que la 
subhasta se celebra l’agost de 1818 i que, si no tota, bona part de 
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Fragment del Mapa que manifiesta la heretat de l’Il.ltre. Sor Marqués de Barbará de 1797 on es llegeixen els límits de la propietat del Doctor Pau Romà que, com s’hi observa, van des de l’anomenat Torrent de la Font (anys després 
carrer de la Riera d’en Matamoros), i part del camí de Montalegre, fins al mar i la riera d’en Canyadó. Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs
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Gravats d’impremta per a postals editades segurament a la postguerra, de dos racons dels badius de Can Solei. Museu de 
Badalona

1878: Detall del plànol de Badalona de Jaume Solà Seriol on s’assenyalen les finques de Can Solei i de 
Ca l’Arnús. El detall serveix per entendre l’extensió de la propietat de Can Solei al segle xvii i, segurament, 
bona part del segle xviii, els límits de la qual eren: la riera d’en Canyadó, el mar, el carrer de la Riera d’en 
Matamoros i el camí Fondo. Museu de Badalona. AHBDN
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la propietat l’adquireix Anton Siguenze, que actua per l’advocat 
Bonaventura Autet.

Bonaventura Autet era un dels jutges àrbitres de la sentència de 
1817. Bonaventura havia estat designat per Ramon Romà Jardí i 
considerava que aquest havia de ser l’hereu universal dels béns 
del seu pare. Potser per aquest convenciment, potser d’acord amb 
Ramon Romà, potser..., no ho sabem, ja que no hem localitzat 
cap documentació que ho certifiqui, el fet és que el juliol del 
1819 Siguenze tenia la propietat de 4/7 parts de l’herència, una 
propietat que, de fet, era de Bonaventura Autet. 6 i 7

Autet aconsegueix el conjunt de la propietat, signa escriptures 
de concòrdia amb tots els cohereus entre els anys 1819 i 1820 8 

i manté totes les propietats: les cases de Barcelona del carrer 
Lledó i la finca de Badalona, Can Solei.

El 18 d’octubre de 1834 Bonaventura Autet Navarro, advocat 
de Barcelona, fill de Josep i de Margarida Navarro, mor de “la 
enfermedad reinante” 9 i el 26 de novembre d’aquell any es 
protocol·litza el testament sacramental que havia fet, segons el 
qual deixa per hereva dels seus béns Margarida (Ferrer) i Autet, 
vídua de Pere Ferrer, espaser, la seva germana. 10 i 11

Uns mesos més tard, el 14 d’abril de 1835, Margarida (Ferrer) 
Autet propietària dels béns de la casa Romà fa escriptura de 
“donació” a favor de Josepa Oriol (Llobet) Romà, esposa d’Ignasi 
Llobet, notari de la ciutat. En la justificació o explicació de la 

Vista general de les finques de Can Solei i Ca l’Arnús dels anys seixanta. Destaca, a la part més propera, la zona arbrada del jardí de mitjan-final segle xix de Can Solei, mentre que les zones arbrades de la 
part posterior corresponen a la finca de Ca l’Arnús. Desconegut/Museu de Badalona. AI
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donació s’esmenta com el seu germà Bonaventura havia adquirit 
els béns de Romà quan el jutge va acordar que es podien dividir. 
No obstant això, com que el procés (judicial) no és encara definitiu 
i pot ser llarg i es van acumulant deutes de censos i anualitats 
no pagades, etc. Margarida no vol assumir aquesta despesa i, 
per tant, cedeix la propietat a Josepa Llobet com a “hereva” 
més propera. Per la donació, el matrimoni Llobet Romà donarà 
a Margarida 1.000 lliures (500 a l’acte i la resta en tres pagues 
en tres anys).12 Aquesta donació permet conèixer com, malgrat 
la sentència arbitral de l’any 1817, el procés judicial perdurava 
encara 18 anys més tard.

Qui és Josepa Oriol (Llobet) Romà? No tenim el testament de 
Ramon Romà Jardí, ni sabem quan va morir i, així, ignorem quina 
relació de parentiu hi té. Pensem, però, que Josepa deu ser filla 
seva; potser la seva hereva. Aquest document, aquesta “donació” 

ens fa pensar, també, que potser Bonaventura Autet i Ramon Romà 
Jardí devien tenir algun acord per reunir i reagrupar la propietat. 
Quin sentit té, si no, que Margarida li “doni” a Josepa Oriol (Llobet) 
Romà? La donació és, també, un retorn als propietaris “legítims”.

El matrimoni Llobet té previst pagar tots els endarreriments i 
deutes que hi ha amb la propietat i, poc temps després, el 16 de 
juliol fan un debitori a favor d’Isidre Henrich i Esteve, de Barcelona, 
del comerç, qui els ha deixat 15.900 lliures.13 Sembla que no 
ho devien liquidar tot perquè els deutes s’allarguen i creixen a 
mesura que passen els anys. Aquest debitori, però, aporta una 
altra informació interessant. S’hipoteca la casa gran amb unes 
altres quatre, petites, juntes, situades al carrer de Lledó i baixada 
de Cassadors de Barcelona i la finca de Badalona amb una casa 
gran i 56 mujades de terra i aigua per regar. I, d’aquesta manera, 
sabem l’extensió de la propietat de Can Solei el 1835.

Les feixes de la part posterior de la finca de Can Solei ocupades per arbres, feixes de plantació i, a la dreta del tot, la 
pineda. Desconegut/Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs

La finca de Can Solei  té dues cases. La més antiga és segurament la que es veu a la fotografia que té, a la part superior, 
un espai per a una campana. Lladó-Padrós/Museu de Badalona. AI
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Els documents indiquen que Josepa Oriol (Llobet) Romà i el seu 
marit Ignasi Llobet inicien un llarg període en el qual la propietat 
es va parcel·lant i es van realitzant establiments emfitèutics diver-
sos que, progressivament, l’empetitiran. 

Els censos d’aquests establiments havien de servir per cobrir les 
despeses diverses que el matrimoni tenia per raó del procediment 
judicial i els deutes que se n’havien anat derivant i per evitar-
ne la subhasta. Però els documents indiquen que tot plegat no 
és suficient i no se n’acaben de sortir.14 Una d'aquestes vendes 
serà la d'una peça de terreny per a la construcció del cementiri. 
El detallo d'aquesta venda està relacionada en el segon ítem del 
quadre de la nota 16.

L’any 1851 hi ha, finalment, una sentència que recull el resultat 
final del procés jurídic instat pels creditors del matrimoni Llobet 
Romà. La resolució és que se subhastin els béns i es paguin, segons 
l’ordre que s’hi determina, les quantitats distintes. Comunicada 
la sentència a tots els creditors, després de fer-ne rectificacions, 
de redactar-se els convenis que calia de cara a la subhasta, etc., 
l’abril de 1853 es proposa deixar-la temporalment en suspensió 
i accedir a la demanda dels deutors d’una pròrroga per poder 
vendre directament. Finalment, l’agost del 1853, per sentència, 
es procedeix a l’aixecament del segrest de béns i s’accepta la 
pròrroga de la demanda.

Durant aquest temps i abans que es procedeixi a la subhasta 
definitiva de la finca que se celebra el 2 de desembre de 1858, 
en què Evarist Arnús fa la posta guanyadora, sabem d’alguns 
moviments de venda a la finca, un dels quals tan important que 
donarà forma a la propietat de Can Solei des de mitjan segle xix 
fins que va ser adquirida per l’Ajuntament de Badalona l’any 1974.

L’ermita o la caseta d’eines de Sant Ramon, segurament l’oratori situat als afores que s’esmenta en la descripció de la 
propietat feta el maig del 1858. Situada a la part baixa de l’actual barri de Morera, va ser enderrocada en construir-s’hi 
l’autopista. Cortinas/Museu de Badalona. AI. Fons Josep Cortinas
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El 6 de febrer de 1854, José de Magarola, coronel d’infan-
teria de Barcelona, ven perpètuament a Antoni Mollard, veí 
de Barcelona, del comerç, natural de Valence (França), com a 
representant de la raó social Pau i Antoni Mollard germans, 
un edifici que servia de fàbrica amb el terreny on estava cons-
truïda. I una altra porció de terreny, a tocar, d’una mujada i 
mitja. És de la seva propietat en pur i franc alou i abans havia 
format part del mas Solei.15 Aquesta finca havia arribat a les 
mans de José de Magarola per una venda que l’any 1852 li 
havia fet Ramon Sampons, que la tenia d’abans de 1847.

El mateix dia, Ignasi Llobet i Josepa Oriol (Llobet) Romà, 
de Barcelona, per pagar a diversos (segons la sentència de 
1851) venen a Antoni Mollard, de Valence (França), com a 
representant de la raó social Pau i Antoni Mollard germans, 
quatre mujades i mitja i una mundina de terra campa de 
pertinença del mas Solei. I li venen, també, 25 plomes d’aigua 
de les que neixen i flueixen de la mina que els venedors van 

Barri d’entrada a Can Solei, al carrer de la Seu d’Urgell/Méndez Núñez. A la part superior del barri, s’hi pot llegir la data 1854, any que 
fou construït. Desconegut/Museu de Badalona. AI. Fons Revista de Badalona

Postal editada segurament a la postguerra on es veu el camí d’accés a les cases i una part del jardí. Desco-
negut/Museu de Badalona. AI
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fer construir a costa seva en l’heretat, que es té en domini del rei a 
cens d’un sou anual.16

I aquestes dues vendes, amb alguna que hi devia haver posterior-
ment, són les que donaran lloc a la finca de Can Solei, tal com 
la coneixem actualment. No sabem si quan la família Cros la va 
adquirir al final dels anys seixanta del segle xix era exactament la 
mateixa que anys abans havien format els germans Mollard, tot 
i que la informació que conté la documentació tributària que es 
conserva a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Badalona dona peu a 
creure que sí.17

Hi ha alguna segregació més, però el final de tot aquest complicat 
procés d’herència acabarà amb la subhasta dels béns de l’any 1858.

L’any 1856, es procedeix per experts designats pels creditors i pels 
deutors i per un tercer a manera d’àrbitre, afegit a la descripció 
i valoració de la finca de Badalona per posar-la a subhasta. Una 
finca que el 18 de maig de 1858 comprèn el següent:

Casa de pagès de 12.546 pams de superfície a més a més 
de les ocupades per les galeries aixecades fins al nivell 
d’habitació principal a l’est, nord i oest.

La casa consta de planta baixa i principal i “azotea” o càmera.

A la planta 1, hi ha l’habitatge del masover amb els accessoris, 
quadra per a tres animals de llaurar, celler i cups.

Al segon: les habitacions del propietari de la finca.

Tercer: destinada gairebé tota a la collita de grans i altres 
productes de la finca.

Als afores hi ha un oratori (que segons sembla és públic) de 
40 pams de longitud i 24 d’amplària.

Els eucaliptus i els pins que hi havia a les franges superiors de la finca de Can Solei, l’any 1936, quan fou convertida en parc 
públic juntament amb Ca l’Arnús. Francesc Domingo/Museu de Badalona. AI. Fons F. Domingo
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De tercera qualitat: la resta de terres: 4 mujades (entre les 
quals hi ha la vinya dita Mayol Blanch).

El valor de les terres és de 96.000 reals de velló.

Mina d’aigua: 64.000 reals de velló.

El valor total de la finca es determina en 299.982 reals de velló.18

El 2 de desembre de 1858, Evarist Arnús és l’únic postor en la 
subhasta i n’ofereix 200.000 rals. Arnús pren possessió formal 
de la finca el 5 de gener de 1859. I, finalment, el 19 d’abril de 
1859, havent fet el pagament de tots els deutes que hi pesaven al 
damunt (condició imprescindible per prendre’n possessió), Evarist 
Arnús passa a ser propietari d’una part molt important de l’antiga 
finca anomenada Mas Solei.18

En aquell moment, els límits de la finca adquirida per Arnús eren 
a orient, la riera (la riera d’en Canyadó); a migdia, Pere Vehils i el 
camí reial de Mataró; a ponent, Pau Mollard i, al nord, Francesc 
Puig (manyà sord).

I fins aquí la història d’un patrimoni que segueix un fil familiar que 
se sustenta en la institució de l’hereu i/o la pubilla des de 1636 i 
que, en trencar-se, acabarà derivant en la “desfeta” del patrimoni.19

Quin paper ha tingut en aquesta desfeta patrimonial la decisió de 
Josep Romà Jardí, que no oblidem que era advocat, de saltar-se la 
institució de l’hereu i repartir el seu patrimoni de manera igual a 
tots els seus fills?

En quin percentatge aquesta decisió i el plet que va generar són la 
causa d’aquesta desfeta?

No hem pogut saber si es van haver de subhastar la casa gran i les 
botigues de Barcelona o si es van poder vendre; tampoc quan va 
ser i tampoc si van anar a parar a un únic propietari o a diversos. 

Una dilatada estança tancada amb parets, per servir de paller.

Una caseta (baixos i entresol) a tocar del paller, amb safareig 
de dimensions regulars i un gran espai enrajolat per batre l’era.

Al costat de ponent de l’edifici, un conducte arquejat que 
encamina les aigües a una bassa de 83 pams de costat per 16 
de fons, les parets de la qual tenen 7 pams i mig d’ample. Es 
nodreix de la font i serveix de dipòsit per al reg de l’hort que 
té immediat.

També les parets de 20 pams (com a terme mitjà) que en una 
extensió dilatada circumval·len el jardí, pati de la casa i part 
de les terres altes per la part de l’est i sud.

També una extraordinària bassa de 62 pams de costat per 20 
de profunditat que havia servit per regar les terres inferiors. 
Les parets són de 10, 5 i 4 pams.

També les parets de maçoneria amb els seus espatllons 
(reforços) de 3 pams de gruix d’una sòlida construcció que, 
amb 984 pams de longitud i 20 d’alçària, posen els terrenys a 
bon cobert d’avingudes.

Llevat de les basses i la paret de la riera, la resta d’obra és 
regular i alguna està deteriorada, ja sigui per l’antiguitat ja 
sigui per descuit.

Així, doncs, tot el que és obra de fàbrica de paleta, fuster i 
manyà i vidrier ascendeix al valor de 139.982 reals de velló.

Terres:

De primera qualitat: 3 mujades.

De segona qualitat: 6 mujades (entre les quals hi ha la vinya 
del cementiri d’unes 4,5 mujades).
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Fotografia aèria dels anys seixanta on es veu la finca de Can Solei, de la qual ja s’ha separat l’espai ocupat pel camp del FC Badalona i, la finca 
de Ca l’Arnús, on es poden observar els espais de terreny dedicats a l’agricultura. Desconegut/Museu de Badalona. AI. Fons Ajuntament

I, què se’n va fer de Josepa Oriol (Llobet) Romà i d’Ignasi 
Llobet? Tenien altres propietats i rendes i aquesta, la 
que provenia de Josep Romà Jardí, n’era una més i no 
els afectava en la vida quotidiana i, per tant, se’n van 
poder desfer sense més? Si ja havien rebut la part que 
els corresponia de l’herència de Josep Romà, com és 
que accepten la donació que els fa Margarida (Ferrer) 
Autet? Moltes preguntes encara a l’aire que no tenen, de 
moment, resposta.

Notes

1. El matís, gaires sotracs, té la seva raó de ser. Com es pot observar en el 
Mapa que manifiesta la heretat del Iltre Sor Marqués de Barbará... de 1797, els 
límits de la propietat del doctor Pau Romà eren el mar, el torrent de la Font 
(actualment carrer de la Riera d’en Matamoros en bona part) i, pel nord, 
sembla que seguiria el camí que duia a la riera de Montalegre (si fa no fa, 
l’actual carrer de Montalegre), fins a arribar a l’actual riera d’en Canyadó, el 
límit de la propietat per la banda de l’est. 

Aquests límits l’any 1814 eren més reduïts, sobretot en la part de terrenys 
situats entre el mar i la carretera reial, on s’havien fet establiments emfitèutics 
primer, i vendes més endavant.

2. Testament de Josep Romà Jardí. AHPB. Notari: Francisco Mas Vidal (núm. 
1127), volum 42 (protocol de testaments 1814).

3. En casar-se, les dones prenien com a primer cognom el del marit. Aquest 
fet provoca, en la lectura de documents, que sigui fàcil confondre’s i situar-
les com si fossin filles. Per això, en aquest article hem optat per posar el 
cognom del marit de les dones entre parèntesis per evitar confusions.

4. Capítols matrimonials entre Josep Romà Jardí i Marianna (Romà) Jardí 
Vidiella. AHPB. Notari Joaquim Tos (núm. 1090), volum 8.
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5. Inventari dels béns de Josep Romà Jardí. AHPB. Notari: Francesc Mas Vidal (núm. 
1127), volum 32.

6. Comunicació d’intima a diversos cohereus d’agnició i reconeixement de bona fe a 
favor de Bonaventura Autet. Notificació a Josep Anton Blanch i Josepa (Blanch) Romà. 
AHPB. Notari Tomàs Moragas (núm. 1202), volum 5.

7. Agnició de bona fe: antigament, en el dret català, manifestació del comprador d’una 
finca d’haver-la comprada per a un altre, feta dintre l’any posterior a l’adquisició, amb 
la qual cosa, en traspassar la finca al comprador definitiu, hom quedava exempt del 
pagament del lluïsme, www.enciclopèdia.cat.

8. Les escriptures de concòrdia amb els diversos cohereus se signen totes davant el 
notari de Barcelona, Tomàs Moragas, en data 15 de gener, 26 de febrer, 23 de març 
i 20 d’abril de 1819 i 1 de gener i 18 de juny de 1820. AHPB. Notari Tomàs Moragas 
(núm. 1202), volums 3 i 4.

9. Fa referència a l’epidèmia de còlera que es va estendre per Catalunya des de 
l’agost de 1834. Al setembre estava estesa a l’interior de la ciutat emmurallada de 
Barcelona, malgrat els cordons sanitaris que s’havien establert. A Barcelona van 
morir 3.344 persones, un 2,7% de la població.

10. Acte de posar en escriptura notarial el testament sacramental de Bonaventura 
Autet Navarrro. AHPB. Notari: Joan Oller Quintana (núm. 1224), volum 6.

11. Testament sacramental, antiga forma testamentària peculiar de les persones que 
gaudeixen del veïnatge local de Barcelona o de l’antic bisbat de Girona. Constitueix 
en un testament atorgat quan el testador es troba de viatge fora del seu domicili, de 
paraula o per escrit, davant dos testimonis almenys. Per a la seva validesa s’exigeix 
que el testador mori durant el viatge, per accident o malaltia, i que els testimonis, 
dins el termini de sis mesos, adverin aquest testament sota jurament prestat davant 
el rector de l’església on consuetudinàriament s’adveren aquests testaments. Ha 
d’ésser protocol·litzat per mitjà d’un expedient instruït pel jutge de primera instància, 
amb citació dels dos testimonis i el cònjuge i parents del testador amb dret a succeir-lo

abintestat; els testimonis, sota jurament prestat davant rector, manifesten la 
voluntat del testador davant l’autoritat judicial, la qual decretarà, dins el cinquè dia, 
si procedeix la protocol·lització del testament, enciclopèdia.cat.

12. Escriptura atorgada per Margarida (Ferrer) Autet dels béns de la casa Romà a favor 
de Josepa Oriol (Llobet) Roma. AHPB. Notari: Manuel Lafont Tomàs (núm. 1227). 

13. Debitori que fan Ignasi Llobet, notari de Barcelona i Josepa Oriol (Llobet) Romà 
a favor d’Isidre Henrich Esteve, del comerç, de Barcelona. AHPB. Notari: Manuel 
Lafont Tomàs (núm. 1227). 

14. Al quadre que s’adjunta, s’hi han relacionat els establiments, les vendes i fins i tot 
el reconeixement de deute realitzats durant bona part de l’any 1845. En la majoria de 
casos són establiments emfitèutics sense una entrada en diners, però sí amb l’obligació 
d’invertir una quantitat de lliures en els anys següents (que s’han de documentar) i amb 
la fixació d’un cens anual.

La major part són peces situades a l’actual carrer de Sant Bru, a la banda de muntanya.

15. Venda que fa José de Magarola, coronel d’infanteria de Barcelona, a Antoni Mollard, 
veí de Barcelona, del comerç, natural de Valence (França), com a representant de la raó 
social Pau i Antoni Mollard germans. AHPB. Notari: Tomàs M. de Quintana Sastre (núm. 
1276).

16. Venda que fan Ignasi Llobet i Josepa Oriol (Llobet) Romà a favor d’Antoni Mollard, 
de Valence (França), com a representant de la raó social Pau i Antoni Mollard. AHPB. 
Notari: Tomàs M. de Quintana Sastre (núm. 1276). Barcelona, 6 de febrer de 1854.

17. Ens referim a les sèries d’amillarament i de cadastre del Fons Municipal.

18. La valoració de la finca realitzada l’any 1856 es transcriu en el document d’escriptura 
de propietat a favor d’Evarist Arnús que es fa el 19 d’abril de 1859. Aquesta escriptura 
recull tot l’expedient de la subhasta. AHPB. Notari Ignasi Carner (núm. 1313), volum 17. 

19. Acompanya aquest article la seqüència de traspàs de la propietat fins a arribar a 
Ignasi i Josepa Oriol (Llobet) Romà.
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Trasmissió de la propietat de Can Solei 
Ignasi i Josepa Oriol (Llobet) Romà tenen la finca per cessió perpètua feta 
per Margarida Ferrer Autet (Manuel Lafont Tomas, notari de Barcelona, 
14.04.1835).

Margarida Ferrer Autet la té per ser hereva de Bonaventura Autet, el seu 
germà, per raó del testament sacramental reduït a forma pública amb 
sentència de data 22.11.1834, feta per Mateo Cortés de Zalou, alcalde major 
de Barcelona. El testament fou protocol·litzat per Joan Oller el 26.11.1834.

Bonaventura Autet la té perquè va adquirir la finca a l’encant públic l’agost 
de 1818 (notari Tomàs Moragas). La finca era de Josep Romà Jardí qui, en 
el seu testament (1814.08.10, notari Francesc Mas Vidal) la deixa a set 
cohereus: Ramon Romà Jardí, Teresa (Puget) Romà, Josepa (Blanch) Romà fills 
de la primera esposa Marianna (Romà) Jardí. Francesca (Romà) Fraga (segona 
esposa), Josep Romà Fraga, Marianna (Font) Romà i Francesca Romà Fraga, 
fills de la segona esposa a parts iguals.

Testament de Josep Romà Jardí (1814.08.10 Francesc Mas Vidal). Casat en 
primeres núpcies amb Marianna (Romà) Jardí i, en segones, amb Francesca 
(Romà) Fraga.

Josep Romà Jardí la tenia per donació universal feta per la seva mare, 
Mariana (Romà) Jardí en les capitulacions matrimonials (Joaquim Tos 
l’11.12.1773) i també per ser l’hereu del seu pare, Pau Romà Font segons el 
seu testament (Joaquim Tos, 12.03.1766).

Pau Francisco Romà Font, doctor en drets, la té per ser l’hereu del seu pare, 
Ramon Romà Martí (1746.05.30. Jaume Tos Romà). Es casa amb Marianna 
(Romà) Jardí.

Ramon Romà Martí, doctor en drets, la té per ser l’hereu del seu pare, Pau 
Romà Bosch (1714.12.30 Domingo Rojas Roses). Es casa amb M. Teresa 
(Romà) Font.

Pau Romà Bosch, doctor en drets, la té per ser l’hereu de la seva mare Isabel 
(Romà) Bosch (1683.09.28 Pere Màrtir Llunell, publicat el 1684.07.15). 
Aquesta havia disposat dels seus béns i també dels del seu marit segons la 
facultat que li havia donat el 12.05.1665.

Isabel (Romà) Bosch la tenia en virtut de la cessió i translació feta a favor seu 
de tota l’heretat i béns de Gabriel Solei, en la qual hi ha incorporada l’heretat 
i els béns d’un altre Gabriel Solei major, pare del primer i (d’Isabel?), tal com 
consta en la concòrdia entre Isabel (Romà) Bosch i Bartomeu Galceran, pagès 
de la parròquia de Tiana feta el 30.01.1677 davant el notari Magí Boter.

A aquest Gabriel Solei li pertanyia pel precari fet a favor seu per Francesc 
Pocurull, prepòsit de la prepositura del mes de maig de la seu de Barcelona, 
rector de l’església de Santa Maria de Badalona, signat davant el notari de 
Barcelona, Francesc Lentiscla, el 09.09.1642.

I, finalment, una altra part dels béns de Gabriel Solei li corresponien pel precari 
i nou establiment que el 15 de maig de 1636 Leonor Benita de Gualbes i de 
Sant Climent signà davant el notari de Barcelona, Anton Joan Fita.

Data Document Adreça

1845/02/05

Establiment que fan Ignasi Llobet, notari de Barcelona, i Josepa Oriol (Llobet) i Romà, la seva 
esposa, a favor de Ventura Prats, fabricant de Badalona. Porció de terra de l’arenal de 112 pams 
d’ample i de llarg tot el que diu confrontació de migdia a tramuntana. Forma part de la platja de 
Mar al davant de la peça que els cònjuges acaben de constituira diferents emfiteutes. És part 
del Mas Solei que ells tenen en lliure i franc alou.

Santa Maria, 20

1845/04/09

Ignasi Llobet i Josepa Oriol (Llobet) Romà cedeixen a una junta nomenada per a la construcció 
del cementiri rural de Badalona, una peça de terra de tres quartes i mitja de mujada que ja és 
ocupada des de fa un temps i ara es posa en forma legal. Llinda a orient i migdia amb terres dels 
qui estableixen que les té Jaume Seriol a primers ceps, a ponent amb honors de Manuel Pinós i 
a tramuntana amb Josep Munells. Preu 450 lliures. El trasllat es va fer l'any 1834. Aleshores el 
mas era en mans d'un "segrestador" que administrava la finca.

1845/05/24 Ignasi Llobet, notari de Barcelona, dona poders per actuar en nom seu a Josep i Ramon Batlle, 
germans, pagesos de Badalona.

1845/08/27
Ignasi Llobet, notari de Barcelona, i Josepa Oriol (Llobet) Romà confessen deure diners a Gabriel 
de Ugarriza, veí del comerç de Barcelona, i de de diners de la senyora Manuela Bargés, 4.000 
“pesos fuertes” (moneda d’or i plata). Els ho pagaran tot en un any.

1845/08/31
Establiment que fan Ignasi Llobet, notari de Barcelona, i Josepa Oriol (Llobet) Romà, la seva 
esposa, a favor de Sebastià Torner, mestre de cases. Un terreny de 84 pams d’ample i 442 pams 
de llarg, que és part del Mas Solei.

1845/08/31
El 10.08.1843, Ignasi Llobet, notari de Barcelona, i Josepa Oriol (Llobet) Romà, la seva esposa, 
establiren a Josep Casas Álvares una porció de terra de 97 pams ample i 442 pams de llarg a 
cens de 36 lliures, 5 sous anuals i entrada d’una tassa d’aigua. Ara li és inútil i el retorna.

1845/08/31
Establiment que fan Ignasi Llobet, notari de Barcelona, i Josepa Oriol (Llobet) Romà, la seva 
esposa, a favor de Joaquim Llanas, blanquer de Badalona. Un terreny de 84 pams d’ample i 442 
pams de llarg, que és part del Mas Solei.

1845/08/31
Establiment que fan Ignasi Llobet, notari de Barcelona, i Josepa Oriol (Llobet) Romà, la seva 
esposa, a favor de Josep Dalmau, pagès de Badalona. Un terreny de 28 pams d’ample i 442 
pams de llarg, que és part del Mas Solei.

1845/08/31
Establiment que fan Ignasi Llobet, notari de Barcelona, i Josepa Oriol (Llobet) Romà, la seva 
esposa, a favor de Ramon Miralles, pagès de Badalona. Un terreny de 28 pams d’ample i 442 
pams de llarg, que és part del Mas Solei.

1845/08/31
Establiment que fan Ignasi Llobet, notari de Barcelona, i Josepa Oriol (Llobet) Romà, la seva 
esposa, a favor de Josep Muntaner, camàlic, veí de Badalona. Un terreny de 56 pams d’ample i 
442 pams de llarg, que és part del Mas Solei.

1845/08/31
Establiment que fan Ignasi Llobet, notari de Barcelona, i Josepa Oriol (Llobet) Romà, la seva 
esposa, a favor de Josep Pera, corder. Un terreny de 13 pams d’ample i 442 pams de llarg, que 
és part del Mas Solei.

Sant Bru, 15

1845/08/31
Establiment que fan Ignasi Llobet, notari de Barcelona, i Josepa Oriol (Llobet) Romà, la seva 
esposa, a favor de Bonaventura Pera, pagès de Badalona. Un terreny de 28 pams d’ample i 442 
pams de llarg, que és part del Mas Solei.

1845/08/31
Establiment que fan Ignasi Llobet, notari de Barcelona, i Josepa Oriol (Llobet) Romà, la seva 
esposa, a favor de Francesc Planas, corder i Teresa Planas Soler. Un terreny de 56 pams d’ample 
i 442 pams de llarg, que és part del Mas Solei.

Quadre de la nota 19

Quadre de la nota 16
Establiments, emfitèutics, vendes... realitzades per Ignasi Llobet, notari de Barcelona, i Josepa Oriol (Llobet) 
Romà, la seva esposa, l’any 1845 davant el notari Ramon Sampons.
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Resum
Al darrer terç de segle xix hi va haver un boom d’associacions 
agràries comarcals i locals, moltes aparegudes sota l’empara 
de l’Institut Català Agrícola de Sant Isidre, on s’agrupaven els 
propietaris rurals per defensar el sector agrari de la seva comarca 
o població i els seus interessos privats. El 1884 es va fundar el 
Foment de l’Agricultura de Badalona, entitat on es van associar els 
principals propietaris de la vila i que va encapçalar la lluita contra 
la fil·loxera. Malgrat l’avenç notable de la indústria, especialment 
des del 1848 amb l’arribada del ferrocarril, l’agricultura continuava 
sent en aquest moment un dels puntals bàsics de l’economia local, 
on va tenir una importància remarcable el conreu de la vinya.

Paraules clau
Badalona, associacionisme agrari, agricultura, propietaris rurals, 
exposicions agrícoles, fil·loxera

EL FOMENT DE L’AGRICULTURA DE BADALONA: 
UN EXEMPLE D’ASSOCIACIÓ AGRÀRIA A LA DARRERIA 

DEL SEGLE XIX
FRANCESC PALACIO SERRA

Historiador

Introducció
Sovint ens imaginem la Badalona del segle xix com una ciutat 
farcida d’indústries a causa, en bona part, de les fotografies 
conservades de les zones industrials. Sens dubte, el nombre i 
varietat d’indústries va ser importantíssim i van tenir el seu paper 
clau per al desenvolupament de la ciutat. Una altra activitat que 
s’acostuma a associar amb Badalona és la pesca, encara molt 
recordada, mentre que la més oblidada —o potser no tant— és 
l’agricultura. El sector agrícola va ser encara la principal activitat 
econòmica d’aquests cent anys i només a partir del tombant del 
segle xx va ser sobrepassat per la indústria.

Tradicionalment, l’agricultura havia estat un sector autàrquic; 
bona part de la collita era destinada al mercat local i, com a molt, 
l’excedent assolia el nivell comarcal. El panorama va canviar i es 
va orientar cap a un sistema de caràcter capitalista, afavorit per 
la fi de l’Antic Règim i les reformes liberals instaurades a partir 
de la mort de Ferran VII. Tanmateix, l’Estat també hagué d’ade-
quar-se al nou model de producció i, com a reacció, es van for-
mar les primeres associacions agràries per combatre els canvis 
no favorables per a la pagesia. A Catalunya la més important va 
ser l’Institut Català Agrícola de Sant Isidre (en endavant IACSI),1 
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Fotografia de la zona de la colònia de Sant Antoni, al barri de Canyet, a principis de segle xx. Al seu voltant hi ha tot de camps de conreu. En primer terme s’observen unes vinyes, un dels més predominants. Museu de Badalona. Arxiu d’Imatges. 
Fons Núria Argerich Cabús.
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fundat el 1851 per diversos terratinents com un instrument que 
havia de vetllar pels seus interessos, però més enllà d’això no 
deixava de ser una entitat dedicada a la denúncia dels proble-
mes del camp i el foment del desenvolupament de l’economia a 
les àrees rurals, mitjançant la introducció i divulgació d’avenços 
tecnològics i econòmics, i millorar el rendiment agrari. L’IACSI 
obrí ben aviat una sotsdelegació a Badalona (1853),2 de la qual, 
malauradament, no sabem absolutament res més que la seva 
existència. Podria tractar-se només d’un soci resident que ac-
tués com a delegat i, com a molt, de diversos propietaris que 
fossin socis de l’institut, però no deixen de ser suposicions.

En aquest moment, Badalona disposava d’unes 1.800 ha 
aproximadament, de les quals 1.500 estaven conreades, i la 
resta eren boscos i erms.3 La vinya era el conreu predominant, 
representava el 70% del total de conreus, mentre la resta es 
repartia entre regadiu, horta, secà i garrofers. El predomini de 
la vinya va ser a causa de la baixada continuada del preu del 
blat, però també a la fàcil comercialització de l’excedent del vi. 
A la segona meitat de segle, l’agricultura i la vinya en particular 
van patir un retrocés a causa de diverses plagues. La primera 
va ser la de l’oídium (1857), que va reduir les terres conreades 
a 1.258,2 ha, de les quals la vinya representava el 55,5%. El 
1879 el camp s’havia recuperat parcialment perquè les terres 
conreades van augmentar fins a 1.400,9 ha. La vinya va tornar al 
centre d’atenció fins a l’arribada de la fil·loxera als anys vuitanta, 
la qual tractem en profunditat en un altre apartat. En aquest 
moment és quan apareix el Foment de l’Agricultura de Badalona, 
amb l’auspici de l’IACSI.

Fundació i organització de l'entitat

La primera notícia sobre el Foment de l’Agricultura és un avís 
publicat a El Eco de Badalona el 10 de juny de 1884, en què es 
convocaven les diferents classes socials dedicades a activitats 
agrícoles a reunir-se a la Casa de la Vila el 18 de juny, amb la idea 
de constituir una associació agrària. La reunió va fructificar i el 21 
de juny es va publicar un escrit titulat “Als Agricultors”, una mena 
d’arenga animant que es constituís l’entitat amb l’auspici de l’IACSI i 
convidant els pagesos a unir-s’hi.4 La idea cabdal que se n’extreu és 
un idíl·lic missatge d’agermanament entre terratinents (propietaris) 
i treballadors del camp (colons i bracers) “apagant antagonisme y 
rivalitats nascudes de la separació del travall y del capital per medi 
del socorro á la classe jornalera”, segons afirmava el 1886 en un 
discurs Josep Ventura, primer president de l’entitat.5 La idea que 
planava és que el sector agrícola vivia en un ensopiment continuat, 
especialment la classe treballadora pagesa, una imatge negativa 
que, segons el parer dels promotors de l’entitat, calia esborrar i 
posar-se a lluitar pels interessos de la pagesia i el foment de la 
producció i el comerç.

Els signants de l’arenga no són simples pagesos, sinó que són alguns 
dels principals propietaris rústics de Badalona, molts d’ells situats 
a l’òrbita del Partit Conservador, amb notables excepcions com la 
de Pere Renom i Riera. Alguns d’ells són els mateixos que formaran 
part de la primera Junta. L’acte de constitució oficial va tenir lloc el 
24 de juny de 1884 al Teatre Zorrilla,6 una reunió a la qual, segons 
la crònica, van assistir-hi els propietaris, però també molts colons i 
bracers, fet que donava a entendre que, malgrat les diferències, va 
haver-hi representació de totes les classes socials. El nom que es 
va donar a l’entitat va ser Foment de la Agricultura de Badalona,7 
nom en llengua catalana que denota la tendència catalanista dels 
seus membres, com el fet que el català fos declarat llengua oficial 
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de l’entitat i dels seus actes públics,8 o que el 1890 s’adherís a la 
Lliga de Catalunya i signés el manifest en defensa del Dret Civil 
Català.9 A l’acte de constitució es van redactar els estatuts de 
l’entitat, dels quals no ens n’ha arribat cap exemplar. Per aquesta 
raó, només podem reconstruir-la a partir de la informació de la 
premsa i a suposicions.

Quant a l’estructura i el funcionament, l’òrgan bàsic de govern era 
la Junta, formada per diversos càrrecs, entre els quals hi havia els 
de president, vicepresident, secretari i comptador, mentre que la 
resta devien actuar com a vocals en general o d’alguna secció en 
particular. La Junta era renovada cada 4 anys, atès que, des de 

la fundació (1884), la primera es va dur a terme el 188810 i la se-
güent el 1892.11 L’òrgan retia comptes en una Junta General, du-
rant la qual es llegia una memòria d’activitats de l’any, s’aprovaven 
els comptes i, si s’esqueia, s’elegia una nova direcció.12 Internament 
s’organitzava en seccions o comissions; el 1888 en tenia tres,13 
dues possiblement creades arran de l’arribada de la fil·loxera: una 
de defensa i una altra de socors o auxilis, amb l’objectiu de lluitar 
contra la plaga i pal·liar l’empobriment de la pagesia afectada per la 
ruïna de la vinya, i la darrera era de foment, dedicada segurament a 
promoure iniciatives de millora de l’agricultura. El 1892 es conser-
vava encara la de defensa, la qual tenia una estructura interna més 

Fotografia de membres de la Junta del Foment de l’Agricultura i del comitè organitzador del concurs vitivinícola de 1891. Destaquen a baix, asseguts, 
d’esquerra a dreta: Josep Ventura i Gausachs, Francesc X. Tobella i d’Argila, i Martí Pujol i Planas. Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs.
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desenvolupada, amb càrrecs propis aliens a la Junta, que fan suposar 
una certa autonomia de la resta de l’entitat. També s’anomena una 
Comissió Permanent, tot i que probablement es tracta de la Junta 
de Govern, encara que no ho podem afirmar categòricament. D’altra 
banda, el mateix any tenim coneixement d’una secció d’excursions i 
una biblioteca, més vinculades a l’àmbit recreatiu. Per tant, el ventall 
d’activitats devia ser més ampli del que les fonts ens informen.

Pel que fa als socis, sabem que en el moment de la fundació va 
assolir la xifra de 100, un nombre que havia augmentat a 170 el 
1890,14 un augment poc important si tenim en compte el pes del 
sector agrícola a Badalona. Hi havia diferències entre els socis de 
dos tipus: una cinquantena (molt probablement els propietaris) 
pagaven una pesseta setmanal, mentre que la resta només 
aportava un ral. Aquest darrer grup, relativament nombrós i 
mínimament acomodat per fer aquesta aportació, devia ser un 
grup heterogeni format per colons, bracers o jornalers, però no 
el podem convertir en representatiu de la seva classe social. En 
qualsevol cas, els caps visibles eren els propietaris, dels quals 
destaquem el primer president, Josep Ventura i Gausachs,15

o el primer secretari, el conegut Martí Pujol i Planas,16 que van ser 
considerats veritables ànimes de l’associació. Altres noms que 
podem destacar són el ja esmentat Pere Renom i Riera, Josep Caritg 
i Arnó,17 que casualment era sogre de Martí Pujol, i grans propietaris 
com Francesc Barriga i Villà o Francesc Rosés i Solà. També hi va 
haver membres honorífics: Evarist Arnús va ser president honorari i 
probablement també soci protector, i com a socis honoraris hi havia 
Francesc Xavier Tobella,18 important col·laborador de l’associació 
—que a la mort d’Arnús en va esdevenir president honorari19—, el 
terratinent Joaquim de Ferrater,20 el polític Joan Coll i Pujol —comissari 
regi d’agricultura de la província de Barcelona el 1892— o l’enginyer 
industrial Guillermo Guillén García, que va ser director de laboratori 
de l’IACSI.21

Gravat del penó del Foment de l’Agricultura. Segons la 
descripció, les franges eren de color groc i vermell en 
representació de la senyera. Al centre tenia l’escut de 
Badalona, caironat, i amb la simbologia de l’entitat al 
centre. El conjunt era sostingut per una franja de cuir 
groga decorada amb unes cordes, mentre que a la part 
inferior hi havia unes tires esglaonades guarnides amb 
flocadures de seda del mateix color. Pel que fa al segell, 
al centre hi ha un raïm envoltat de vegetació diversa, i 
al darrere, sobresortint i en sentit horari, un rasclet, una 
arada, una falç i una forca. Font: La Ilustración, 27 juliol 
1890; AHBDN. Fons de l’Ajuntament de Badalona.
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La seu del Foment va estar ubicada a l’antic local del Cafè 
Badalonès,22 al carrer Reial, al costat del Teatre Español.23 Com a 
altaveu de les seves activitats van tenir la premsa local, bàsicament 
El Eco de Badalona, si bé també és possible trobar informació a 
El Badalonés —bàsicament crítiques— o bé premsa en general, a 
més de publicacions especialitzades en el sector agrícola com 
L’Art del Pagès o La Pagesia. D’altra banda, l’entitat segurament 
va relacionar-se amb altres entitats agrícoles, però desconeixem 
amb quines o en quin grau. Sabem que va continuar tractant amb 
l’IACSI, perquè el 1889, d’acord amb una recomanació de l’institut, 
el Foment es va adherir a la Unió Agrícola de Catalunya.24

Finalment, com moltes altres entitats de l’època, el Foment també 
es va dotar de simbologia pròpia: un escut (dibuix que conservem 
pel segell estampat en documentació), creat el 1884 i el qual 
contenia l’escut de Badalona —no visible en el segell—, raó per la 
qual es va demanar permís a l’Ajuntament25 i un penó, que va ser 
regal d’Evarist Arnús després de l’èxit aconseguit en el concurs 
agrícola organitzat pel Foment el 1889.26 El disseny va ser obra 
de Joan Pellicer i Montseny, mentre que dels brodats se’n van 
encarregar els tallers de Joan Medina, situats al carrer Ample de 
Barcelona, fets sobre pelfa de la fàbrica de Benet Malvehí.

L’arribada de la fil·loxera

És ben sabut que el conreu de la vinya va ser el més abundant a 
Catalunya al llarg del segle xix, va comportar nombrosos avenços 
per a l’agricultura i va beneficiar-se comercialment de la plaga de la 
fil·loxera a França a partir de 1865. Aquesta situació canvià a partir 
de 1879, quan la fil·loxera va arribar a Catalunya per l’Empordà 
i atacà les vinyes locals. Aquesta no va ser l’única plaga que va 
amoïnar els pagesos, també van tenir molta anomenada l’oídium 

Gravat que representa un pagès català sulfatant unes vinyes amb un aparell que 
conté un insecticida per combatre el míldiu. Font: Revista de l’Institut Agrícola 
Català de Sant Isidre, 1887.

Anunci publicitari sobre l’insecticida de Pau Cullell especialitzat contra la fil·loxera, utilitzat a Badalona durant els 
primers anys de la plaga. Font: La Crónica de Cataluña, 17 agost 1884, edició matinal.



124 125     sumari    carrer dels arbres 7 / 2022

fil·loxera. Aquesta visita va comptar amb la presència d’Hilario 
Ruiz, enginyer en cap de boscos, els diputats Josep Benach i 
Teodor Creus, en representació del Govern Civil i de la Diputació 
de Barcelona, respectivament, així com del mateix Pau Cullell, 
entre altres personalitats, que van tornar a visitar les vinyes 
l’abril de 188734 i les van ruixar amb el mateix producte químic.

És ben sabut que la solució final per acabar amb la fil·loxera 
a Catalunya va ser la plantació de ceps de vinyes procedents 
d’Amèrica, resistents a la plaga, o bé l’empelt de les antigues 
amb les noves, les quals van resultar tenir un millor rendiment 
i donaven un producte de més qualitat. Fins a trobar aquesta 
solució es van promoure i provar diversos productes químics 
o eines. La recuperació de la vinya era cabdal per a tothom, 
per això hi ha moltes administracions o institucions que fan 
arribar a entitats, particulars o a la premsa notes, fulletons o 
llibres sobre les malalties de la vinya i el seu tractament. No 
obstant això, el Govern central va ser molt criticat per no 
estar a l’altura de les circumstàncies i no saber afrontar la crisi 
agrària, tal com ho afirmà Martí Pujol a El Eco de Badalona el 
19 de juny de 1886, on critica el president Segismundo Moret. 
Aquesta mena d’accions van continuar de la mà del Foment i 
moltes altres entitats o delegacions agrícoles d’arreu del país, 
o amb l’adhesió a iniciatives i reclamacions del IACSI al Govern 
central durant els anys següents.35 És d’esment la reunió 
celebrada a Sant Sadurní d’Anoia el 1887, a la qual es va tractar 
la problemàtica dels vins artificials a través de la falsificació o 
adulteració de vins. En paraules de Francesc X. Tobella, a banda 
de les plagues, els fabricants de vi artificial van ser l’estocada 
mortal a l’agricultura catalana.36 El vi que se servia habitualment 
a taula era d’una qualitat baixa i era un producte fàcil d’imitar 
a costos molt reduïts, a més, atès que el vi era un producte 

o el míldiu, encara que la més temible va ser la fil·loxera. Des de 
l’Empordà passà al Maresme el 1882;27 a Badalona el paràsit va 
ser detectat de manera fortuïta el 1886 a “unas cepas [...] [de] 
estado endeble y raquítico”, en terres de Joan Cuixart, properes 
a la masia de Can Ruti, durant una visita que feia el Foment i 
l’IACSI per fer unes proves contra el míldiu.28 Mentre la notícia 
s’anava escampant, els grans propietaris badalonins es van 
posar en guàrdia i, immediatament, l’Ajuntament de Badalona 
va organitzar una Junta de Defensa contra la Fil·loxera, que va 
marcar com a objectiu recórrer tot el terme municipal a fi de 
descobrir tot rastre de presència de la fil·loxera. Aquesta Junta 
va comptar amb l’estreta col·laboració de la Junta del Foment 
de l’Agricultura,29 tenint en compte que alguns membres de 
l’entitat, com Jaume Botey o Josep Caritg,30 eren regidors.

Una de les primeres mesures de la Junta de Defensa es va 
materialitzar el 26 de juny de 1886 a la mateixa vinya de Cuixart, 
que es va convertir en un laboratori de proves de diversos 
productes i mètodes contra la plaga.31 El secretari del Foment, 
Martí Pujol, i Josep Caritg i Jaume Botey, com a regidors, 
però també com a socis del Foment, juntament amb l’agutzil 
de Canyet, van ruixar les vinyes amb un insecticida creat per 
Pau Cullell32 especialment contra la fil·loxera, producte que ja 
s’estava aplicant a Malgrat de Mar i a Caldes de Malavella. Els 
resultats no van ser immediats, suposem que les vinyes van ser 
ruixades periòdicament i, al novembre, prèvia reunió de la Junta 
de Defensa,33 els membres de la comissió van presentar-se 
novament a la vinya de Cuixart. Segons la crònica, el resultat va 
ser positiu: les vinyes estaven lliures d’insectes, i les ferides que 
havien provocat els paràsits estaven totalment cicatritzades. 
A més, s’havien deixat algunes sense tractar per veure’n la 
diferència, i sembla que aquestes continuaven infestades de 
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pagesos es va allargar encara més. Paral·lelament es van conti-
nuar utilitzant altres productes químics contra la fil·loxera, com 
el creat pel químic Rossend Bofill (o Boufill) a diverses vinyes 
del torrent de la Font (1891),40 o el d’Àngel Umbert, que va ser 
utilitzat per Martí Pujol en presència del seu creador a petició 
expressa de Francesc X. Tobella (1894), amb prou èxit, perquè 
sembla que els paràsits van desaparèixer i les ferides de les ar-
rels van cicatritzar.41 Amb tot, si ens refiem d’una vinyeta satí-
rica publicada a La Campana de Gràcia (1888),42 no tots aquests 
productes eren fiables, alguns podien contaminar les vinyes, el 
raïm i, de retruc, el vi i ser perjudicial per a la salut.

gravat amb un impost a l’entrada de les ciutats, això estimulava 
les falsificacions i perjudicava els agricultors vitivinícoles.37

El novembre de 1890 una comissió del Foment de l’Agricultu-
ra, acompanyada dels germans Francesc X. i Josep Tobella, van 
inspeccionar de nou vinyes a Badalona i les van trobar plenes 
de fil·loxeres,38 per tant, malgrat que havien transcorregut qua-
tre anys i s’havien fet algunes actuacions, la situació era enca-
ra difícil. A partir d’aquest any tenim constància de la plantació 
dels primers ceps americans a Badalona,39 però la situació no 
es va resoldre de manera immediata, la negra situació d’alguns 

Dibuix satíric titulat “Pitjor es lo remey que la mateixa malaltia”, aparegut el 1888, que tracta sobre els productes químics que s’utilitzaven per eliminar la fil·loxera, però els 
components dels quals acabaven afectant negativament el raïm i, de retruc, la salut de les persones o animals que el consumien. Font: La Campana de Gràcia, 18 agost 1888.
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de productes químics. La idea d’aquest concurs s’atribueix al soci 
honorari i col·laborador Francesc Xavier Tobella,46 definit com 
un “incansable propagador y verdadero leader del concurso”,47 
sempre amb la col·laboració inestimable del secretari de l’entitat, 
Martí Pujol.48 Els seus objectius eren aconseguir el progrés del 
camp i augmentar el prestigi del Foment.49 En definitiva, era 
donar sortida als problemes que afectaven l’agricultura en l’àmbit 
local però també general, buscar solucions pràctiques i, sobretot, 
evitar les males condicions de la pagesia dedicada a la vinya, que 
els darrers anys havia vist minvada la seva capacitat d’actuació a 
causa de les plagues. En paraules de Martí Pujol, en els concursos 
“no hi ha vencedors ni vençuts”,50 l’únic important era que els 
enemics de la vinya reculessin.

Els certàmens van tenir sempre com a element central la vinya. 
El primer concurs (1889) va ser un esdeveniment modest, previst 
per a durar només un dia, el 26 de maig —tot i que finalment 
es va ajornar el 2 de juny a causa del mal temps—,51 que es va 
celebrar en un camp de la finca d’Evarist Arnús. L’èxit d’aquest 
primer concurs va promoure la celebració dels següents, molt 
més vinculats a la vinya i amb una duració de diversos dies. El 
segon certamen (1890) va ser anomenat Concurs Vitícola, i es 
va celebrar entre el 3 i 6 de març.52 Els actes es van fer al Teatre 
Español, propietat de Santiago Amat i Costa, i el concurs s’efectuà 
en un camp de vinyes al qual s’entrava per la riera d’en Folch, 
per tant, és probable que es tractés d’algun terreny a la plana 
del Corb.53 El tercer (1891) fou anomenat Concurs Vitivinícola, i 
cal destacar que va ser el de més duració amb un total de dues 
setmanes, de l’1 al 15 de març de 1891. Va tenir lloc al Vapor de 
Ca l’Americano54 —antiga fàbrica de Francesc Viñas i Navarro— 
i el concurs celebrat en algun camp dels voltants de l’edifici. 
Finalment, el 1892 es va ampliar el rang d’actuació més enllà de 

Les exposicions agrícoles

La idea més reeixida de l’entitat va ser l’organització d’una sèrie de 
concursos o exhibicions agrícoles, que es van celebrar a Badalona 
entre 1889 i 1892. Els elogia sobre manera Francesc X. Tobella: 
“Badalona [...] pot ostentar en el llibre de la història de l’agricultura 
catalana i en lletres d’or, una plana immortal; referint-nos als 
concursos agrícoles [...] quan la societat badalonina Foment de 
l’Agricultura assolí el màxim del seu esplendor [...].”43 L’origen 
d’aquesta mena d’exposicions agrícoles cal trobar-la a Anglaterra, 
més tard esteses amb notable èxit a altres països europeus. A 
Espanya van començar a despertar interès a partir de 1840, però 
no se’n va celebrar cap fins al 1857 a Madrid amb el suport de 
l’Estat. Aquests esdeveniments s’estengueren a tots els nivells 
(provincial, comarcal i local) i arreu de tot el territori, moltes de 
les quals no sols eren agrícoles, sinó també industrials. Per part 
dels propietaris agrícoles, hi havia l’objectiu final de fomentar les 
innovacions i la modernització de l’agricultura nacional o local.44 
Per alguna raó que desconeixem, en l’època en què es van fer les 
exposicions del Foment es diu que els concursos de Badalona van 
tenir un cert caràcter inèdit. Fins a quin punt ho eren no ho sabem, 
perquè no semblen diferenciar-se gaire d’altres exposicions, tret 
de dedicar molta atenció a la vinya.

En l’àmbit local, l’any 1885 el Foment, fent una mostra del seu 
entusiasme, ja havia inaugurat una exposició permanent al seu 
local, on es presentaven mostres de temàtica agrària diversa. 
Per exemple, es tractava de mètodes de millora com els empelts 
americans per prevenir la fil·loxera, canvis de conreus per 
d’altres de més rendibles, l’ús d’adobs, etc.45 Passats uns anys, en 
assemblea general de 12 de gener de 1889, l’entitat va acordar 
la celebració d’un concurs per trobar un remei eficaç contra el 
míldiu, que se centrava en proves mitjançant l’ús de polvoritzadors 
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Il·lustracions dels diversos actes i assistents al Concurs de polvoritzadors i materials per a combatre el míldiu de 1889, obra de Marià Foix i Prats. S’hi poden observar, en especial, la desfilada de la comitiva pels carrers de Badalona, i la del 
pavelló durant una de les proves a la finca de Ca l’Arnús, on el jurat segueix les operacions i el públic ho observa de lluny. Font: El Eco de Badalona, 6 juliol 1889.
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la vinya, de fet el certamen és anomenat Exposició Agrícola de 
Badalona, que, amb aquest nom, sembla que se li vulgui donar 
un aire d’oficialitat. Tanmateix, a causa de la manca de recursos, 
la seva duració va ser menor: es va celebrar entre el 14 i el 21 
d’agost, coincidint amb la Festa Major, amb la idea d’atreure 
més públic al certamen,55 raó per la qual el Foment, prèviament, 
també s’havia reunit amb altres entitats i personalitats a la seu 
de la Lliga de Catalunya, per tal d’organitzar-lo.56

Per a l’organització del concurs es formava prèviament 
una comissió de treball que, segons l’any, va comptar amb 
col·laboradors externs. La comissió formava un programa, 
trobava les persones per al jurat i feia la resta de gestions 
necessàries. Per exemple, el concurs de 1892, que va començar 
el 14 d’agost, la comissió el va començar a preparar el 28 de 
juny i vora el 15 de juliol ja van sortir publicades les bases 
del concurs per tal de donar un mes de coll per inscriure’s als 
possibles participants.57

Quant al suport, l’entitat sempre va comptar amb l’institucional 
de l’Ajuntament de Badalona i el de la Diputació de Barcelona. 
Durant la celebració habitualment es comptava amb la presència 
de les principals autoritats, a més de personalitats de l’àmbit 
militar, l’aristocràcia o la política. Era notable la presència 
del Comissari d’Agricultura Provincial de Barcelona. També 
comptaren amb la participació i suport d’entitats i associacions, 
agràries o no, convidades pel Foment, i altres que superaven el 
marc local, com l’IACSI, la Societat Catalana d’Horticultura, el 
Foment de la Producció Nacional o partits polítics de l’òrbita 
conservadora i catalanista, com la Lliga de Catalunya.58 Per 
exemple, al primer concurs hi va haver una estreta col·laboració 

Un pagès vestit amb la indumentària catalana tradicional, muntat sobre una mula, duent l’estendard del setmanari L’Art del 
Pagès, durant una de les desfilades que feia la comitiva que anava a rebre els convidats forasters a l’estació —que apareix 
difuminada, al fons— fins a la seu dels concursos. Per les descripcions que tenim del seguici i la semblança amb altres 
fotografies, segurament és de 1891. Font: Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs.
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Somatent, de Reus. Com era d’esperar, L’Art del Pagès, de Francesc 
X. Tobella, va mostrar un gran interès en els concursos que havia 
ideat el seu fundador.

Pel que fa als participants, la inscripció es podia fer a la seu 
del Foment o a la del setmanari L’Art del Pagès. Era gratuïta, 
però s’havien de pagar les despeses de transport dels aparells i 
materials que havien d’enviar a Badalona en un termini màxim. 
Una vegada a la vila, l’entitat oferia als concursants treballadors, 
animals de càrrega i terrenys on posar en pràctica els seus invents, 
productes, etc. Els concursos van ser concebuts amb vocació 
internacional, el ressò va ser important a Catalunya, però també 
en premsa estatal,63 i podem endevinar-hi una certa presència 
estrangera. Al costat de cognoms catalans com Armengol, Prats o 
Forns, apareixen escrits noms clarament estrangers com Neville o 
Madonna,64 un fet que va sorprendre i gratificar els organitzadors. 
Entre ells, hem pogut identificat Albert Ahles, alemany establert 
a Barcelona el 1878, un dels primers a fundar una casa dedicada 
a la venda de maquinària agrícola.65 Com en el cas d’Ahles, no 
descartem la possibilitat que bona part de la resta d’estrangers 
fossin fabricants o persones establertes a Barcelona o en altres 
localitats d’arreu de l’estat. En canvi, el 1890 tenim constància de 
noves inscripcions d’estrangers, i aquesta vegada sí que s’esmenta 
clarament la seva procedència, de França, d’Alemanya i dels Estats 
Units, tot i que malauradament no hi consten els noms.66 Suposem 
que això es degué repetir l’any següent, però ja el 1892 la majoria 
de noms són catalans,67 alguns d’ells de persones ben conegudes 
a Badalona, com els germans Josep i Vicenç Bosch i Grau, o socis 
del mateix Foment, com Pedro Villuendas,68 Francesc Costa o 
Josep Caritg.

amb l’Ajuntament, el consistori va decidir organitzar una reunió 
informativa el dia 11 de maig,59 on es van reunir tots els agricultors 
interessats en el bon resultat del concurs de polvoritzadors. A més, 
sabem que va tenir facilitats econòmiques, no sols dels estaments 
oficials, que ràpidament es van apuntar al carro i van subvencionar 
el concurs,60 sinó també d’empreses com La Propagadora del Gas, 
que el 1890 els va fer un descompte del 50% en la factura del gas 
per la gran despesa que van fer.61

La premsa local també es bolcà amb el certamen, i se’n va fer 
molt de ressò tant el 1889 com els anys següents. De fet, els 
concursos van tenir un ampli seguiment d’altres capçaleres. Tenim 
una llista de corresponsals de 1890,62 on s’esmenta la presència 
de periodistes de La Dinastía o el Diario de Barcelona, però també 
de localitats més llunyanes com Lo Catalanista, de Sabadell, o Lo 

Imatge d’una instal·lació de vins, segurament de productors diversos en el local utilitzat per a l’exposició agrícola. 
Desconeixem l’any, però podria tractar-se del concurs vitivinícola de 1891, perquè l’exposició va estar ubicada a la 
primera planta del Vapor de Ca l’Americano —l’espai sembla industrial— i, a més, segons la premsa, s’hi van fer algunes 
fotografies. Museu de Badalona. AI. Fons Agustí Muñoz Tallada.
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El curs dels esdeveniments tenien un ritu molt concret, que va 
tenir molt poques variacions. El dia de la inauguració sempre 
es feia un seguici i després un acte solemne: els membres del 
Foment i les autoritats locals passaven primer per la Casa de la 
Vila i tot seguit anaven a l’estació de tren a rebre les autoritats, els 
concursants o expositors, els periodistes, representants d’entitats 
agràries i altres persones convidades, que venien en vagons 
especials preparats per l’empresa ferroviària per a l’ocasió. Una 
vegada es feia la benvinguda i tothom era al carrer de Sant Isidre, 
començava un seguici pels carrers de la ciutat fins a arribar al 

lloc on se celebrava el concurs. Això varia segons l’any, el 1889 
van anar a parar directament al clos on es farien les proves,69 
però el 1890 i 1891 la forma de fer-ho gairebé es converteix en 
un ritu:70 a l’estació les autoritats van ser rebudes per la banda 
Arnús, dirigida per Jeroni Burrull i Carbó, i començava el seguici 
encapçalat per dos pagesos muntats sobre mules i vestits amb la 
indumentària tradicional catalana portant a la mà un estendard. 
Segons la premsa, el 1890 durant el recorregut els carrers eren 
plens de gent observant la desfilada, de fet el Foment va decorar-
ne alguns amb arcs de triomf fets amb brancatges, flors i plantes 

amb el lema “Visca Catalunya!” al centre. Quan 
arribaven al lloc de celebració, tots entraven 
i ocupaven el seu lloc i començava l’acte 
solemne d’inauguració, on cada autoritat, 
així com algun membre del Foment, feia el 
seu discurs glossant les virtuts de l’entitat, 
dels seus membres i dels concursos. Quan el 
concurs finia, la cloenda sempre era l’acte de 
lliurament de premis i un àpat de germanor. Per 
exemple, el 30 de juny de 1889 el lliurament 
es va fer al saló de plens de la Casa de la Vila 
presidit per l’alcalde Francesc Viñas.71 Pel que 
fa als àpats, on es reunien els membres de la 
junta i del jurat, els participants, les autoritats i 
altres personalitats, cal destacar que el primer 
any es va celebrar sota els plataners de la finca 
d’Evarist Arnús, al costat de les seves vinyes, i 
el 1890 i 1891 als llocs abans esmentats, i van 
ser servits per la Fonda Badalonesa i Josep 
Condeminas, respectivament.72

Fotografia del banquet de cloenda del tercer certamen del Foment de l’Agricultura, el 15 de març de 1891 al local de l’antic Vapor de Ca l’Americano. Un àpat 
a la catalana servit per Josep Condeminas, al qual van assistir diverses autoritats municipals i provincials, a més del jurat del concurs i altres personalitats. A 
la dreta, entre les dues columnes de l’extrem, s’hi distingeix Francesc Xavier Tobella. A la seva dreta hi ha Ramon de Manjarrés, membre del jurat aquell any. 
Font: Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs.
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Tal com hem dit abans, la idea era donar a conèixer innovacions, 
nous conreus o mètodes que poguessin millorar la situació del 
camp. En aquest sentit, s’afavorí la comunicació entre els parti-
cipants, ja fossin concursants o experts. L’organització se sentia 
molt orgullosa de les denominades converses familiars o vitícoles, 
una mena de xerrades o debats entre agricultors, experts del ram 
i altres individus sobre diversos temes agrícoles “en to vertadera-
ment casolà, s’enraonava familiarment dels més transcendentals 
problemes a resoldre sobre la viticultura catalana i quines conclu-
sions, deduïdes del parer dels viticultors”.73 Aquestes converses 
no estan gaire documentades, però sembla que van començar el 
1890.74 La premsa afirma que tenien un format pioner i que el seu 
èxit va ser absolut,75 tant que diu Tobella —amb un to prou exa-
gerat— que la paraula “conversa” es va popularitzar a Catalunya 
i va ser admesa en la llengua castellana. Una petita ressenya de 
189176 ens diu que s’hi van tractar temes vinícoles com la implan-
tació dels ceps americans i la seva conveniència segons el tipus 
de terra on es podien plantar; sistemes d’empeltament d’ullet de 
cep77 i de poda de les vinyes; i hibridacions i presentació de pro-
ductes, dels quals es podia arribar a fer una demostració pràctica 
als presents. A les converses, hi van participar agricultors i pèrits 
agrònoms de localitats tan diverses com Barcelona, Terrassa, Sa-
badell, Sant Pol de Mar, la Seu d’Urgell, Vilafranca del Penedès, 
Cervelló o Montgat. Un tema que va despertar gran preocupació 
el 1891 va ser el nombre de cargues78 de vi venudes per a con-
sum a les tavernes barcelonines, unes 300, que comparades amb 
el total de cargues consumides, unes 1300, venia a dir que el vi 
venut a les tavernes eren productes adulterats o de mala qualitat.

La causa principal de la fi de les exposicions podem atribuir-la a la 
manca de recursos econòmics que esmentaven els organitzadors 
el 1892,79 que no els va permetre fer el certamen durant gaires 

dies i van haver de fer-la coincidir amb la Festa Major per atreure-
hi més públic. D’altra banda, l’exposició es va fer a la seva seu 
social prèviament —no van llogar cap local— i la van fer de 
caràcter permanent. A més, cal tenir en compte que el 1893 el 
Foment va crear i va començar a finançar un viver de ceps de 
vinyes americanes, que havia d’ajudar els agricultors badalonins 
afectats per la fil·loxera, per la qual cosa bona part dels recursos 
de l’entitat degueren anar destinats al sosteniment d’aquesta 
nova iniciativa.

Després dels certàmens del Foment, no va ser fins al 1898, de 
la mà del Liceo de Badalona, quan es va organitzar una nova 
exposició, tot i que en aquell el moment els productes industrials 
ja van ser els grans protagonistes.80

Altres iniciatives

Ens podem imaginar que bona part de les innovacions agrícoles 
que es van veure aquells anys a Badalona van ser a través dels 
concursos i les exposicions organitzades pel Foment. No obstant 
això, també és interessant esmentar que, fora de les actuacions 
contra la fil·loxera i dels concursos, l’entitat també va intentar 
provar o portar innovacions. Malauradament, aquestes activitats 
o iniciatives estan menys documentades. Com hem dit abans, 
suposem que aquestes iniciatives sortien de la comissió de 
foment, de la mateixa junta directiva o, potser, a proposta de 
persones o organitzacions externes.

Com a iniciatives de la mateixa entitat, trobem que el 1889 es 
va nomenar o contractar un corredor de vins i altres productes 
agrícoles, una persona que servia com a enllaç entre els pagesos 
i els seus compradors, un càrrec que va recaure en la persona 
de Cebrià Serra, però no sabem si va ser l’únic.81 Aquesta no és 
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ben bé una millora tècnica, però, sens dubte, era important per 
intentar oferir preus justos a la classe agrícola. Les altres dues 
sí que són de caràcter tècnic: el 1890 es va provar un model 
de trilladora mecànica (1890) de la societat Moratona, Genís y 
Bureau,82 una empresa de maquinària agrícola83 que va causar 
gran expectació a Badalona i la seva rodalia més immediata. I, 
finalment, la segona i darrera de la qual tenim coneixement és la 
realització de proves de sembrat de set tipus de llavors de tabac 
(1891).84 Aquest experiment, el resultat del qual desconeixem, va 
ser un encàrrec de la Direcció General d’Agricultura, Indústria i 
Comerç a la Granja Experimental de Barcelona, la qual va tancar un 
acord amb el representant del Foment de l’Agricultura, Francesc 
X. Tobella, per dur a terme la prova a Badalona.

Encara que no hem trobat una vinculació directa amb el Foment, 
és d’esment que Josep Ventura i Gausachs va promoure alguns 
cultius que es consideraven de bon rendiment a la mateixa època. 
Per exemple, el 1892 va fer conferències sobre la remolatxa a 
Badalona, Santa Coloma i Sant Adrià, en què oferia als pagesos 
la col·laboració de la refineria de sucre Miret y Cía., de Vic.85 Un 
darrer exemple és el projecte de masia escola o col·legi rural que 
pretenia fundar el banquer Evarist Arnús —potser en col·laboració 
amb el Foment—, destinat a acollir un asil d’orfes de pagesos i 
una escola per a fills d’agricultors, que documentem el 1890.86 
El projecte va quedar truncat, evidentment, a causa de la mort 
d’Arnús el desembre del mateix any.

La política dels ceps

Acabats els concursos agrícoles, sabem que immediatament es 
va començar a treballar en la idea de pal·liar de manera directa 
els efectes de la fil·loxera. Per a aquesta comesa, el Foment va 

crear un viver de ceps americans, del qual tenim constància 
almenys des de 1893, tot i que és probable que col·laborés 
anteriorment amb altres vivers locals. Per al seu sosteniment es 
van demanar diverses subvencions, de les quals només va rebre 
la de l’Ajuntament de Badalona per un valor de 500 pessetes 
anuals,87 que els mateixos socis van considerar molt minsa, i que 
ben aviat, el 1892, van haver de reclamar que s’inclogués de nou 
al pressupost perquè l’Ajuntament l’havia suprimit.88 En tot cas, 
per desgràcia dels agricultors, durant aquests anys el Foment se 
submergeix i s’integra en el joc de la política local i, sobretot, és 
participant i víctima de les lluites i crítiques entre conservadors 
i liberals, esquitxant la tasca de recuperació de l’agricultura 
badalonina i que, segurament, van anar conduint l’entitat cap a la 
desaparició de mica en mica.

En termes generals, la situació del camp badaloní no era gens 
bona, i de manera generalitzada, sense diferències entre colors 
polítics, el 1895 els liberals diuen sense embuts que Badalona 
s’havia quedat pràcticament sense vinyes i que la replantació a 
base de ceps americans era lenta i només a l’abast dels propietaris 
més rics, que tenien prou capacitat econòmica a pesar d’haver 
vist arruïnats els seus camps.89 El mateix any, El Eco de Badalona 
diu que només s’havien arribat a produir aproximadament 1.500 
cargues de vi, un resultat encara pitjor que el de l’any anterior, que 
havia estat de 4.000, i no diguem la diferència abismal amb dades 
anteriors a l’arribada de la fil·loxera, quan s’assolien perfectament 
les 13.000 cargues.90 A la plaga cal sumar-hi, a vegades, situacions 
de sequeres i manca d’aigua de les mines o séquies locals.91

Aquesta nefasta situació provocava l’empobriment dels pagesos, 
però, de retruc, afectava l’administració, que no podia cobrar les 
contribucions derivades de la riquesa rústica. Per tant, alhora que 
els pagesos s’empobrien, la llista de morosos anava creixent i les 
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arques municipals s’anaven quedant buides. La situació va provocar 
un fort malestar entre els agricultors, als quals l’Ajuntament 
intentava embargar.92 Però el malestar també procedia del 
consistori: el 1896 els regidors palesen que entre els deutes dels 
darrers 4 anys hi havia una extensa relació de collidors de vi, dels 
quals no es podia cobrar o embargar res, perquè no tenien béns 
amb els quals cobrir-los. La xifra total ascendia a 4.280 pessetes.93 
A la fi, l’administració no era l’única que veia la seva economia 
minvada, els comerciants de vi van veure’s obligats a comprar vi 
foraster perquè a Badalona no hi havia prou producció per satisfer 
la demanda interna. Això va repercutir a la butxaca de tothom 
a causa dels impostos de consums, que gravaven l’entrada de 
productes dintre del terme municipal, malgrat la rebaixa dels drets 
per carga de vi que va ordenar l’Ajuntament el 1893 per facilitar 
l’entrada del vi forà.94 La lluita per l’eliminació d’aquest impost 
també serà cavall de batalla de les entitats agràries aquests anys.

Al Foment se li va retreure la manca d’actuació efectiva o ràpida, 
suposem que en referència als anys 1893 i 1894, que és el temps 
en què no trobem gaires dades sobre actuacions per lluitar 
contra la fil·loxera. Per la seva banda, els liberals van criticar els 
conservadors acusant-los de no actuar tot i omplir-se la boca de 
bones paraules sobre suposats auxilis i socors a les classes més 
desafavorides. Una crítica dura és la de febrer de 1895 des d’El 
Badalonés: “[el] centro agricultor [...] no da fe de vida, pues no 
tenemos noticia de ningún acto que justifique su gestión en los 
actuales momentos”.95 De fet, des de la premsa liberal s’esperava 
una resposta de la Diputació, arran de l’elecció de Manuel Planas i 
Casals com a diputat provincial, pel que és evident que cada facció 
mirava pels seus propis interessos. Paradoxalment, aquesta crítica 
apareix escrita a premsa un mes abans de l’execució d’algunes 
actuacions per part del Foment. En qualsevol cas, l’entitat no 

va ser l’únic objectiu de les crítiques dels liberals, sinó també 
l’administració municipal i l’alcalde Joaquim Palay. L’opinió que 
expressa El Badalonés és que la crisi de la fil·loxera s’hauria pogut 
resoldre amb 1.000 pessetes per a cadascuna de les famílies més 
pobres que havien perdut la seva forma de vida i font d’ingressos, 
però que “es más bonito [...] las recomendaciones del Excmo. Sr. 
Capitán [General] para que nos facilite músicas militares.” i ho 
reblaven amb un “Más caridad, y menos populacherías.”96

El Foment es va alinear al costat de la Lliga de Productors de 
Catalunya.97 Aquesta entitat, originalment fundada a Madrid, 
va estendre’s a totes les regions de l’estat amb la finalitat de 
convertir-se en una unió de les entitats i classes agrícoles, amb 
l’esperança que les entitats locals s’hi emparessin o, fins i tot, s’hi 
integressin per complet.98 Una de les mesures que propugnaven 
era la reforma del sistema tributari, a causa del greuge que patien 
els agricultors que s’havien arruïnat amb la fil·loxera. El 1894, a 
Badalona es va celebrar un important míting al Teatre Español, 
amb presència de l’alcalde i altres personalitats, on encara va tenir 
participació —la darrera de la qual tenim constància— Francesc X. 
Tobella com a president honorari de l’entitat, que va pronunciar 
un discurs col·locant la producció i la protecció com a paraules 
sinònimes i que calia combatre el règim financer i aranzelari.99 
Hi ha reclamacions d’un major proteccionisme dels productors 
agrícoles i les entitats agràries es van mostrar contràries a uns 
tractats comercials que el Govern central estava plantejant amb 
Alemanya i Àustria-Hongria,100 que es van considerar negatius 
per a la producció agrícola espanyola. El Foment va secundar 
idees de la Lliga, podem destacar-ne el telegrama que Pere Martí 
—president llavors de l’entitat— va adreçar al ministre d’Hisenda, 
José Canalejas, sol·licitant la tramitació d’urgència dels expedients 
de rebaixa dels impostos als agricultors més afectats per la 
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fil·loxera de la comarca,101 com van fer altres entitats agrícoles, 
incloent-hi l’IACSI o les lligues de productors de Vilafranca del 
Penedès, Sant Sadurní d’Anoia o de Vilanova i la Geltrú.102 Val a dir 
que la crítica liberal acusava Martí de no ser l’autor del telegrama, 
sinó algú que actuava des de l’ombra,103 però no ha estat possible 
trobar més informació sobre aquesta acusació o qui podria haver 
estat l’autor de l’escrit.

Poc després, el 12 de març de 1895,104 es va materialitzar la primera 
actuació del Foment en forma de cessió d’un total de 9.000 ceps 
americans, destinats a ser distribuïts entre els agricultors més 
necessitats o mancats de recursos. La cessió va ser presentada 
com a contraprestació a la subvenció de 500 pessetes que rebia 
l’associació de l’Ajuntament. La polèmica va estar servida ben 
aviat, perquè l’oferiment va ser pronunciat al Ple per Josep Suñol 
i Capdevila,105 vicepresident del Foment i alhora regidor i tinent 
d’alcalde, sense que l’Ajuntament hagués rebut comunicació o 
escrit previ de l’entitat, cosa que va provocar malestar entre altres 
regidors. No obstant això, en termes generals la mesura va ser 
ben vista.

D’aquesta iniciativa, la data límit de termini per presentar les 
sol·licituds per acollir-s’hi va ser el 15 de gener de 1896. Passada 
aquesta data, el 2 d’abril106 els regidors Pere Folch i Eusebi Llorens 
van demanar com s’havia dut a terme el repartiment dels ceps. Va 
resultar que el repartiment es va fer el dia i hora acordats, però el va 
fer el mateix Josep Suñol amb l’ajut d’alguns empleats municipals, 
encara que, per evitar possibles sospites de mala praxis, es van 
fer constar els noms dels sol·licitants i el nombre de ceps donats 
a cadascun per justificar-ne l’actuació. El nombre de sol·licituds 
es va multiplicar l’any següent, el gener de 1896 n’oferia un total 
de 35.000 de diversos vivers que gestionava.107 El darrer any que 
col·laborà amb l’Ajuntament va oferir un total de 20.000 esqueixos. 

La comissió del consistori va estar formada de nou i expressament 
per regidors vinculats directament al Foment.108

Sobre les cessions de ceps i esqueixos els liberals van fer un 
exercici de veure segones intencions. Per a ells, tot i semblar 
un bescanvi per la subvenció de 500 pessetes que rebien del 
consistori, un dels motius hauria estat “haber fomentado [...] [el 
regidor Joan] Buch”,109 soci del Foment i elegit regidor el 1893, 
juntament amb Josep Suñol, és a dir, insinuen la col·locació 
d’aquests regidors al consistori per part de l’entitat. El Badalonés, 
en definitiva, creia que el Foment de l’Agricultura rebia diners 
de l’administració de manera gratuïta, a més de favors polítics 
envers alguns dels seus socis, per exemple la teòrica elecció de 
Buch i Suñol com a regidors. Tot això a canvi només d’uns pocs 
ceps americans, que, segons el setmanari, amb 500 pessetes es 
podien comprar 34.000 ceps i no sols 9.000. Calculen que amb el 
nombre de ceps que havia cedit l’entitat, al preu que el setmanari 
diu, encara sobraven 365 pessetes, les quals no se sabia a què 
es destinaven.110 No és estrany, doncs, que els diguessin “lo de 
intereses generales les importa un bledo, atentos solamente al 
ora pro nobis”.111 Evidentment, el Foment va respondre la crítica 
titllant el setmanari d’imparcial, donant a entendre que la situació 
era causada per antagonismes personals de certs individus, i tot 
apunta a Joan Buch, del qual els liberals ironitzen: “i pensar que, 
a aquest talent, el va enviar allí [al consistori] el Foment”112 o, 
d’altra banda, la seva poca vinculació amb l’agricultura local: “este 
señor, deberá tener la agricultura en el Japón, pues, lo que es por 
aquí no se la vé.”113 A banda de Joan Buch i Josep Suñol, tenim 
constància que un altre soci de l’entitat va arribar a ser regidor, 
el propietari Francesc Porta i Vives, gràcies a la col·laboració de 
diverses entitats com el Casino Porvenir o els federals, el qual, 
a més, l’any 1897 va ser nomenat alcalde del barri de Canyet.114 
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Val a dir que el Foment de vegades havia de contestar a través 
d’El Eco de Badalona, perquè els redactors d’El Badalonés ni tan 
sols es dignaven a publicar els escrits per una burlesca manca 
d’espai o perquè hi havia coses de més interès a comentar.115

Des de les files liberals es va valorar més positivament la iniciativa 
del viver o Centre Vitícola Badaloní, situat al carrer del Rector, 
fundat el 1886 per Josep Ventura i Gausachs, que va assolir molt 
d’èxit entre els pagesos locals, que li feien encàrrecs de ceps 
americans. D’acord amb els anuncis publicats a la premsa, els 
seus ceps eren d’acreditada qualitat i preus summament mòdics 
i competitius amb altres mercats d’Espanya i França.116 A banda 
de vendre ceps, com a pèrit agrònom, oferia altres serveis, com 
l’elaboració de plànols i peritatges o l’administració de finques 
urbanes i rústiques. 

Amb relació a aquest darrer punt, aprofitem l’avinentesa per 
parlar d’altres vivers de ceps americans que es van fundar a 
Badalona amb motiu de la fil·loxera, perquè, a banda de Ventura, 

molts van pujar al carro, com és el cas de Pere i Isidre Almirall, 
que tenien botiga al carrer del Raval i viver davant de la Torre 
Moixó, el de Josep Borràs, domiciliat a la Rambla, o altres 
establiments especialitzats en remeis contra les malalties de la 
vinya (el míldiu o l’oídium) com el magatzem d’Umbert Homs o 
bé podem esmentar la botiga que hi havia a Can Bosch, al carrer 
de la Soledat, dedicada a la venda de productes refinats per al 
reforç del vi.117

La batalla dels fems

Un afer que va fer força ferum va ser la implantació d’un nou 
sistema per extreure les restes fecals de les latrines. En termes 
generals, a finals del segle xix es va començar a instal·lar el 
nou sistema d’extracció anomenat inodor, més higiènic que el 
tradicional dipòsit particular.118 L’extracció de femta era motiu de 
queixa dels veïns, especialment en zones urbanes, a causa de la 

Anunci del Centre Vitícola Badaloní de Josep Ventura i Gausachs, situat al carrer del Rector, 91, dedicat especialment a la venda de ceps americans. Font: Gent Nova, 28 febrer 1904.
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manca de ventilació. Per als agricultors l’excreta dels dipòsits de 
les comunes era una font eficient de fertilització de les terres, 
mentre que el sistema inodor, recomanat pels higienistes, era 
inadequat perquè perjudicava la qualitat i el rendiment dels 
fems. Per aquesta raó molts es van resistir a la seva implantació. 
Aquesta resistència també va ser manifesta a Badalona, on el 
sistema, malgrat els diversos intents des de finals de segle, no es 
va començar a implantar veritablement fins a l’any 1913.119

La primera proposta per instal·lar aquest sistema a la ciutat la va 
fer el 1891 la societat Mutua de propietarios de extracción de 
letrinas —la qual operava ja als municipis de Barcelona, Gràcia i Sant 
Martí de Provençals— a través del regidor i president del Foment, 
Josep Ventura.120 Per evitar discussions i perjudicis, especialment 
d’aquells que preferien el mètode d’extracció antic, es va aprovar 
que el sistema fos mixt, és a dir, que no hi hauria l’obligatorietat 
d’instal·lar-lo. Tanmateix, fins a l’abril de 1893 no tornem a tenir 
notícies de la proposta de la Mutua,121 quan una comissió municipal 
formada per Ventura i Pere Renom i Riera —nomenat alcalde el 
mateix any— va emetre un dictamen que va donar llum verda a les 
condicions posades per la societat. La decisió va aixecar polseguera 
entre les files conservadores, amb el lideratge de Joaquim Palay i 
Jaurés des de l’Ajuntament i el de Josep Suñol i Capdevila des del 
Foment de l’Agricultura, que estava en contra del projecte perquè 
creia que tractava negativament els agricultors, i es van erigir en 
defensors de la pagesia badalonina.

Bona part de les queixes van venir per les formes com es van fer 
les coses, ja que els conservadors van acusar els liberals de tenir 
interessos personals amb la Mutua i d’haver actuat de manera 
opaca i sense organitzar concurs públic per rebre propostes d’altres 
empreses. Després d’una discussió ben acalorada els regidors van 
acordar que el plec de condicions de la Mutua es publiqués a la 

premsa local, però també a la de Barcelona i Madrid, per si alguna 
altra empresa volia oferir els seus serveis. L’assumpte va continuar 
present al llarg de diversos plens i, al final, Pere Renom va titllar 
el Foment de ser un “albergue de conservadores” i el 27 d’abril 
de 1893 va acabar acceptant la proposta d’obrir concurs públic 
per demostrar que no tenia cap mena d’intenció secreta a favor 
de la Mutua.122 Més enllà del consistori, on tenia representació 
física el Foment, a la premsa es van llançar acusacions entre el 
Foment i Josep Ventura i Gausachs, que va publicar alguns escrits 
a El Eco de Badalona, que ajuden a entendre la complexa situació 
de conflicte que hi va haver. Uns quants anys més endavant, a 
començament del segle xx —quan es va tornar a fer la proposta del 
sistema inodor—, Josep Ventura i Martí Pujol van publicar diversos 
escrits, on es van llançar acusacions creuades sobre l’afer de 1893, 
que també complementen el curs dels esdeveniments, tot i que cal 
ser cauts pels possibles canvis cosmètics que pogués haver patit 
el relat amb el pas dels anys o segons els interessos de cadascun.

Segons l’escrit de Ventura publicat a Gent Nova el 1911, abans 
que ell presentés la proposta de la Mutua a l’Ajuntament, 
l’empresa ja s’havia entrevistat diverses vegades amb el Foment 
de l’Agricultura per valorar la predisposició dels agricultors en 
l’assumpte. D’acord amb el relat, en un principi es va acceptar 
la proposta i Martí Pujol va demanar-li que presentés una moció 
com a regidor per agilitzar els tràmits, però una vegada va estar 
tramitada i aprovada la proposta a l’Ajuntament dintre del Foment 
es va organitzar una revolta orquestrada pel mateix Martí Pujol, 
que va presentar centenars de signatures en contra del projecte 
de la Mutua i es va difamar el nom de Ventura —segons explica 
ell mateix— com a únic autor d’aquest moviment aprofitant-se del 
seu càrrec de regidor “pera [sic] a robar la m... de tot Badalona”.123 
Per la seva banda, Pujol el qualifica de tenir molta inventiva,124 i 
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de fet es basa en un escrit contra Ventura publicat el 1893, signat 
per ell mateix i diversos socis del Foment afirmant que l’aprovació 
de la mesura havia destruït l’acord de desembre de 1891 i que no 
garantia els interessos de les classes agrícoles.

Ventura confessà que ell inicialment no havia volgut tramitar 
tan de pressa aquella proposta, però que havia rebut pressions 
per part d’importants persones de la vila, incloent-hi socis del 
Foment i alguns comerciants. Segons diu, en cap cas ell tenia 
vinculació o interessos personals amb la societat d’extracció i 
que només calia veure que de 1891 a 1893 hi havia hagut prou 
temps perquè empreses del mateix sector presentessin els seus 
projectes de l’Ajuntament. Al mateix escrit acusà un conservador 
(fent referència a Palay o Suñol) d’atiar els ànims: “[...] el hombre 
funesto se lanza a la calle como un energúmeno, y engañando al 
pueblo le dice no se cuantas tonterías, porque [...] se cree con el 
derecho de decirlo todo, de tergiversarlo todo, y hasta de difamar 
a las personas honradas [...]”.125 La difamació va ser real, perquè la 
setmana següent el van desautoritzar,126 li van recordar que ell ja 
no era president del Foment quan es va presentar aquest projecte 
a l’entitat, i que, a més, en realitat havia estat rebutjat, acusant 
Ventura d’haver fet la proposta directament a l’Ajuntament sense 
ni tan sols consultar amb ells aquesta qüestió; fins i tot l’acusen 
de cometre una il·legalitat per haver fet constar els noms d’alguns 
socis del Foment al document. Si tornem la vista de nou a la situació 
a anys vista, a banda de Martí Pujol, Baldomer Blanch i Escolter 
criticà Ventura per faltar a la veritat i comenta que, més que Martí 
Pujol, que llavors “no cortaba ni pinchaba en nada de la política 
local”, era Palay el que combatia la Mutua i confirma que fou Josep 
Suñol el regidor que més va estar en contra del projecte.127

Però estaven tots els socis del Foment en contra d’aquesta pro-
posta? Doncs probablement no, ja que tenim alguna notícia que 

ens diu que no tots els agricultors compartien la visió del Foment, i 
n’hi havia que van estar a favor del projecte, com afirma un tal Gallart 
el 1897,128 però és evident que, més enllà del que és pròpiament el 
projecte, estem davant d’una enorme polèmica amb poca voluntat 
d’acord entre liberals i conservadors, que van fer d’aquest assumpte 
una batalla més de les que tenien dintre del consistori, i una manca 
d’interès per millorar la vida de la vila i els veïns.

La desaparició

A banda de la seva actuació contra la fil·loxera després dels 
concursos agrícoles, que com hem vist va anar ben farcida de 
conflictes polítics, en termes generals l’esplendor de l’associació es 
va anar apagant de mica en mica fins que va desaparèixer. D’antuvi, 
no sembla que el destí de l’entitat conduís a la seva fi, perquè a 
banda de la creació del viver de ceps americans abans esmentat, el 
1894 es van fer obres de renovació de la seu social,129 de fet, fins a 
l’any 1895 podem arribar a considerar que va continuar tenint una 
activitat bastant notable.

La teoria més plausible per a la seva desaparició, i amb relació a 
les implicacions polítiques esmentades a l’apartat anterior, és que 
l’entitat va ser víctima de les lluites entre conservadors i liberals, 
liderades a finals de segle per Joaquim Palay i Jaurés i Pere Renom 
i Riera, respectivament. No ens resulta estrany que la darrera 
notificació que tenim de canvi de Junta sigui de 1892.130 Recordem 
que el 1891 Josep Ventura havia hagut de deixar la presidència del 
Foment a causa de pressions internes i externes, atès que Joaquim 
Palay, cap dels conservadors, es va posar al capdavant de la lluita 
contra el projecte de la Mutua, i tenia la seva punta de llança 
dintre del mateix Foment, el seu correligionari i seguidor Josep 
Suñol i Capdevila, que va acabar esdevenint president de l’entitat 
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el 1892. Per la seva banda, Martí Pujol va continuar sent secretari 
i no sembla haver-hi canvis entre la resta de socis. Què succeeix 
després és el que no sabem, perquè és sobretot ara quan té una 
vinculació més marcada amb els conservadors locals, i tot i que 
sabem el nom dels caps visibles de l’entitat, del seu funcionament 
pràcticament no en transcendeix res. Segons Ventura, “[Palay] se 
feu tant [seu] l’assumpte, com la persona i les forses den Martinet 
[Pujol]”,131 esmentant la permanència de Pujol com a secretari de 
l’entitat, malgrat que el Foment es va situar clarament al costat 
d’una posició política concreta i donant suport a un dels candidats 
locals. Entenem que la Junta va continuar renovant-se però l’única 
notícia que tenim és que el 1895132 Pere Martí i Rosés133 n’era el 
president i Josep Suñol havia passat a la vicepresidència.134

A banda d’aquest fet i els comentats en apartats anteriors, 
a partir del 1895 no sabem gairebé res més del Foment tret 
de la subvenció que continuava rebent de l’Ajuntament i, en 
contrapartida, la cessió de ceps o estaques que feia, que després 
havien de rebre els agricultors més necessitats. Per la resta, la 
societat es va apagar socialment, difícilment té ressò a premsa, ni 
tan sols apareixen escrits dels seus socis o directius o cap mena 

de notificació sobre canvis a la Junta directiva, com acostumaven 
a fer moltes entitats i com havia fet el mateix Foment anys enrere. 
De les poques notícies, la majoria estan relacionades amb la 
política. D’una banda, el 1895 va donar suport a la candidatura 
del diputat Josep Torent i Piferrer —parent de l’antic notari de 
Badalona, Esteve Torent—, el qual anys enrere havia aconseguit 
una quantitat important de diners de la Diputació de Barcelona 
per celebrar el primer concurs agrícola.135 Per a la següents 
notícies han de passar dos anys. Primer, a l’abril i maig del 1897, 
l’associació va donar suport, juntament amb altres entitats, a la 
candidatura de Joaquim Palay,136 que d’acord amb la descripció de 
l’època, representava bona part de les forces vives de la població i 
comptava amb la presència d’alguns socis del Foment, com és el cas 
de l’esmentat Joan Buch, i que en tot cas palesa l’afiliació política 
de l’entitat durant els conflictes que hem esmentat anteriorment. 
La segona és la col·laboració, el mes de juny,137 en una exposició 
local de productes i manufactures badalonines organitzada a la 
Casa de la Vila en ocasió de la visita del ministre d’Hisenda, Juan 
Navarro Reverter, poc abans que Badalona rebés el títol de ciutat, 
on van fer una instal·lació amb vins i llavors. Encara el desembre 
del mateix any, El Eco de Badalona feia una crida,138 sense èxit, a la 
participació de l’entitat a la Fira Concurs Agrícola que s’havia de 
celebrar a Barcelona l’any següent.

Finalment, i amb una breu nota de premsa, el 12 de març de 1898 
El Eco de Badalona va informar que les darreres setmanes s’havia 
produït la dissolució del Foment de l’Agricultura i altres entitats. 
Podem considerar difunta l’entitat la segona meitat de febrer. No 
es van donar raons de la desaparició, per la qual cosa només podem 
fer suposicions que, tanmateix, no ens acosten a la raó última de 

Notícia de la dissolució del Foment de l’Agricultura el 12 de març de 1898. D’acord amb la informació, l’entitat va 
haver de desaparèixer la segona meitat del mes de febrer, juntament amb d’altres que intuïm que havien participat en 
diferents candidatures polítiques en anys anteriors, com va ser el cas del Casino Porvenir. Font: El Eco de Badalona, 
12 març 1898.
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la desaparició. Més enllà de la possible qüestió econòmica, que no 
sembla ser determinant, com hem pogut observar, des de 1892 el 
Foment s’havia vinculat de manera més clara al Partit Conservador; 
el mateix president i altres socis eren seguidors de Joaquim Palay, 
el nou líder del conservadorisme local. D’altra banda, Ventura, que 
n’havia estat president i una de les persones més actives havia 
hagut de deixar la presidència el 1891, sembla que era més proper 
a Pere Renom i Riera i a les posicions dels liberals, mentre que 
d’altres actius importants, com Martí Pujol, hi continuen vinculats, 
tot i que en aquest cas concret Pujol encara no tenia el ressò polític 
que tindrà anys més tard. 

Es fa difícil dir què contribueix a la desaparició de l’entitat, ja 
que, com hem vist, dintre de la mateixa entitat sembla haver-
hi una lluita interna, com per exemple amb l’assumpte de les 
latrines, però és que també juga a la política, atès que alguns 
socis destacats eren regidors de l’Ajuntament. És interessant, tot 
i que molt vaga, l’afirmació de Ventura i Gausachs el 1911 des 
de Gent Nova, on diu que “aquella Societat Agrícola, Foment de 
l’Agricultura, imatje d’homes estudiosos y valents, com ho son tots 
els que hi contribuhiren en aquella época, organisant aquells [...] 
concursos [...], que tant profit donaren [...] y qu’envejes personals 
acabaren ab aquell organisme, gracies que sigui quant ja havia 
produhit molta fructificació”.139 Aquell bon ambient que sembla 
tenir el Foment els primers anys s’acaba enterbolint i s’entreveu 
una voluntat de control de l’entitat per part de certes persones i, 
sobretot, d’un fort personalisme per la banda dels conservadors 
locals. Cal recordar com l’any abans de la desaparició el Foment 
havia donat suport efectiu a la candidatura electoral de Joaquim 
Palay. De fet, una altra entitat que hi va donar suport, el Casino 
Recreativo, també va desaparèixer alhora que el Foment de 
l’Agricultura. Podria ser que aquell fet tingués a veure amb la 

dissolució d’aquestes entitats que havien donat suport a Palay, 
però l’interrogant és per quina raó.

La dissolució del Foment no va coincidir amb la fi de la crisi de la 
vinya, la replantació dels ceps americans no havia acabat a final de 
segle.140 D’altra banda, l’activitat de l’agricultura a Badalona no va 
desaparèixer, la necessitat d’una entitat que defensés els interessos 
de les classes agrícoles es ben palesa amb la fundació de diverses 
associacions durant el primer terç de segle xx. Aquestes encara no 
han estat objecte d’un estudi en profunditat, però volem oferir-ne 
dades de forma succinta fins a la Guerra Civil. El 1904, de la mà del 
nostre vell conegut Martí Pujol, es va crear el Sindicat d’Agricultors 
de Badalona,141 amb presència d’importants propietaris, però que 
es va centrar en l’extracció de matèries fecals i el seu ús com adobs, 
seguint l’esmentada polèmica esclatada el 1893.142 El 1916, se’n 
fundà una de nova, amb la presència de Josep Ventura, Martí Pujol 
i d’altres notables propietaris, amb el nom d’Associació Agrícola de 
Badalona,143 que tenia com a objectiu el benefici dels seus socis, 
que podien ser també masovers, parcers, jornalers o colons, on 
incloïen un sistema d’auxilis o socors mutus. Finalment, el 1920 
va aparèixer el Sindicat Agrícola de Badalona i Canyet, adherit el 
mateix any a la Unió de Rabassaires,144 que conviuria amb l’anterior 
i que als anys 30 va esdevenir l’entitat agrícola amb més suport i 
influència entre la pagesia badalonina.145

Com és ben sabut, l’activitat agrícola pràcticament va desaparèixer 
a partir de la segona meitat del segle xx, en un moment en què la 
ciutat creixia cada vegada més també en l’àmbit demogràfic, el 
sol es va dedicar principalment a usos urbans o industrials.146 No 
obstant això, encara avui es viu el record de les moltes extensions 
de camps de vinyes o d’altres conreus a la serra d’en Mena o a 
les valls de Pomar o de Canyet —on recentment hi ha hagut una 
revifalla d’aquesta activitat— en la memòria de molts badalonins.
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